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RADYOAKTİF MADDE İÇEREN PAKETLERİN HAVAALANLARINDA GEÇİCİ 

DEPOLANMASINA DAİR YÖNERGE 

 

 

                  Amaç 

                   MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, havayoluyla taşınan radyoaktif madde içeren 

paketlerin havaalanlarında geçici depolanması hususunda, Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin 

Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

  

                  Dayanak 

                  MADDE 2- (1) Bu yönerge;1 Kasım 2011 tarih ve 28102 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (e) bendine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

                  Tanımlar 

                  MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

 

a) Acil Müdahale Yardım Planı: Radyoaktif madde içeren paketlerin taşıma ve 

depolanmasında, herhangi bir kaza olması durumunda yapılması gereken iş ve işlemleri ve 

izlenmesi gereken yöntemleri açıklayan planı, 

 

b) AFAD: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezini, 

 

c) Bulaşma: Bir paketin yüzeyinde beta ve gama yayıcılar ile düşük seviyeli zehirleyici 

alfa yayıcıları için 0.4Bq/cm2, diğer tüm alfa yayıcılar için 0.04 Bq/cm2 değerini aşan radyoaktif 

maddenin varlığını, 

 

ç) İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

 

d) IATA-DGR: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin Tehlikeli Maddeler 

Kurallarını, 

  

e) Kontaminasyon Monitörü: Radyasyon analiz cihazını, 

 

f) Radyasyon Ölçüm Cihazı: Radyasyon doz hızı ölçümünde kullanılan taşınabilir 

radyasyon ölçüm cihazını, 

 

 g) Radyasyondan Korunma Görevlisi: Tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda, 

yapılması gereken iş ve işlemlere dair Radyasyondan Korunma Programı kapsamında eğitim 

aldığını belgelendiren kişiyi,  

 

 ğ) Radyoaktif Madde İçeren Paket: Radyoaktif maddenin dağılıp saçılmasını ve 

sızmasını önleyecek şekilde özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş mahfaza ile bunun içindeki 

radyoaktif madde ile ilgili işaret, etiket, plaka ve belgeyi içeren taşıma kabını, 

 

                  ı) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, 

 

ifade eder. 

file:///C:/Users/ATEŞ/Desktop/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.566/OLUR-Gözetim%20Firmaları%20Usul%20Esas-21.10.2008.doc
file:///C:/Users/ATEŞ/Desktop/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.566/OLUR-Gözetim%20Firmaları%20Usul%20Esas-21.10.2008.doc


2 
 

  

                    Antrepo veya Depo İşleticisinin, İdareye İbraz Etmesi Gereken Belgeler ve 

Başvuru Şartları 

 

                   MADDE 4- (1) Havaalanlarındaki antrepo veya depolara radyoaktif madde içeren 

paketlerin geçici olarak depolanması için izin belgesi almak üzere İdareye yapılacak başvuruda 

aşağıdaki belgeler sunulacaktır. 

 

a) Başvuran kuruluş yetkilisi ve Radyasyondan Korunma Görevlisi tarafından 

imzalanmış ve kaşelenmiş Başvuru Formu ( Ek:1). 

 

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrepo veya Geçici Depolama 

Açma ve İşletme İzin Belgesinin bir nüshası. 

 

c) Aşağıdaki tablo esas alınarak, Antrepo veya Depo İşleticisinin, çalışanlar için  maruz 

kalınacak yıllık dozun toplum üyesi kişiler için belirlenmiş olan 1 mSv değerini geçme olasılığı 

bulunan alanların, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği gereğince, TAEK’ten alınan belge nüshası. 

 

Yıllık 1 mSv değerinin aşılmasına sebep olacak paket sayısı ve paket tipleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Paket Sınıfı 
Paketlerden 1 m uzaklıkta ve 30 dakika meşguliyet süresi dikkate alınarak 

belirlenmiş asgari paket sayısı 

I-Beyaz 4,000 

II-Sarı 200 

III-Sarı 20 

 

Tabloda belirtilen değerleri aşmayan durumlarda TAEK’ten belge alma şartı aranmaz. Bu durumda, 

Antrepo veya Depo İşleticisi, radyoaktif madde içeren paket sayılarının tablodaki değerleri 

geçmeyeceğine dair taahhütname verecektir.  

 

ç) Radyasyondan Korunma Görevlisine ait, TAEK veya TAEK tarafından 

yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmiş radyasyondan korunma eğitim belgesi. 

 

d) Antrepo veya Depo İşleticisi tarafından hazırlanmış radyasyondan korunmaya dair 

Acil Müdahale Yardım Planı. 

 

e) İdare tarafından belirlenen belge ücretinin yatırıldığına dair dekontun bir nüshası. 

 

(2) Belge almak isteyen kuruluşun yerine getirmesi gereken şartlar: 

 

a) Süresi içerisinde kalibrasyonu yapılarak sertifikalandırılan bir adet taşınabilir 

radyasyon doz hızölçer (alfa, beta ve gama radyasyonunu ölçen) ve bir adet radyoaktif bulaşma 

ölçüm cihazını bulundurmak. 

 

b) Depolama alanı içerisinde radyasyon seviyesinin izlenmesi için Alarmlı Alan 

İzleme Cihazını bulundurmak. 

 

c) Radyoaktif madde ile ilgili herhangi bir tehlike ve kaza anında radyasyondan 

korunmak amacıyla TAEK tarafından belirlenen ekipmanları bulundurmak. 

 

 

 



3 
 

Başvurunun Değerlendirilmesi 

MADDE 5- (1) İstenen belgelerin İdareye teslimini müteakiben, İdare tarafından 

yerinde inceleme yapılarak İnceleme Formu (EK: 2)  düzenlenir. 

 

(2) İdare tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde, 4 üncü maddede belirtilen 

belge ve şartların sağlanması halinde, “Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi” 

düzenlenir. Eksiklikler tespit edilmesi halinde, durum başvuru sahibine bildirilir. Eksikliklerin 

tamamlanmasından sonra, İdarece yapılacak değerlendirme neticesinde, söz konusu belge 

düzenlenir.      

 

 Belge Sahibinin Yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi sahibinin 

yükümlülükleri: 

                    a) Radyoaktif madde içeren paketlerin geçici depolanması amacı ile bulundurulduğu 

antrepo veya depoda meydana gelebilecek kazalarda radyasyon etkilerinden korunmaya yönelik 

gerekli önlemleri almak, 

 

                    b) Radyoaktif madde paketlerinin depoya gelişi, istiflenmesi ve sevk işlemlerinde 

görevli kişilerin, IATA-DGR kitabının 1 inci Bölümünde bulunan Eğitim Uygulamaları 

kısmındaki Tablo 1.5.A, B ve C’de belirtilen eğitimlerden görev alanına göre eğitim sertifikasına 

sahip olmalarını sağlamak, 

 

                    c) Deponun ve radyoaktif madde içeren paketlerin emniyetini sağlamak, yetkisiz 

kişilerin depoya girmesini engellemek, 

 

                    ç) Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarını süresi içerisinde yaptırarak 

sertifikalandırmak, 

 

d) Belge koşullarında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde değişiklikleri İdareye 

bildirmek, 

 

e) Acil durumlarda, Acil Müdahale Yardım Planını uygulamaya koymak ve TAEK, 

AFAD ve TMKTDGM’ nü bilgilendirmek, 

 

f) Radyoaktif maddelerin depolanmasında, IATA-DGR kitabının 9.2 maddesinde 

belirtilen depolama kriterlerine uymak, 

 

                   g) Radyoaktif madde içeren paketleri diğer tehlikeli maddelerle birlikte taşımamak ve 

radyoaktif madde bulunan deponun bulunduğu bölümde başka hiçbir madde bulundurmamak, 

 

                   ğ) Depolama alanında radyasyon uyarı işaretlerini uygun yerlere asmak, 

 

g) Radyoaktif madde içeren paketlerin antrepoya veya depoya giriş –çıkışında, 

depolanmasında ve diğer işlemlerinde çalışanların doz izleme programı çerçevesinde kişisel doz 

raporları kayıtlarını tutmak, 

 

                    ı) Düzenli olarak çevresel radyasyon ve bulaşma ölçümlerini yaparak kayıtlarını 

tutmak, 

 

                    i) Depolama yapılan radyoaktif maddelerle ilgili bilgilerin (gönderici, alıcı ve 

radyoaktif madde özellikleri vb.)  kaydını tutmak ve üçer aylık periyotlarla İdareye bildirmek. 
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                   Belgenin Yenilenmesi 

                    MADDE 7- (1) Belgenin zayi olması durumunda, belge ücretinin % 50’sinin 

yatırılması koşuluyla belge yenilenir.  

 

       Belgenin İptali 

                  MADDE 8 - (1) Belge; 

 

a) Belge sahibinin yazılı talebi ile, 

 

                    b) Bu Yönergenin 6 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda belirtilen hususların yerine 

getirilmediğinin veya yanlış beyan veya aykırı durumların tespiti halinde, 

 

İptal edilir. 

 

                   Yürürlük 

                    MADDE 9- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

                    MADDE 10-(1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme 

Genel Müdürü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

1) Başvuru Formu  

2) İnceleme Formu 
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EK–1 

RADYOAKTİF MADDE GEÇİCİ DEPOLAMA İZİN BELGESİ   

BAŞVURU FORMU 

 

Kurum / Kuruluşun Ünvanı:  

Adresi: 

Posta kodu: Semt/İlçe: Şehir: 

Telefon: Faks:  

 Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No 

Kuruluş Yetkilisi :   

Radyasyondan Korunma Görevlisi:   

Antrepo veya Geçici Depo Adresi:  

Posta kodu: Semt/İlçe: Şehir: 

Telefon: Faks:  

Antreponun veya deponun bağlı 

bulunduğu havalimanı: 

  

 

Yukarıda adresi belirtilen antrepo için radyasyon güvenliğine ilişkin mevzuatta öngörülen şartlara, 

Radyoaktif maddenin depolanması ile ilgili IATA-DGR kitabının 10. Bölümü ile 9.2. ’de belirtilen 

kriterlere ve güvenlik kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğimi, Belge koşullarında herhangi bir 

değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik için İdareye bildirim yapacağımı ve uyulması gereken 

hususlara eksiksiz uyacağımı, İdareye karşı sorumlu olduğumu kabul ve taahhüt eder, Radyoaktif Madde 

Geçici Depolama İzin Belgesi verilmesini arz ederim. 

 

RADYASYONDAN 

KORUNMA GÖREVLİSİ KURULUŞ YETKİLİSİ  

ADI SOYADI:                                                                                   ADI SOYADI: 

TARİH: TARİH: 

İMZA ve KAŞE:                                                                                                    İMZA ve KAŞE: 
 

 
FORMLA BİRLİKTE İDAREYE VERİLECEK BELGELER:     

1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrepo veya Geçici Depolama  Açma ve İşletme İzin 

Belgesinin bir nüshası, 

2. Çalışanlar için maruz kalınacak yıllık dozun toplum üyesi kişiler için belirlenmiş olan 1 mSv değerinin geçme 

olasılığı bulunan antrepo veya depo için TAEK’ten alınmış belge veya bekletilecek paketlerin ilgili limitlerin altında 

olduğuna dair taahhütnamenin bir nüshası,  

3. Radyasyondan Korunma Görevlisine ait Radyasyondan Korunma Eğitim Belgesi, 

4. Acil Müdahale Yardım Planı sureti, 

5. Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C.  Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki 

TR600001500158007300876813 IBAN numarası hesabına Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi 

ücreti olarak 1715,00 TL’nin yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshası,  (2015 yılı için) Bu ücret her 

takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 

değerleme oranında arttırılarak uygulanır. 
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EK–2 

İNCELEME FORMU 

1-İdare Bilgileri: 

İdare Adı :  
Adresi :  
İletişim Bilgileri   :  
İnceleme  Tarihi  :  
İncelemeyi  Gerçekleştiren      :  
Görev Onayının     : Tarihi :    Sayısı : 
 

2-İncelenen İşletme Bilgileri: 

İşletme Adı :  
Adresi  / Telefon No. :  
İnceleme Tarihi  :  
Yetkili Kişi      :  
Telefonlar  : İş : Cep : 
E-Posta   :    @ 
Madde Cinsi   :     
Depo Kapasitesi    
Görüşülen Kişiler   :    

 

3-İşletmenin  Personel Bilgileri  : 

 

Adı Soyadı Mesleği/Görevi 

Radyasyondan Korunma   
Eğitimleri 

Akademik TAEK Firma 

Radyasyondan 

Korunma  Görevlisi 
     

Depolama İşlerinden 

Sorumlu Personel  
     

Diğer Personel      

 

5- Diğer Hususlar 

Acil durumlarda yapılması 

gerekenleri gösterir liste 
: Uygun Uygun değil  

Radyasyon alarmı durumunda 

yapılması gerekenleri gösterir liste 
: Uygun  Uygun değil  

Acil Müdahale Yardım Planında 

belirtilenlerin mevcudu  
 Var       Yok               

Güvenlik şeridi : Var       Yok               
Uyarı levha ve işaretleri : Var       Yok               
Kayıt Sistemleri (Talimatta 

belirtilenler) 
: Var       Yok               

Radyasyon Ölçüm Cihazları : Var       Yok               
 

6- Yapılması Gerekli  Diğer Hususlar: 

 

7- Sonuç: 

.... / .... / 20.. 

 

Denetleyen                                                                                                İşletme Yetkilisi      


