
27.01.2014

1

Figen BULGURLU

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sağlık Fiziği Bölümü-Radyasyondan Korunma Birimi

RADYASYON GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve RADYASYON KONTROLÜ

TEKNİKERLERE YÖNELİK BİLGİSAYARLI  TOMOGRAFİ
SİSTEMLERİNDE  RADYASYONDAN KORUNMA VE PERFORMANS

TESTLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

24-25 OCAK 2014

Kişilerin, toplumun ve çevrenin radyasyon
kaynaklarının kullanımı esnasında olası zararlı
etkilerinden korunması için; Radyasyon
kaynaklarının kullanıldığı kuruluşlarda, bu
kuruluşlarda çalışan herkesi kapsayacak bir
güvenlik kültürü geliştirilerek radyasyon
kaynaklarının güvenliği ve emniyetinin sağlanması
için yeterli sayıda ekipman ve uzman personel
olması sağlanmalıdır.

Güvenlik kültürü ; kurum ve kuruluşlarda
çalışan herkes tarafından korunma ve güvenlik
konularına öncelikli olarak ve hiçbir ihmale ve
disiplinsizliğe yer bırakmayacak şekilde
gösterilmesi gerekli önem ve hassasiyetin bir
sonucu olarak ortaya çıkan davranışlar
bütünüdür.

İÇERİK

TAEK Kanunu
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Lisanslama Sistemi
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ
KURUMU KANUNU

Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753
Kanun No: 2690

 Amacı; barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin
kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına
kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları
belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları
yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve
denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını
saptamaktır.

 Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve
bunların ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek
ve tüzel kişileri kapsar.

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Radyasyon kaynakları ile yapılacak her türlü faaliyetin

esaslarını belirleyen Tüzük ve Yönetmelikleri hazırlama görevi
Yasanın 8(b) maddesi ile Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesine verilmiştir.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
(Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861)

2690 sayılı TAEK kanununun nasıl uygulanacağını göstermek ve
madde hükümlerine açıklık getirmek üzere, Danıştay
incelemesinden geçirildikten sonra bakanlar kurulu tarafından
çıkarılmış ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 07/09/1985
tarihli 18861 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra
yürürlüğe girmiştir.

RADYASYON GÜVENLİĞİ
TÜZÜĞÜ

İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran,
kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan,
satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum
kuruluşlar ve gerçek kişilerce UYULMASI
GEREKEN KURALLAR Tüzük’te verilmektedir.
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A-Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek
üzere çalışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarını sağlamak,

B-Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynakları bulunduran, kullanan, imal, ithal ve
ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve
kuruluşlara ve gerçek kişilere lisans vermek, lisans koşullarına aykırı
durumlarda lisanslarını geçici veya sürekli olarak iptal etmek, gerekirse,
aygıt ve tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya geçilmesi
için ilgili makamlara duyuruda bulunmak,

C-Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve taşınmalarına izin
vermek,

D-Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon güvenliği
bakımından sınıflandırmak ve denetlemek,

E-Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerinden
korumak amacıyla, gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

F-Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini
engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

G-Radyasyon kazası halinde, alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak,

H-Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
İ- Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve bu

konularda, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.

RGT Madde 4- Radyasyon Sağlığı ve
Güvenliği Dairesinin görev ve yetkileri

RGT Madde-8 : Lisans türleri
Lisans türleri, aşağıda ·gösterilmiştir:
A-Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal,

ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan
kişilere verilen lisanslar,

B-Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,
• Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen

lisanslar,
• Sınai veya başka amaçlarla kullanılan radyasyon

kaynaklarına verilen lisanslar,
C-Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, imal

edildiği, radyoaktif artıkların zararsız hale getirildiği
ve benzeri yerlere verilen lisanslar.

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi

Kanunun 8.maddesi (b)bendine göre, aynı kanunun
dördüncü maddesinde belirtilen görevlerden

 Lisanslama
 Radyasyondan, korunma mevzuatı ve esaslarını tespit,
 Radyoaktif maddelerin taşınma ve depolanması,
 Radyasyon çıkaran cihaz ve sistemlerin denetimi

hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak
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2690 sayılı TAEK kanununun 4 (d) maddesine
dayanılarak ve  Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün
uygulanmasına açıklık getirmek üzere Bakan
onayıyla ilk kez 06/09/1991 tarihinde 20983
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

24/03/2000            RG Sayısı : 23999
29/09/2004            RG Sayısı : 25598
03/06/2010            RG Sayısı : 27600

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği İçeriği
 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet
 İKİNCİ KISIM: Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları

 Radyasyondan Korunma Sistemi
 Doz Sınırları
 Radyasyon Alanları

 ÜÇÜNCÜ KISIM: Işınlanmalar
 Görev Gereği Işınlanmalar
 Tıbbi Işınlanmalar
 Toplumun Işınlanması
 Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma

 DÖRDÜNCÜ KISIM: Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar
 Lisans yükümlülüğü
 İzin
 Denetim
 Kayıtlar
 Görev ve Sorumluluklar

 BEŞİNCİ KISIM: Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç

Kapsam
Dayanak
Tanımlar

Muafiyetler

BİRİNCİ KISIM
Amaç

Kapsam
Dayanak
Tanımlar

Muafiyetler
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Amaç: İyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına
karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini
sağlamaktır.

Kapsam: Radyasyon güvenliğinin sağlanmasını
gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının
zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için
alınması gereken her türlü tedbiri ve yapılması
gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Amaç ve Kapsam

Tanımlar
Lisans Sahibi:
Yönetmelik hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi belirtilen ve
radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Kuruma karşı sorumlu olan kişi

Radyasyon Görevlisi:
Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, bu
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz
sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişi

Radyasyondan Korunma Sorumlusu:
Radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarını yapılan işin niteliklerine
göre uygulayacak, bu alandaki eğitim ve deneyimi lisanslama aşamasında Kurum
tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişi

Radyasyondan Korunma Danışmanı:
Mühendislik veya fen bilimleri alanında aldığı temel eğitim üzerine
radyasyondan korunma alanında eğitim almış ve uygulamaya özgü olarak bu
Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde en az dört yıllık
deneyime sahip kişi

Muafiyetler
• Radyoaktivite miktarları ve radyoaktivite konsantrasyoları

yönetmelikte belirtilen değerleri aşmayan radyoaktif maddeler ile
doz hızları aynı yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmayan
radyasyon üreten cihazların ithali, ihracı, imali, depolanması,
bulundurulması, kullanılması ve bu kaynaklarla çalışılabilmesi, Kuruma
bildirim yükümlülüğü ve Kurum tarafından toplam miktara sınır koyma
hakkı saklı kalmak kaydıyla; RGY hükümlerinden muaftır.

• Radyoaktif madde içeren gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar
ve benzeri tüketici ürünleri, muafiyet sınırları içinde olsa bile
Kurum tarafından gerekli görülen hallerde izin yükümlülüğü aranır.

• Muafiyet sınırları içerisinde bulunsa bile,radyoaktif madde içeren
gıda maddeleri,oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler,
kozmetikler, ev eşyaları ve benzeri malzemelerin ithali, ihracı, imali,
bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasaktır.
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İKİNCİ KISIM

Radyasyon Korunmasında
Temel Güvenlik Standartları

Radyasyon Korunma Sistemi
Doz Sınırları

Radyasyon Alanları

İKİNCİ KISIM

Radyasyon Korunmasında
Temel Güvenlik Standartları

Radyasyon Korunma Sistemi
Doz Sınırları

Radyasyon Alanları

Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik
Standartları

a) Uygulamaların Gerekliliği:
Net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin
verilemez.
b) Optimizasyon:
Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm
ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin
sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak
mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır.
c) Doz Sınırlaması:
Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu
ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, Yönetmeliğin
10 uncu maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

Radyasyondan Korunma Sistemi
Doz Sınırlama Sisteminin Temel İlkeleri:

Radyasyon korunmasında kullanılan doz sınırları :
A) Birincil Sınırlar
B) İkincil Sınırlar

C) Türetilmiş Sınırlar
D) İzin Verilen Sınırlar

E) İşletme Sınırları

Doz Sınırları:
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Referans Düzeyler:
Radyasyondan korunma programlarında kullanılan herhangi
bir büyüklük için özel bir uygulamanın başlatılması
amacıyla Kurum tarafından belirlenen düzeylerdir.

Kayıt Düzeyi: Yönetmeliğin 10. maddesinde verilen yıllık doz
sınırlarının aylık dönemlerde radyasyon görevlileri için 0.2 mSv, halk
için ise 0.01 mSv'i aşması durumunda kayıtlar tutulmaya başlar.

İnceleme Düzeyi: Yıllık eşdeğer doz sınırının 1/10'u. (2 mSv).
(TAEK İnceleme Düzeyi Doz Araştırma Formu)

Müdahele Düzeyi: Yıllık eşdeğer doz sınırının bir defada alınması ve
aynı yıl süresince bu değerin aşılması durumu (> 50 mSv)

Eylem düzeyi
Rehber düzey

Yıllık Doz Sınırları
Yıllık toplam doz Aynı yıl içindeki dış ışınlama ile

iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır.
Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve

uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde
radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez.
Bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon
nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.

Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek
şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum
tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi
kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Hamile radyasyon görevlileri için
yıllık doz sınırları

Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden
düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder.

Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil
etmez, Gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir.

Doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük
düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına
uyulur (1 mSv).

Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar, radyoaktif kontaminasyon
riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz.
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RADYASYON ALANLARI
Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılması

Radyasyon Alanı : Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini
geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak
nitelendirilir.Radyasyon düzeylerine göre 2 sınıfa ayrılır

a) Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının
özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel
kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin
ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10'undan fazla
radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır. (>6 mSv)
Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı
levhaları bulunması zorunludur.
b) Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz
sınırlarının 1/20'sinin aşılma olasılığı olup, 3/10'unun aşılması
beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel
radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.( 1 - 6 mSv)

Radyasyon Alanlarının İzlenmesi
Radyasyon alanlarının izlenmesinde

kalibrasyonu düzenli olarak yapılan uygun
radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler
kullanılır.(İyon odası, GM, kontaminasyon
monitörü (mobil/el ayak), nötron ölçer,
elektronik dozimetreler, vb)
Radyasyon alanlarının
radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri
Kurum tarafından belirtilen sıklık ve
yöntemlere uygun olarak yapılır.

Öğrenciler, Ziyaretçiler ve
Gönüllüler

Öğrenciler
16-18 yaşları arasındaki öğrenci ve stajyerlere sadece gözetimli
alanlarda eğitim izni verilebilir. Öğrenci ve stajyerlerin doz sınırları
bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c) bendinde belirtilmektedir.

Ziyaretçiler
Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise
radyasyondan korunma sorumlusundan izin almadan giremezler.

İzin verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıtlarının
tutulması radyasyondan korunma sorumlusu tarafından sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Işınlanmalar

Görev Gereği Işınlanmalar
Tıbbi Işınlanmalar

Toplumun Işınlanması
Kaza veya Tehlike Durumunda

Işınlanma

ÜÇÜNCÜ KISIM
Işınlanmalar

Görev Gereği Işınlanmalar
Tıbbi Işınlanmalar

Toplumun Işınlanması
Kaza veya Tehlike Durumunda

Işınlanma

Görev gereği ışınlanmalar
Görev gereği ışınlanmalarda yıllık doz
sınırları RGY’ nin 10 uncu, özel durumlardaki
ışınlanmalar 11 inci, radyasyon alanları 15
inci, kayıtlar 70 inci, sorumluluklar ise 71
inci maddesinde belirtilmiştir.

GÖREV GEREĞİ IŞINLANMALAR

Çalışma Koşulları

Çalışma koşulları alanların değil, Görevleri gereği
radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşullarının

sınıflandırılmasıdır.

Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin
doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık
eşdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza
maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur. (>6 mSv)

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A'da verilen değerleri
aşmayacak şekilde radyasyon dozuna maruz kalma
olasılığı bulunan çalışma koşuludur. (1 - 6 mSv)
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Kişisel Dozimetre Zorunluluğu

Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan
kişilerin, kişisel dozimetre kullanması
zorunludur.

Kişisel dozimetre sadece adına dozimetre
başvurusu yapılmış görevli tarafından ve bir
iş yerinde kullanılabilir.

Koruyucu Giysi ve Teçhizat
Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi
ve teçhizat kullanılır.

Kurşun Önlük/Gonad –Tiroid Koruyucu/
Eldiven/ Gözlük
Koruyucu Engel/Paravan/cam
Otomatik Devre Kesici/ Manuel
durdurma
TV Sistemi/Sesli ışıklı uyarılar

Tıbbi Gözetim
Çalışma koşulu A’da çalışan radyasyon görevlilerinin sağlık
durumlarının yapacakları göreve uygunluğunu belirlemek amacıyla işe
başlamadan önce ve çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez tıbbi
muayeneleri yaptırılır

Uygun sağlık raporu örneği için; rega.basbakanlik.gov.tr adresinden;

a)‘Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (16.06.2004/ 25494)- Ek-2
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik
Muayene Formu’

b) ‘Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları
İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik
(6.10.2007/ 26665)-Ek-1 Sağlık Bakanlığı- Radyasyon Çalışanı Sağlık
Raporu’
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TIBBİ IŞINLANMALAR
Hastanın radyasyondan korunmasında Tanı ve tedavi amacıyla

yapılan radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli olmak
üzere, hastanın radyasyondan  Korunmasını sağlamak için Lisans
Sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekli hususları kapsar.

• Tıbbi amaçlı ışınlamaların gerekliliği
• Tıbbi ışınlamalarda kullanılan cihazlar ve Kalite Temini

• Tıbbi ışınlamalarda rehber düzeyler
• Gönüllüler ve Ziyaretçiler

• Hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek
radyoaktivite düzeyleri

• Hastaların hatalı ışınlanmaları

TOPLUMUN  IŞINLANMASI
Toplum üyesi kişilerin maruz kalabilecekleri
yıllık doz sınırları Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde belirtilmiştir.

• Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesi
• Çevreye verilen radyoaktif maddelerin denetimi

ve izlenmesi
• Kapalı radyoaktif kaynaklar

• Doğal radyasyon
• Doğal radyasyon nedeniyle ışınlanmaların arttığı

durumlar

KAZA ve TEHLİKE DURUMUNDA
IŞINLANMA

Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan
radyoaktif kaynakların özelliklerine göre tehlike
durumu veya kaza durumlarında uygulanmak
üzere Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre bir
“Tehlike Durumu Planı” hazırlanır.
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KAZA ve TEHLİKE DURUMUNDA
IŞINLANMA ile ilgili diğer hususlar

• Tehlike durumunun veya kazanın kuruma
bildirilmesi

• Tehlike durumu veya kazaya ilişkin rapor
• Tıbbi müdahele
• Radyasyona maruz kalan görevlilerin durumu
• Şüpheli durumların kuruma bildirilmesi
• Radyasyon kaynaklarının kaybolması veya

çalınması
• Ani ışınlanmalar
• Sürekli ışınlanmalar

Radyasyona Maruz Kalan
Görevlilerin Durumu

Radyasyon kazasından sonra, Yönetmelikte belirtilen
sınırlar üzerinde radyasyona maruz kalan radyasyon
görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir
sakınca bulunmadığının, Kurumun önerdiği resmi sağlık
kuruluşu tarafından bir raporla belirlenmesi halinde, bu
kişiler eski görevlerine devam edebilirler.

Raporda eski görevine devamı sakıncalı görülen
radyasyon görevlileri, sosyal ve ekonomik durumları,
yaşları ve özel becerileri göz önüne alınarak radyasyona
maruz kalmasını gerektirmeyecek başka bir görevde
çalıştırılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
İzin

Denetim
Kayıtlar

Görev ve Sorumluuklar

DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
İzin

Denetim
Kayıtlar

Görev ve Sorumluuklar
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Lisans yükümlülüğüLisans yükümlülüğü
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik

kapsamına giren radyasyon kaynaklarının
 İmal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması,
 Taşınması, depolanması,
 Bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi,
 Radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü

amaçla bulundurulması ve kullanılması
için Kurumdan lisans alınması zorunludur.

Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum
tarafından  onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve

başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

Lisans yükümlülüğü ile ilgili diğer hususlar
 Lisans Başvurusu
 Başvuruların incelenmesi,
 Lisansın verilmesi
 Lisans koşullarında değişiklik
 Lisans sahibinin veya radyasyondan korunma

sorumlusunun değişmesi
 Lisansın yenilenmesi
 Lisansın vize edilmesi
 Vize süresinin aşılması
 Lisansın iptali
 İstek üzerine lisans iptali

İzin
Radyasyon kaynaklarının;

İthali
İhracı

Taşınması
için lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca her bir ithal,
ihraç ve taşıma için de izin almakla yükümlüdür.

Radyoaktif maddeleri diğer kişi ve kuruluşlara satış
yapmak üzere ithal lisansı almış olan firmalar, bu
kaynakları yalnız lisans almış olan kişi ve kuruluşlara
dağıtmak zorundadır.
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Radyasyon kaynaklarının;

 İthali

 İhracı

 Taşınması

için lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca
her ithal, ihraç ve taşıma için de izin
almakla yükümlüdür.

Denetim
Denetimin Genel Esasları

a) Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel
yönden incelenmesi,
b) Çeşitli yer ve noktalarda, radyasyon düzeyleri,
radyoaktivite miktarları ve/veya konsantrasyonlarının
belirlenmesi,
c) Lisansın koşulları ile lisans türüne göre ilgili bölümlerde
verilen özel koşullara uyulup uyulmadığının tespiti,
d)Kayıtların öngörülen şekilde ve usulüne uygun olarak
tutulup tutulmadığının incelenmesi,
e)Radyasyonla çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyon
güvenliğini korumak üzere Tüzük ve Yönetmelikle öngörülen
önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi,
f)Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taşıma ve
transit geçişi sırasında, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile
radyasyon güvenliğine ilişkin diğer mevzuat hükümlerine
uyulup uyulmadığının incelenmesidir.

Denetim
Denetim Sonucu

Denetimde belirlenen eksiklik ve sakıncaların
verilen süreden sonra giderilmesi halinde lisansın
geçici durdurulma kararı kaldırılır.

Raporun değerlendirilmesi sonucunda, radyasyon
güvenliğinin sağlanamadığının ve bu durumun
toplumun ve çevrenin radyasyondan korunmasını
tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi
durumunda lisans iptal edilir.
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Kayıtlar
Kayıt Tutma ve Saklama Yükümlülüğü
Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler, resmi,
özel kurum veya kuruluşlar yönetmelikte belirtilen

esaslara uygun olarak kayıt tutmakla
yükümlüdürler.

Bu kayıtlar 30 yıl süre ile saklanır.

Personele İlişkin Kayıtlar
Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar

Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar
Kazaya İlişkin Kayıtlar

Personele İlişkin Kayıtlar:
1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile

lisans belgesi üzerinde ismi belirtilen kişiler,
2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten

ayrılış tarihleri,
3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları,
4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce

bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılan tüm
tıbbi muayene sonuçları,

5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesine göre yaptırılan periyodik tıbbi muayeneleri
ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda
yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları ve varsa diğer
tıbbi ışınlanma sonuçları.

Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar:
1) Verilen lisans belgelerinin tarih,sayı ve kullanım

amaçları ile lisans belgesi üzerinde belirtilen
radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri;

2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması,
kurulması ve kalibrasyonuna ilişkin tarih ve işlemler
ile konu ile ilgili kişilerin isimleri,

3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi,
tüp ve kaynak değişimi gibi işlemlerinin tarihleri,
yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin
isimleri.
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Kayıtların İncelenmesi
Kayıtlar Kurum uzmanları

tarafından yapılan denetimler
sırasında veya Kurum

tarafından gerekli görülen
durumlarda incelenir

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Lisans sahibinin sorumlulukları
• Yönetimin sorumlulukları

• Radyasyondan korunma sorumlusunun
görevleri

• Radyasyondan korunma danışmanının
görevleri

Lisans Sahibinin Sorumlulukları

 Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin
standart ve mevzuatın uygulanması için radyasyondan korunma
sorumlusu ile birlikte yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan
planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını
sağlamak ve tehlike veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planı"nı
hazırlamak, planda belirtilen hususlarla ilgili tatbikatları yapmak
ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

İşe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumunun yapacağı
işe uygun olduğu hakkında sağlık raporu alınmasını sağlamak ve
çalıştıkları süre içinde Yönetmeliğin 23.maddesine göre tıbbi
muayenelerini yaptırmak,

Özel durumlar için planlanan ışınlanmalar ile ilgili uygulamalarda
ışınlanacak kişileri korumak üzere her türlü önlemi almak ve
ışınlanmaya maruz kalacak radyasyon görevlisine, bu önlemler ile
uygulamanın olası tehlikeleri hakkında bilgi vermek,
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Lisans Sahibinin Sorumlulukları

 Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle
görevlerinden ayrılmaları halinde, muayene sonucunda hekim
tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile ortaya
çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini
sağlamak,

 Kurum tarafından belirlenen referans seviyeleri veya doz
seviyelerinin aşılması veya aşılmasından şüphe duyulması halinde
Kuruma haber vermek ve Kurum tarafından önerilen önlemleri
almak,

 Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesinin söz konusu olduğu
hallerde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile diğer ilgili
yönetmeliklerde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak izin
almak ve Kuruma bilgi vermek,

 Kullanılan radyasyon kaynaklarının sayısı ve cinsine bağlı olarak,
uygun nitelik ve yeterli sayıda radyasyon görevlisi ile
radyasyondan korunma sorumlusu ve gerektiğinde radyasyondan
korunma danışmanı çalıştırmak,

Lisans Sahibinin Sorumlulukları
Radyasyon görevlilerinin Radyasyondan Korunma ile ilgili eğitiminin
yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak,
Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım ve kaynak
değişim işlemlerinin Kurumdan lisans/izin almış kişi ve kuruluşlar
tarafından yapılmasını sağlamak,
Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen Kayıt tutma ve
saklama yükümlülüğü hükümleri gereğince kayıtların tutulmasını
sağlamak,
Kurum tarafından yayımlanmış olan radyasyon güvenliğine ilişkin
tüzük ve yönetmelikleri tesiste bulundurmak.
Kalite kontrol ve kalite temini programlarının hazırlanmasını
sağlamak ve yürütmek.
 Radyoaktif kaynak ihtiva eden cihazların kurulması,sökülmesi,
kaynak değişimi ve kaynağa müdahaleyi gerektiren her türlü faaliyet
için Kuruma bildirimde bulunmak.

Yönetimin sorumlulukları

Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun
olarak yürütülmesini ve sürekliliğini
sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik
ve finansal altyapıyı temin etmek ve lisans
sahibi ve Yönetimin farklı olması
durumunda, bu Yönetmeliğin 71 inci
maddesinde belirtilen Lisans sahibinin
sorumlulukları hususlarını yerine
getirmekle yükümlüdür.
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Radyasyondan Korunma
Sorumlusunun Görevleri

Tesisin, sistemlerin, çalışanların ve hastaların radyasyon ölçümleri
için uygun cihazların bulundurulmasını, kullanılmasını ve mevcut
cihazların gerekli kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını
hazırlamak ve uygulamak,
Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin
standart ve mevzuatın uygulanması için lisans sahibi ile birlikte
yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda
çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak ve tehlike veya
kaza durumu için "Tehlike Durum Planı“ nı hazırlamak, planda
belirtilen hususlarla ilgili tatbikatları yapmak ve gerektiğinde
uygulanmasını sağlamak
Radyasyon alanlarına uygun ikaz etiketleri, çalışma talimatları ve
kaza durumu müdahale planını kolayca görülecek yerlere asmak,

Yeni radyasyon kaynakları ve/veya cihazların seçimi ile
radyasyon alanlarının planlanmasında radyasyon güvenliği
kriterlerinin uygulanmasını sağlamak,

Radyasyon kaynaklarının emniyetini ve güvenliğini
sağlamak, sızıntı testini, depolanmasını ve takibini
yapmak,

Radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli işlemleri
yürütmek, zorunlu nedenlerle tesis içinde geçici olarak
depolanmak durumunda kalan kapalı radyoaktif
kaynakların emniyetini ve güvenliğini sağlamak

Radyasyondan Korunma
Sorumlusunun Görevleri

Radyasyon görevlileri ve ziyaretçiler için
radyasyon güvenliği ile ilgili önlemler
almak,

Radyasyon görevlilerinin radyasyondan
korunma konusunda eğitiminde görev
almak,

Kayıtları tutmak.

Radyasyondan Korunma
Sorumlusunun Görevleri
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Radyasyondan korunma
danışmanının görevleri

 Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyondan korunma ile
radyasyon kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

 Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama ve zırhlama
hesaplarını ve projelerini yapmak ve kontrol etmek,

 Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon seviyesini düzenli
olarak izlemek,

 Radyasyon kaynakları ile çalışılan tesislerde radyoaktif bulaşmayı önleyici
tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

 Radyoaktif kaynaklarla çalışılan tesislerde meydana gelen radyoaktif
atıkların yönetimi ile ilgili tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

 Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasını sağlamak için gerekli önlemleri
almak,alınmasını sağlamak,

 Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını
sağlamak,

 Radyasyon görevlilerinin kişisel doz ve risk değerlendirmelerini yapmak,
 Kişilerin, halkın ve çevrenin olası radyasyon ve radyoaktif bulaşma

tehlikelerinden etkilenmesini en az düzeye indirmek üzere gerekli
önlemleri almak, alınmasını sağlamak, tehlike durumunda yapılacak
faaliyetleri belirlemek,

 Radyasyon kaynakları ile çalışan görevliler için radyasyondan korunma
eğitim programlarını hazırlamak ve eğitimde görev almak.

Aykırı Davranışlar
Lisanssız faaliyet gösterdiği tespit edilen, lisanslama
işlemlerini tamamlamayan veya denetimlerde tespit
edilen eksikliklerini gidermeyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında Kurum,radyasyon uygulamasının durdurulması
ve gerekli tedbirlerin alınması için mülki idare
amirlerine,kanuni ya da idari soruşturmaya geçilmesi
için ilgili makamlara veya Cumhuriyet Savcılığına ihbarda
bulunur.

5237 TÜRK CEZA KANUNU

Madde 172- Radyasyon yayma

(1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye
elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması
halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar
vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom
çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması
sürecine, bir laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir
başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye
elverişli olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
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Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak
bulundurulması veya el değiştirmesi

Madde 174-
(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı,
yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer,
radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke
içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın
alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni
olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde
veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de
aynı ceza ile cezalandırılır.
(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya
bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Madde 206-
(1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu

görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik

Madde 207-
(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 208. -
(1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi,

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Lisanslama
Sistemi
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Lisans Yükümlülüğü

2690 sayılı TAEK (Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu) Kanunu’na dayanarak yayımlanan Radyasyon
Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren radyasyon
kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması,
satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı,
kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon
kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla
bulundurulması ve kullanılması için Kurum'dan lisans
alınması zorunludur.

LİSANS
BELGESİ

Radyasyon
kontrolü

KULLANMA VE BULUNDURMA LİSANSLAMA
SÜRECİ

KURULUŞ
BAŞVURUSULİSANS BAŞVURU

DEĞERLENDİRME
AŞAMASI

İZİN AŞAMASI

KONTROL AŞAMASI

İthal İzni

LİSANS SÜRESİNCE
•ihraç/atık işlemi,
•Kullanım dışı bildirimi,
•Lisans vize işlemi,
•Lisans belgesinde değişiklik

•Kurum, rutin ya da rutin dışı DENETİM
yapar.

Zırhlama
Projesi

Lisans
başvuru

değerlendirme

http://www.taek.gov.tr

Lisans Başvuru Belgelerinin
Değerlendirilmesi

 Lisans başvurusu eksiksiz yapılmış olmalıdır.
 Lisans başvurusunda eksiklik olması halinde bu eksik

hususlar başvuru sahibine bildirilir.
 Geçerli mazeret bildirilmeksizin, eksikliklerin üç ay

içinde tamamlanmaması durumunda lisans ücreti
Kuruma gelir kaydedilir.

 Başvurusunda eksik bulunmayan ya da tespit edilen
eksiklerini tamamlamış kuruluşta lisansa esas
radyasyon kontrolu yapılır.

http://www.taek.gov.tr

http://www.taek.gov.tr
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Radyasyon Kontrolu

 Lisans başvuru formunda belirtilen beyan esaslı kuruluş ve
radyasyon kaynağı bilgilerinin yerinde tespiti

 Krokinin ve varsa zırhlama raporunun değerlendirilmesi,
(radyasyon kaynağının yerleşim durumunun, alt, üst ve yan
alanların hangi amaçla kullanıldığı)

 Çevresel radyasyon ölçümleri
 Radyasyon güvenliği donanımının yeterliliği (kurşun önlük,

paravan, sesli-ışıklı-görsel uyarılar, uzatma kabloları, devre
kesiciler,vb.)

 Mevcut radyasyon ölçüm cihazları (dozimetre, dedektör vb.)
yeterliliği

 Kayıtların yeterliliği, (Personel, tehlike acil durum planları
vb.)

Teknik Eksik Husus
 Kontrol raporunda teknik eksik hususların belirtilmesi

halinde, eksikliklerin tamamlanması için kontrol
tarihinden itibaren üç ay süre verilir.

 Geçerli mazeret bildirmesi durumunda bu süre
uzatılabilir.

 Teknik eksik hususların tamamlanmasını müteakip,
gerekli görülmesi halinde tekrar yerinde kontrol
yapılır.

Lisansın Verilmesi

Kontrol raporunun değerlendirilmesi sonucu,
radyasyon kaynağının ve bulunduğu koşulların
lisanslanmaya uygun bulunması durumunda lisans
belgesi düzenlenir.

Lisans belgesi, lisansa esas koşulların aynı
kalması şartıyla, verildiği tarihten itibaren 5 yıl
süreyle geçerlidir.

http://www.taek.gov.tr
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Lisans Belgesinin Yeniden
Düzenlenmesi

Lisans süresi içinde lisans koşullarında değişiklik olmaması koşuluyla,

Belgenin kuruluşa ulaşmadığı durumda Kuruma yazılı olarak
başvurulması, (ücret talep edilmez)

Belgenin kuruluş tarafından teslim alınması sonrası kaybedilmesi
durumunda ise, belge düzenleme ücreti ile birlikte Kuruma yazılı
olarak başvurulması halinde lisans belgesi yeniden düzenlenir.

Lisansın Vize Edilmesi
Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik
olmadığı bildirilerek lisansın vize edilmesi için, süre
bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde;

 Kurumdan alınan lisans belgesinin aslı,
 Vize ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına dair
belge,
 Uygulamaya ilişkin başvuru formu ile birlikte
Kuruma yazılı olarak başvurulur.

Gerekirse yapılacak bir denetim sonucunda lisans
belgesi vize edilir.

http://www.taek.gov.tr
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Lisansın Vize Tarihinin Geçirilmesi

Vize tarihinden önceki 6 ay içerisinde vize edilmeyen
lisans iptal edilir.

Yeniden lisans alınıncaya kadar radyasyon kaynağı ile
faaliyet gösterilemez.

Lisans sahibi tarafından ilk lisans başvurusunda
istenilen tüm belgeler ve lisans belgesi aslı ile birlikte
Kuruma yeni lisans başvurusunda bulunulması gerekir.

http://www.taek.gov.tr

Lisans Koşullarındaki Değişikliğin
Kuruma Bildirilmesi

Lisans koşullarında değişiklik yapılmadan
önceki onbeş gün içinde değişikliğin Kuruma
yazılı olarak gerekli belgelerle birlikte
bildirilmesi gerekir.

Aksi halde, lisans koşullarında meydana gelen
değişikliğin bildirilmediği döneme ait faaliyetler
ve sonuçlarından lisans sahibi ve radyasyondan
korunma sorumlusu personel sorumlu olur.

http://www.taek.gov.tr

Tesis Sorumlusu (Lisans Sahibi)
Değişikliği

Lisans koşullarında değişiklik olmadığını belirten
dilekçe ve yeni tesis sorumlusu tarafından
doldurulmuş ilgili uygulamaya ilişkin başvuru
formu ile Kuruma yazılı olarak bildirilir. Kurum
tarafından söz konusu değişikliğe ilişkin kayıtlar
güncellenir.

http://www.taek.gov.tr27.01.201424
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Yeniden Lisans Alınması Gereken
Durumlar

Lisans süresi içerisinde;

Mobil cihazlar hariç, radyasyon kaynağının
kullanıldığı yerde veya bitişik alanlarında değişiklik
yapılması ya da bina içinde yer değiştirmesi,

Radyasyon kaynağının lisans belgesinde tanımlı
adresinden taşınması,

Cihazın teknik özelliklerinde ortam doz hızını
etkileyecek değişiklik yapılması veya cihazın
değişmesi,

Radyasyon kaynağının aynı adreste farklı bir
kuruluşa devredilmesi durumları

Lisansın İptali
Radyasyon kaynağının;
Devir
Kullanım dışı, HEK vb.
olması durumunda lisans iptal edilir.

Lisans sahibinin radyasyon kaynağı ile ilgili faaliyetini
sonlandırmak istemesi durumunda, lisans belgesinin
aslı ile birlikte radyasyon kaynağının son durumu
hakkındaki bilgiyi Kuruma iletmesiyle lisans iptal
edilir.

Radyasyon kaynağının devredilmek istenmesi
durumunda, devralacak kuruluşun açık ismi ve adresi
bildirilmelidir.

Eksik husus
bildirimi

Başvuru
değerlendirm

e

LİSANS BELGESİ

Zırhlama
Raporu

Radyasyon
kontrolü

Olumsuz

EksikOluml
u Eksik

LİSANSLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

Vize, belge üzerinde
değişiklik başvurusu

İlk lisans
başvuru

EksiksizEksik

Proje
başvurus
u

Olumlu

Nihai güvenlik
değerlendirmesi Olumlu

Olumsuz

Başvuru
değerlendirme

Eksiksiz

Proje
değerlendir

me

KURULUŞ
BAŞVURUSU

Kontrol
Raporu
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DİĞER LİSANSLAR

İthalat ihracat satış ve taşıma (Açık
kaynak, kapalı kaynak)

Bakım onarım lisansı (Radyoaktif Kaynak ve
X-Işını cihazları)

Kaynak sökme (kullanılmayacak radyoaktif
kaynak)

Taşıma (radyoaktif kaynak)
Üretim (Açık kaynak, X-Işını cihazı)

http://www.taek.gov.tr

Denetim

 Kuruluşa ait genel bilgiler
 Radyasyon görevlileri(sertifika, dozimetre)
 Cihaz Bilgileri (marka, model, seri no, lisans

durumu)
 Radyasyon kaynağı ile ilgili kayıtlar (bakım onarım,

kalite kontrol, kalibrasyon, sızıntı testleri, tehlike
durum planları, yerel kurallar, varsa depo koşulları)

Denetim
 Korunma önlemleri

Çalışanlar (eğitim, dozimetre, sağlık kontrolü,
korunma donanımları)

Hastalar (optimizayon, korunma donanımları,
çocuk ve hamile hastalara yönelik
önlemler,araştırma amaçlı ışınlamalar)

Halk ve çevre (ölçümler, giriş-çıkış kontrolu,
ikaz işaretleri)

 Tesise ilişkin değişiklikler
 Yapılan radyasyon ölçümleri

http://www.taek.gov.tr
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Geçici faaliyet
durdurma,

eksik husus
bildirimi

Değerlendir
me üzerine

denetim

Rutin
denetim

Şikayet /
İstek

Denetim
programı

Denetim
raporu

Eksik
husus

bildirimi

FAALİYETE DEVAM

YETKİ İPTALİ

Olumlu

Değerlendirm
e ölçütleri *

Olumsuz

(a)

(c)
(b)

Eksik
husus

bildirimi

Olumlu ** Olumsuz

Olumlu **

(d)

DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Olumsuz

*(a), (b), (c), (d) durumları yönergenin 8. maddesinde yer
almaktadır.
** Gerektiğinde yerinde denetim yapılır.

İthal izni
İthalattan en az 10 gün önce;

• İthal izin başvuru formu, Kaynak üretim sertifikası,
standartlara uygunluk belgesi

• Gümrük, GTİP, Kullanıcı
• Proforma fatura veya fatura
• Firma tarafından radyasyon kaynağının geri alınacağına dair

taahhütname veya kabul belgesi
• X-ışını cihazlarına ithal izni verilmemektedir.

İthal izni alınabilmesi için;
• Kullanıcı kuruluş ya Kullanma ve Bulundurma Lisansına sahip

olmalı ya da eksiksiz lisans başvurusu yapmış olmalıdır.
• Kullanıcı kuruluşun cihazlarında ki eski kaynaklar; ya ihraç

edilmiş olmalı, ya da atık tesisine teslim edilmeli ve
tutanakları da Kuruma iletilmiş olmalıdır.

İhraç izni
İzin verilebilmesi için;
• Kaynağın son kullanıcısı ile gönderildiği yer,
• Gönderilen kuruluşun açık isim ve adresi,
• Kuruluşun kaynağı kabul ettiğine dair belge,
• Kaynağın cinsi, radyoaktivitesi,
• Gönderici tarafından doldurulan form(Con. Dec.)
• İhraç izin ücreti.

İzin verilebilmesi için;
• Varsa daha önce düzenlenen izin belgelerine ait

Konşimento, alındı belgelerinin Kuruma iletilmesi
gerekmektedir.

Kaynağın yurt dışına gönderilmesini takiben;
• Konişmento, gümrük çıkış beyannamesi, (15 gün içinde)
• Yurt dışı firmasının radyoaktif kaynağı aldığına dair belge.
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İZİN BELGESİ

İZİN BELGESİ SÜRECİ

İZİN
BAŞVURUS

U

İTHAL İTHAL İHRAÇİHRAÇ Geçici Çıkış
Giriş

KURULUŞ
LİSANS

DURUMLARI

KONŞİMENTO
/ ATIK
TESLİM

TUTANAĞI

ESKİ KAYNAK

EKSİK HUSUS

OLUMLU

OLUMSU
Z

KAYIT KONTROLÜ

•kapalı kaynak
•kaynaklı cihaz
•boş kap

OLUMSU
Z

Açıkkaynak

http://www.taek.gov.tr

ATIK İŞLEMİ

 Eğer cihaz ile birlikte kaynak atık yapılacak ise
lisans belgesinin aslının kuruma iletilmesi,

 Teslim edilecek maddenin aktivitesine göre ücretin
ödenerek ÇNAEM’e beyan edilmek üzere hazır
bulundurulması,

 RKS tarafından ya da Taşıyıcı firma tarafından
Taşıma için paketleme/ etiketleme/ şoför eğitim
işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

X-IŞINI CİHAZLARI/TÜPLERİ

• X-ışını tüpleri elektrik enerjisi ile çalışır,
• elektrik bağlantısı olmaksızın x-ışını üretemez, dolayısıyla

radyoaktivite içermeyen ve çalışmadıkları sürece de radyasyon
yaymayan tüplerdir.

Ancak, x-ışını tüplerinin berilyum gibi kimyasal maddeleri
bulundurmaları nedeniyle, tüplerin kimyasal atık olarak bertaraf
edilme işlemlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 14.03.2005
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında
yapılması gerekmektedir.

http://www.taek.gov.tr
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RADYOAKTİF KAYNAK İHRAÇ İZNİ / ATIK SÜRECİ

ATIK

PAKETLEME /
ARAÇ /
TAŞIMA

ATIK
ÜCRETİ

ÇNAEM’E
KAYNAK VE

BELGE TESLİMİ
TAEK’E

TUTANAK /
KONŞİMENTO

TESLİMİ

İHRAÇ
BAŞVURUSU

BAŞVURU
KONTROLÜ

İZİN BELGESİ

YURTDIŞINA
KAYNAĞIN

GÖNDERİLMESİ

TUTANAKLARIN
ARŞİVLENMESİ
(30 YILSÜREYLE)

KONŞİMENTOLARI
N ARŞİVLENMESİ
(30 YILSÜREYLE)

KAYNAKLARIN ATIK TESİSİNE TESLİMİ KAYNAKLARIN İHRAÇ EDİLMESİ

KAYNAK
KAYITLARININ

GÜNCELLENMESİ

http://www.taek.gov.tr


