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ELLİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nükleer Düzenleme Kurumu
Amaç, kapsam ve görevler88
MADDE 785- (1) Bu Bölümün amacı; Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili
Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
(2) (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-14/26 md.) 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’nin amacı doğrultusunda Kurum aşağıdaki faaliyet, konu ve alanları düzenler:
a) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması.
b) Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer
güvence.
c) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin yer değerlendirmesi,
tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması ve kapatılması.
ç) Nükleer maddelerin çıkarılması, üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı,
ticareti, bulundurulması, devri, sayım ve kontrolü, işlenmesi, yeniden işlenmesi ve kullanılması.
d) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti,
bulundurulması, devri, kullanılması, kurulması, sökülmesi, imalatı, bakımı ve onarımı.
e) Radyoaktif atıkların bulundurulması, devri, işlenmesi, taşınması, depolanması, ihracatı,
ithalatı, ticareti ve bertarafı.
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24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 26 ncı maddesiyle, bu maddenin “Amaç ve Kapsam” olan başlığı, metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.

f) Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi her türlü madde, malzeme,
ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihracatı.
g) Radyasyon acil durum yönetimi.
ğ) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin personelin
nitelikleri ve eğitimi.
h) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve Kurul tarafından belirlenecek
diğer konu, alan ve faaliyetler.
(3) (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-14/26 md.) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumun strateji, hedef ve çalışma ilkelerini belirlemek.
b) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlemler yapmak.
c) Yetkilendirme yapmak; yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve
koşullarını tanımlamak ve değiştirmek; verilen yetkileri kısıtlamak, askıya almak, sonlandırmak, iptal
etmek, yetkilerin süresini belirlemek ve değiştirmek; yetkilendirme için veya sonrasında Kuruma
sunulan bilgi ve belgelerin inceleme ve değerlendirmesini yapmak; yapılan güvenlik
değerlendirmeleri sonucu verilen yetkinin koşullarını belirlemek ve değiştirmek.
ç) Yetkilendirme öncesinde ve sonrasında görev ve yetki alanına giren faaliyet ve yerlerde
inceleme ve denetim yapmak veya yaptırmak, inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında ölçüm,
analiz, muayene, test yapmak veya yaptırmak, her türlü belge ve kayıtları istemek ve alıkoymak,
görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak.
d) Başvuru sahiplerinden ve yetkilendirilen kişilerden gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri
istemek ve değerlendirmek, bu bilgi ve belgeleri gizlilik koşuluna uygun olarak kullanmak.
e) Gerekli görülen durumlarda yetkilendirilen kişiden, faaliyete ilişkin güvenlik
değerlendirmesi yapmasını ve değerlendirme sonucuna göre, mali ve hukuki sorumluluk
yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, ilave tedbirler almasını istemek.
f) Yetkilendirilen kişilerin nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminata ve
radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerini tespit etmek.
g) Ulusal radyasyon kaynakları kayıt sistemini, ulusal merkezi doz kayıt sistemini, ulusal
nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmak ve işletmek.
ğ) Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek.
h) Görev alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak veya bu kuruluşlarla sürdürülen faaliyetleri
koordine etmek.
ı) İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.
i) Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla güvenlik ve emniyet alanında ihtiyaç
duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırmak.
j) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile doğrudan
iletişim ve bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak.

k) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek ve kamuoyunun erişimine
sunulacak düzenleyici faaliyet, karar ve görüşleri belirlemek.
l) Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve
belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dâhil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek ve/veya yerinde
incelemek.
m) Düzenleyici kontrol altında olmayan faaliyetler sonucu meydana gelebilecek radyasyon
acil durumlarının yönetiminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Tanımlar
MADDE 786- (1) Bu Bölümün uygulanmasında 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer
Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen tanımlar geçerlidir.
Yetkilendirme
MADDE 787- (1) Kurumdan yetki belgesi veya onay alınması gereken hususlar şunlardır:
a) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha.
b) Radyasyon tesisleri veya Kurum tarafından belirlenen radyasyon uygulamalarının
yürütüldüğü mekânların tasarımı.
c) Radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımı.
ç) Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imalatı ve imalatçıları.
d) Nükleer denetim kuruluşları.
e) Radyoaktif madde taşıması yapan kuruluşlar.
f) Kurum tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş,
laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntem.
g) Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde Kurum tarafından
belirlenen görevlerde çalışacak personel.
ğ) Radyoaktif maddelere ilişkin Kurum tarafından belirlenen diğer hususlar.
(2) Kurumdan izin alınması gereken faaliyetler şunlardır:
a) Nükleer tesis kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike başlanması,
tesisin inşası öncesi sınırlı çalışma yapılması, tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden
çıkarılması, yeniden işletmeye geçilmesi ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler
yapılması.
b) Radyoaktif atık tesisi kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike
başlanması, tesisin inşa edilmesi, işletmeden çıkarılması, kapatılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti
ilgilendiren değişiklikler yapılması.
c) Radyasyon tesisinin işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik ve
emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.

ç) Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi her türlü madde,
malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihraç edilmesi.
d) Radyoaktif maddelerin ihraç veya ithal edilmesi, taşınması, transit geçirilmesi.
(3) Kurumdan lisans alınması gereken faaliyetler şunlardır:
a) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisi işletmek.
b) Radyasyon uygulamalarını yürütmek.

Denetim
MADDE 788- (1) Kurum denetçileri belirli vasıfları taşıyan Kurum personeli ve Kurumda
görevli personel arasından Kurul tarafından yetkilendirilir. Kurum denetçileri, denetim amacıyla ilgili
yerlere veya tesislere girmek; faaliyetleri yerinde denetlemek; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek
ve gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, talimat vermek; her türlü
belge ve kayıtları istemek, incelemek veya inceletmek, alıkoymak; herhangi bir malzeme veya
numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek; herhangi
bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak veya yaptırmak; görsel, işitsel veya
yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir. Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından
görevlendirilen diğer denetim personeli de ilgili yerlere veya tesislere girmek; yerinde denetime eşlik
etmek; Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşmek, her türlü belge ve kayıtları incelemek,
herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene
ve test yapmak, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir.
(2) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kurum denetçisi durumu Kuruma ve yetkilendirilen kişiye
derhal bildirir.
(3) Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hallerde mülki idare amirlerinden kolluk
kuvveti talebinde bulunabilir; talepte bulunulması halinde mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri
Kurum denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.
(4) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde belirlenen denetimler için
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış denetçileri
tarafından yapılan nükleer güvence denetimlerine, Kurum temsilcisi refakat eder.
Kurul
MADDE 789- (1) Kurul üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde
sayılan şartları taşımaları zorunludur.
(2) Görev süresi dolan Kurul üyeleri bir defalığına tekrar atanabilirler. Üyeliğin herhangi bir
sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe, bu maddede belirtilen esaslar dâhilinde en geç iki ay
içinde atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, yerine atandıkları üyenin görev süresini tamamlar.
Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple görevlerine son verilemez. Ancak, ağır
hastalık, kaza veya başka bir nedenle altı aydan daha uzun bir süre görevlerini yapamaz durumda
olan, görev, izin veya hastalık gibi geçerli mazeretler dışında, art arda üç Kurul toplantısına veya bir
takvim yılı içinde beş Kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan, atanmaları için gerekli şartları
kaybettikleri veya birinci fıkraya aykırı olduğu Kurul tarafından tespit edilen veya görevleri ile ilgili
olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul üyeleri
görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Kurul bu durumu Kurumun ilişkili olduğu bakanlığa bildirir. Kurul
üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleriyle olan ilişikleri kesilir.

(3) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri
çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler ve yetkilendirmeler ile ilgili kararlar almak.
b) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını
kabul etmek.
c) Kurumun personel politikasına karar vermek.
ç) Kurum yıllık iş planını, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini, mali tablolarını, performans
tablolarını ve ilgili sair raporları onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında
aktarma yapılmasına karar vermek.
d) Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak
ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların
Kurumun görev alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.
e) Hizmet ve işlem bedellerini belirlemek.
f) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme,
gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.
(4) Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki
yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini Başkana devredebilir.
(5) Kurulun, haftada en az bir kez olmak üzere veya gerekli hâllerde gündemli olarak
toplanması esastır. Başkan tarafından belirlenen toplantı gündemi toplantıdan en az iki iş günü
önceden üyelere ulaştırılır. Toplantı gündeminde yer almayan konular Başkan tarafından gündeme
alınabilir. Başkan ivedi durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Kurul, en az üç üye ile toplanır ve en az
üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Kurul, toplantılarında
ihtiyaç duyulması hâlinde uzmanlık gerektiren konularda görüşleri alınmak üzere, Kurum personelini
veya Kurul tarafından toplantıya katılmasında fayda görülen Kurum dışından kişileri Kurul
toplantısına davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Kurum tarafından
yönetmelikle belirlenir.
Başkanlık
MADDE 790- (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütmek.
b) Yetkilendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
c) İnceleme ve denetimler yapmak veya yaptırmak.
ç) Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
d) Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde Kurumu temsil etmek.
e) Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek.
f) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle mali hizmet ve strateji geliştirme
birimlerine verilen görevleri yapmak.

g) Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve
kullanılmasını sağlamak,
ğ) Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak ve
Kurula sunmak.
h) Kurumun stratejik planını hazırlamak.
ı) Kurumun personel politikasını hazırlamak, Kurul onayına sunmak, personelin kariyer ve
eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
i) Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini
yürütmek.
j) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek.
k) Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık,
sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek.
l) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.
m) Kurula bırakılmış olanlar dışında Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kuruma verilen
diğer görev ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
(2) Başkan yardımcıları ve daire başkanları ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıyan kişiler
arasından atanır.
(3) Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen faaliyet alanı, görev ve yetkilere uygun olarak Kurumun teklifi ve
Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Başkan
MADDE 791- (1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul Başkanı
aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları yönetmek ve hizmet
birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.
b) Kurumun strateji ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan yıllık iş planının, yıllık faaliyet
raporunun, yıllık bütçesinin, mali tablolarının, performans raporlarının ve ilgili sair raporların
hazırlanmasını sağlamak ve bunları Kurula sunmak.
c) Başkan yardımcıları arasında görev dağılımını yapmak, hizmet birimlerinin verimli ve
uyumlu çalışmalarını sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasındaki görev ve yetki sorunlarını
çözmek, gerektiğinde hizmet birimlerine Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ek görev,
yetki ve sorumluluklar vermek.
ç) Kurul üyeleri hariç olmak üzere Kurum çalışanlarının performans kriterlerini belirlemek ve
Kurum çalışanlarının performansını bu kriterlere göre değerlendirmek.

d) Kurulun onayına sunmak üzere Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının
karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içeren yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, onaylanan
raporları Kurumun internet sayfasında yayımlamak ve Cumhurbaşkanlığına göndermek.
e) Personel atamalarını yapmak.
f) Düzenleyici işlemlerin Resmî Gazete’de Kurul tarafından belirlenecek diğer Kurul
kararlarının Kurumun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.
g) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.
ğ) Milli güvenlik, emniyet, ticari sır ve kişisel verilerin korunması halleri saklı kalmak
kaydıyla Kurumun faaliyetleri ile ilgili raporları kamuoyunun erişimine sunmak.
h) Kurum adına basın ve yayın organlarına bilgi veya demeç vermek.
ı) Kurum bütçesinin uygulanmasını sağlamak.
i) Kurumun diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
j) Kurumun görev alanına giren uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak.
k) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faaliyetin durdurulması veya sınırlaması da dâhil
olmak üzere gerekli tedbirleri aldırmak.
l) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Başkan, Kurul tarafından kendisine devredilen yetkilerini Başkan Yardımcılarına veya
daire başkanlarına kısmen veya tamamen devredebilir. Başkanın herhangi bir nedenle görevde
bulunmadığı hâllerde İkinci Başkan Başkana vekâlet eder.
Kurumun gelirleri
MADDE 792 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Hizmet ve işlem bedelleri.
b) Yayın ve sair gelirler.
c) Kuruma yapılacak bağış ve hibeler.
Ç) Kurum tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde sekseni.
d) Kuruma ait taşınır veya taşınmazların gelirleri.
e) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

