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NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU

Kanun No. 7381      Kabul Tar�h�: 5/3/2022      
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, barışçıl kullanım �lkes� esas alınarak, nükleer enerj� ve �yonlaştırıcı

radyasyona �l�şk�n faal�yetler�n yürütülmes� sırasında çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n
�yonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etk�ler�nden korunmasına yönel�k uygulanması gereken �lke ve esaslar
�le tarafların sorumluluklarını, bu faal�yetler üzer�nde düzenley�c� kontrol yetk�s�n� ha�z Nükleer Düzenleme
Kurumunun yetk� ve sorumluluklarını ve nükleer had�selerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındak�
hukuk� sorumluluğu bel�rlemekt�r.

(2) Nükleer enerj� ve �yonlaştırıcı radyasyona �l�şk�n faal�yetler ve bu faal�yetlerle �lg�l� k�ş�, tes�s, c�haz
ve maddeler bu Kanun kapsamındadır.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,
c) Bertaraf: Radyoakt�f atıkların ger� alma n�yet� olmaksızın n�ha� olarak depolanmasını,
ç) Düzenley�c� kontrol: Kurumun yürüttüğü düzenleme, değerlend�rme, yetk�lend�rme ve denetleme

faal�yetler� �le yaptırımların uygulanmasını,
d) Düzenley�c� kontrolden çıkarma: Kurumun bel�rled�ğ� koşullar çerçeves�nde düzenley�c� kontrol

uygulanmasına gerek kalmadığı yönündek� Kurum kararını,
e) Emn�yet: Tes�sler� ve radyoakt�f maddeler� hedef alan hırsızlık, sabotaj, her türlü yetk�s�z er�ş�m ve

d�ğer kötü n�yetl� g�r�ş�mler� engellemek, tesp�t etmek ve gerekt�ğ�nde müdahale etmek üzere gerekl�
önlemler�n alınmasını ve bu önlemler�n etk�nl�ğ�n�n sürdürülmes�n�,

f) Güvenl�k: Nükleer enerj� ve �yonlaştırıcı radyasyona �l�şk�n faal�yetler�n yürütülmes� sırasında
çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyondan korunmasını sağlamak üzere uygun şartların
oluşturularak sürdürülmes�, kazaların önlenmes� veya kaza sonuçlarının haf�flet�lmes�n�,

g) İşletmeden çıkarma: B�r daha �şlet�lmeme kararı �le tes�s�n tamamının veya b�r kısmının düzenley�c�
kontrolden çıkarılmasına yönel�k faal�yetler bütününü,

ğ) Kom�syon: Nükleer Zarar Tesp�t Kom�syonunu,
h) Kullanılmış yakıt: Reaktörden çıkarılmış ve mevcut hâl�yle yen�den yakıt olarak kullanılamayacak

olan reaktörde ışınlanmış yakıtı,
ı) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
�) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
j) Nükleer güvence: Nükleer s�lahların yayılmasının önlenmes�ne yönel�k ulusal ve uluslararası

yükümlülükler�,
k) Nükleer madde: Uranyum, toryum, plütonyum �le d�ğer bölüneb�l�r maddeler�n Kurum tarafından

bel�rlenen �zotopları �le f�z�ksel ve k�myasal formlarını,
l) Nükleer tes�s: Nükleer madde çıkarmak, üretmek, �şlemek, kullanmak, bulundurmak, yen�den �şlemek

veya depolamak amacıyla kurulmakta olan veya �şlet�len tes�s�,
m) NÜTED A.Ş.: NÜTED Nükleer Tekn�k Destek Anon�m Ş�rket�n�,
n) Par�s Sözleşmes�: 29/7/1960 tar�hl� Nükleer Enerj� Sahasında Hukuk� Mesul�yete Da�r Sözleşme ve bu

Sözleşmey� değ�şt�ren, Türk�ye Cumhur�yet�’n�n taraf olduğu protokoller�,
o) Radyasyon: İyonlaştırıcı radyasyonu,
ö) Radyasyon kaynağı: Radyasyon üreten veya yayan c�hazlar �le radyoakt�f kaynakları,
p) Radyasyon tes�s�: Radyasyon kaynaklarının üret�lmes�, kullanılması, bulundurulması veya bakımı ve

onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tes�s�,
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r) Radyasyon uygulamaları: Radyasyon kaynaklarının üret�lmes�, kullanılması, bulundurulması, bakımı
ve onarımı �le radyoakt�f kaynakların �hracatı, �thalatı ve taşınması faal�yetler�n�,

s) Radyoakt�f atık: B�r daha kullanılmamasına karar ver�len ve Kurum tarafından bel�rlenen
serbestleşt�rme ve salım sınırlarının üzer�nde radyoakt�v�teye sah�p radyoakt�f maddeler� ve radyoakt�f
madde bulaşmış ya da radyoakt�f olmuş her türlü malzemey�,

ş) Radyoakt�f atık tes�s�: Radyoakt�f atıkların �şlend�ğ�, depolandığı veya bertaraf ed�ld�ğ� tes�s�,
t) Radyoakt�f atık yönet�m�: Radyoakt�f atıkların toplanması, elleçlenmes�, �şlenmes�, tes�s �ç� taşınması,

depolanması veya bertarafı �le �lg�l� �dar� ve tekn�k faal�yetler�,
u) Radyoakt�f kaynak: İçer�ğ�ndek� radyoakt�f maddeden faydalanılarak radyasyon uygulamalarında

kullanılmak üzere üret�len açık veya kapalı kaynakları,
ü) Radyoakt�f madde: Nükleer madde, radyoakt�f kaynak ve radyoakt�f atıklar da dâh�l olmak üzere,

çek�rdekler� kend�l�ğ�nden bozunmaya uğrayarak radyasyon yayan �zotop veya �zotopları �çeren maddeler�,
v) TENMAK: Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,
y) Tes�s: Nükleer tes�s, radyasyon tes�s� veya radyoakt�f atık tes�s�n�,
z) Yetk�lend�r�len k�ş�: Bu Kanun kapsamındak� b�r faal�yet�n yürütülmes� �ç�n Kurum tarafından

kend�s�ne l�sans, �z�n veya yetk� belges� ver�len gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�fade eder.
(2) Beş�nc� Bölümün uygulanmasında; Par�s Sözleşmes�nde yer almakla b�rl�kte bu Kanunda yer almayan

tanımlar �le b�r�nc� fıkranın (k) bend�nde yer alan nükleer madde, (1) bend�nde yer alan nükleer tes�s �fadeler�
�ç�n Par�s Sözleşmes�nde yer alan tanımlar geçerl�d�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Genel �lkeler
MADDE 3- (1) Nükleer enerj� ve nükleer maddelerle �lg�l� herhang� b�r faal�yet� yürütecek gerçek veya

tüzel k�ş�ler, Türk�ye Cumhur�yet�’n�n taraf olduğu nükleer güvence �le �lg�l� uluslararası anlaşma ve
sözleşmelere uymakla yükümlüdür.

(2) Çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyona maruz kalma r�sk�n� �çeren her türlü
faal�yette;

a) Faal�yet�n b�reysel veya toplumsal açıdan fayda sağlaması,
b) Faal�yet neden�yle maruz kalınab�lecek radyasyon dozlarının mümkün ve makul olan en düşük

düzeyde tutulması,
c) Faal�yet neden�yle maruz kalınab�lecek radyasyon dozlarının Kurum tarafından bel�rlenen doz

sınırlarını aşmaması,
�lkeler� esas alınır.
(3)  Nükleer enerj� ve radyasyona �l�şk�n faal�yetler �le bu faal�yetlerle �lg�l� k�ş�, tes�s, c�haz ve maddeler

güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvence açısından düzenley�c� kontrole tab�d�r. Düzenley�c� kontrole �l�şk�n
ver�lecek muaf�yetler �le bu muaf�yetler�n sınır ve koşulları, güvenl�k ve emn�yetle �lg�l� gerekler�
karşılayacak şek�lde, derecel� yaklaşım esas alınarak Kurum tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

(4) Bu Kanun kapsamındak� faal�yetlerde öncel�kl� olarak güvenl�k ve emn�yet�n tem�n ed�lmes� esastır.
(5) Çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyona maruz kalma r�sk�n� doğuracak her

türlü faal�yete �l�şk�n olarak bu r�skten etk�leneb�lecek k�ş�ler�n b�lg�lend�r�lmes� esastır.
(6) Nükleer enerj� ve radyasyona �l�şk�n faal�yetler� bu Kanun kapsamı dışındak� alanlarda düzenleyen ya

da denetleyen d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının �dar� �şlem ve eylemler� güvenl�k, emn�yet ve nükleer
güvencey� zaf�yete uğratacak şek�lde tes�s ed�lemez.

(7) D�ğer mevzuatın güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvence gerekl�l�kler�n� karşılayamayan hükümler� bu
Kanun kapsamındak� faal�yetlere uygulanmaz. Bu durumda Kurum güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvencey�
tem�n etmek üzere �lave düzenlemeler yapab�l�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetk�lend�rme ve Denet�m
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Yetk�lend�rme
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındak� faal�yetler Kuruma b�ld�r�mde bulunulmaksızın veya Kurumdan

yetk� alınmaksızın yürütülemez. Bu faal�yetler� yürütmek �steyen gerçek veya tüzel k�ş�ler Kuruma
başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Kurum güvenl�k ve emn�yetle �lg�l� �lkeler� esas alarak; b�ld�r�m veya
yetk�lend�rme gerekt�ren faal�yetler� bel�rler.

(2) Kurumdan; nükleer tes�s, radyasyon tes�s�, radyoakt�f atık tes�s� �şletmek ve radyasyon uygulamalarını
yürütmek �ç�n l�sans alınması zorunludur. Kurumdan yalnızca Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşları veya
Türk�ye Cumhur�yet� mevzuatına göre kurulmuş tüzel k�ş�ler l�sans alab�l�r.

(3) Kurumdan;
a) Nükleer tes�s �ç�n sahanın hazırlanması, Kurum tarafından bel�rlenen ek�pmanın �mal ed�lmes�, tes�s�n

�nşa ed�lmes�, �şletmeye alınması, �şletmeden çıkarılması, yen�den �şletmeye geç�lmes� �le tes�ste güvenl�k ve
emn�yet� �lg�lend�ren değ�ş�kl�k yapılması,

b) Radyasyon tes�s�n�n �şletmeye alınması, �şletmeden çıkarılması �le tes�ste güvenl�k ve emn�yet�
�lg�lend�ren değ�ş�kl�k yapılması,

c) Radyoakt�f atık tes�s� �ç�n tes�s�n �nşa ed�lmes�, �şletmeye alınması, �şletmeden çıkarılması, kapatılması
�le tes�ste güvenl�k ve emn�yet� �lg�lend�ren değ�ş�kl�k yapılması,

ç) Radyoakt�f maddeler�n �hracatı, �thalatı, taşınması, trans�t geç�r�lmes�,
d) Nükleer güvence kapsamında, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya

hazırlanmış madde, malzeme, ek�pman, s�stem, b�leşen ve �lg�l� teknoloj� �le nükleer ç�ft kullanımlı madde,
malzeme, ek�pman, s�stem, b�leşen ve �lg�l� teknoloj�n�n �hracatı,

e) Nükleer güvence kapsamında Kurum tarafından bel�rlenen madde, malzeme, ek�pman, s�stem, b�leşen
veya �lg�l� teknoloj�n�n �thalatı,

f) Güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvence d�kkate alınarak Kurum tarafından bel�rlenen d�ğer faal�yetler,
�ç�n �z�n alınması zorunludur. Bu fıkranın (d) ve (e) bentler� kapsamında ver�lecek �z�nlere �l�şk�n olarak

Kurum tarafından �lg�l� bakanlıkların görüşü alınır.
(4) Bu Kanun kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n Kurum tarafından bel�rlenen;
a) Faal�yetlerde görev alacak personele radyasyondan korunmaya yönel�k eğ�t�m veren tüzel k�ş�ler,
b) Radyasyondan korunmaya yönel�k h�zmet verecek k�ş�ler,
c) Faal�yetlerde görev alacak personel,
ç) Ek�pman �malatı yapan k�ş�ler,
d) Üçüncü taraf gözet�m� yapan ş�rketler,
�ç�n Kurumdan yetk� belges� alınması zorunludur. Kurum, yetk�lend�r�len k�ş�lere d�ğer k�ş�ler tarafından

ver�lecek h�zmetler veya güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvenceye etk� edeb�lecek d�ğer faal�yetler �ç�n yetk�
belges� alma yükümlülüğü get�reb�l�r.

(5) Kurum yetk�lend�rd�ğ� b�r faal�yet �ç�n güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvenceye �l�şk�n uyulması
gereken koşullar da dâh�l olmak üzere gerekl� yetk� koşullarını bel�rler.

(6) Kurum tarafından ver�len l�sans, �z�n ve yetk� belges� devred�lemez.
(7) Yetk�lend�rme �ç�n başvuru yapan k�ş�ler, Kurum tarafından yetk�lend�rme �ç�n talep ed�len tüm b�lg�

ve belgeler� �sten�len b�ç�m ve �çer�kte sağlar ve bel�rlenen bedeller� öder.
(8) B�ld�r�mlere ve yetk�lend�rmelere �l�şk�n süreçler, yetk�lend�rme koşulları, başvuru, yetk�ler�n kapsamı

ve geçerl�l�k süreler� �le yetk�n�n yen�lenmes�, kısıtlanması, askıya alınması, �ptal� veya daha önce
yetk�lend�r�lm�ş b�r faal�yet �ç�n başka b�r k�ş�n�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar Kurum tarafından �lg�l�
bakanlıkların görüşü alınarak yönetmel�kle bel�rlen�r.

Yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumlulukları
MADDE 5- (1) Yetk�lend�r�len tüzel k�ş�ler, ver�len yetk�n�n koşulları çerçeves�nde, her türlü sorumluluk

kend�ler�nde olmak üzere;
a) Faal�yet sırasında radyasyondan korunma, güvenl�k ve emn�yet� sağlar.
b) Faal�yet�n güvenl�k ve emn�yet kültürüne sah�p yeterl� sayıda ve yetk�n personel mar�fet�yle

yürütülmes�n� sağlar.
c) Faal�yet�n güvenl� ve emn�yetl� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� organ�zasyon yapısını, teçh�zatı

ve mal� kaynağı sağlar.
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ç) Personele gerekl� eğ�t�mler�n ver�lmes�n� sağlar.
d) Kurum tarafından bel�rlenen sıklıkta güvenl�k ve emn�yet değerlend�rmeler� yapar veya yaptırır.
e) Faal�yet�n� uygun yönet�m s�stem�yle yürütür.
f) Mevzuatta ve yönet�m s�stem�nde tanımlı kayıtları tutar, b�ld�r�m ve raporlamaları yapar.
g) Kurum tarafından �stenen b�lg� ve belgeler� �stenen b�ç�m, kapsam, �çer�k ve sürede Kuruma sunar.
ğ) Güvenl�k ve emn�yete �l�şk�n olarak gereken veya Kurum tarafından �stenen araştırma ve �ncelemeler�

yapar veya yaptırır.
h) Nükleer güvenceye �l�şk�n yükümlülükler�n� yer�ne get�r�r.
ı) Kurum tarafından yapılan denet�mler sonucunda gerekl� görülen düzelt�c� ve önley�c� faal�yetler� süres�

�çer�s�nde yer�ne get�r�r.
�) Radyasyon ac�l durumlarının saha �ç� yönet�m�n� yürütür, saha dışı ac�l durumların yönet�m�nde Afet ve

Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı ve d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapar.
j) Yapılan değerlend�rmeler sonucunda Kurum tarafından bel�rlenen güvenl�k, emn�yet ve nükleer

güvenceye �l�şk�n �lave yükümlülükler� yer�ne get�r�r.
k) Düzenley�c� kontrolden çıkarılmak �ç�n gereken şartları sağlar.
(2) Yetk�lend�r�len gerçek k�ş�ler yetk�lend�r�lm�ş oldukları faal�yet� güvenl�k ve emn�yete azam� önem ve

öncel�ğ� vererek, �lg�l� mevzuat ve yetk� koşulları uyarınca yer�ne get�r�r.
(3) B�r faal�yet�n yürütülmes�nde güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvencen�n sağlanmasında asıl

sorumluluk yetk�lend�r�len k�ş�ye a�tt�r. Ver�len yetk�n�n koşullarına ve mevzuata uymak veya düzenley�c�
kontrol altında olmak veya yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek üzere görevlend�rme yapmak veya h�zmet
almak yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(4) Yetk�lend�r�len k�ş�ler, faal�yete �l�şk�n yükümlülükler� sona ermeden, faal�yet�n yürütüldüğü yer� veya
tes�s�, nükleer maddey�, radyoakt�f kaynağı veya radyoakt�f atığı sah�ps�z kalacak şek�lde terk edemez.

(5) Yetk�lend�r�len k�ş�ler, bu Kanun kapsamındak� mal� yükümlülükler�n� yer�ne get�r�r.
(6) Yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumlulukları, düzenley�c� kontrolden çıkarılma �le sona erer. Yetk�lend�r�len

k�ş�n�n �ş� bırakması, yetk�s�n�n kısıtlanması, askıya alınması ya da �ptal ed�lmes� ve benzer� durumlar
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu g�b� durumlarda güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvence açısından
zaf�yet oluştuğunun Kurum tarafından değerlend�r�lmes� hâl�nde, hukuk� ve mal� sorumluluk yetk�lend�r�len
k�ş�ye a�t olmak kaydıyla, güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvencen�n sağlanmasına yönel�k her türlü önlem
Kurum tarafından aldırılab�l�r.

Onay
MADDE 6- (1) Nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler� veya radyoakt�f atık tes�sler�n�n kurulacağı saha

Kurumun onayına tab�d�r. Kurum, faal�yetlere �l�şk�n olarak radyasyondan korunma, güvenl�k, emn�yet ve
nükleer güvencey� d�kkate alarak, onaya tab� başka hususlar bel�rleyeb�l�r.

(2) Kurum; çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyondan korunmasına etk� edeb�lecek
faal�yetler �ç�n uygunluk ölçütler� bel�rleyeb�l�r ve onaya tab� tutab�l�r.

Denet�m ve yer�nde �nceleme
MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamındak� faal�yetler ve yetk�lend�r�len k�ş�ler Kurumun denet�m�ne

tab�d�r. Kurum, yetk�lend�rme kapsamında, yetk�lend�r�len k�ş�ler�n yüklen�c�, alt yüklen�c�, tedar�kç� ve alt
tedar�kç�ler�n�n faal�yetler�n� de denetleyeb�l�r. Denet�mler programlı ya da programsız, resmî tat�l günler� de
dâh�l olmak üzere yılın herhang� b�r günü ve günün herhang� b�r saat�nde haberl� veya habers�z yapılab�l�r.

(2) Kurum, denet�m ve yer�nde �nceleme kapsamında, sonuçları �t�barıyla Kurum açısından bağlayıcı
olmayacak şek�lde �nceleme, araştırma, tesp�t ve raporlama yapmak üzere �ht�sas sah�b� kamu kurum ve
kuruluşları, özel hukuk tüzel k�ş�ler� ve gerçek k�ş�lerden tekn�k destek h�zmet� alab�l�r.

(3) L�sans ver�len nükleer tes�sler�n ve radyoakt�f atık tes�sler�n�n sahalarında yapılacak yapılar hakkında
29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanun hükümler� �le 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı
İmar Kanununun fennî mesul�yete �l�şk�n hükümler� uygulanmaz. Bu yapılara �l�şk�n her türlü sorumluluk
yetk�lend�r�len k�ş�ye a�tt�r. Bu yapıların denet�m� Kurum tarafından yapılır. Bu durum yetk�lend�r�len k�ş�n�n
sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. Denet�mler bu konuda �ht�sas sah�b� olan kamu
kurum ve kuruluşları �le b�rl�kte de yapılab�l�r. Kurumun bu kapsamdak� talepler� �ht�sas sah�b� kamu kurum
ve kuruluşları tarafından gec�kmeks�z�n karşılanır.

(4) Kurumun denet�m�ne �lave olarak; yetk�lend�r�len tüzel k�ş�ler, nükleer tes�s veya radyoakt�f atık
tes�s�ne �l�şk�n yapıların denet�m� de dâh�l olmak üzere Kurum tarafından bel�rlenen faal�yetler�n üçüncü
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taraf gözet�m� �ç�n yetk�lend�r�lm�ş ş�rketlerden h�zmet alır. Bu ş�rketler�n faal�yet, yetk� ve sorumlulukları �le
h�zmet alımına �l�şk�n usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

(5) Denet�me tab� olanlar, Kurum denetç�ler�n�n ve Kurum tarafından görevlend�r�len k�ş�ler�n görevler�n�
serbestçe ve zamanında yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� şartları sağlar ve koruyucu güvenl�k tedb�rler�n�
alır.

(6) Nükleer güvence denet�m�ne tab� olanlar, Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansının Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından onaylanmış denetç�ler� tarafından yapılan denet�mlerde, �lg�l� mevzuatta bel�rt�len
yükümlülükler�n� yer�ne get�r�r. Bu denet�mlere Kurum tems�lc�s� refakat eder.

(7) Yetk�lend�r�len k�ş�ler Kurumun denet�mler� �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen bedeller� öder.
(8) Denet�m ve yer�nde �ncelemeye �l�şk�n �ş ve �şlemler, denet�m�n türü ve kapsamı �le Kurum

denetç�ler�ne �l�şk�n hususlar Kurum tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.
Kurum denetç�ler�
MADDE 8- (1) Kurum denetç�ler� Kurum tarafından bel�rlenen vasıfları taşıyan Kurum personel�

arasından Kurul tarafından yetk�lend�r�l�r. Kurum denetç�ler� ve denet�me eşl�k etmek üzere görevlend�r�len
d�ğer Kurum personel�, denet�m amacıyla �lg�l� yerlere veya tes�slere g�rmek; faal�yetler� denetlemek ve
yer�nde �ncelemek; gerekl� gördükler� k�ş�lerle görüşmek ve gerekl� gördükler� hususlarda �nceleme,
araştırma ve soruşturma yapmak; her türlü b�lg�, belge ve kayıtları �stemek, �ncelemek, �nceletmek,
alıkoymak veya suret�n� almak; herhang� b�r malzeme veya numuney� almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne
uygun olarak bertaraf etmek veya ett�rmek; herhang� b�r c�hazı kullanarak ölçüm, anal�z, muayene ve test
yapmak veya yaptırmak; görsel, �ş�tsel veya yazılı kayıt tutmak yetk�s�ne sah�pt�r.

(2) Denet�me eşl�k etmek veya yer�nde �nceleme yapmak üzere Kurum tarafından görevlend�r�len
personel �le 7 nc� madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca h�zmet alınanlar veya bunların personel� �lg�l� yerlere veya
tes�slere g�rmek; gerekl� gördüğü k�ş�lerle görüşmek; her türlü b�lg�, belge ve kayıtları �ncelemek, suret�n�
almak; herhang� b�r malzeme veya numuney� almak; herhang� b�r c�hazı kullanarak ölçüm, anal�z, muayene
ve test yapmak; görsel, �ş�tsel veya yazılı kayıt tutmak yetk�s�ne sah�pt�r.

(3) Güvenl�k veya emn�yet�n tehl�keye düştüğü veya düşeb�leceğ� ve müdahalen�n gec�kmes�nde sakınca
bulunan hâllerde Kurum denetç�s� durumu Kuruma ve yetk�lend�r�len k�ş�ye derhâl b�ld�r�r. Bu durumda,
Kurum yetk� ver�len faal�yet�n tamamının veya b�r kısmının durdurulması veya sınırlanması da dâh�l olmak
üzere gerekl� tedb�rler� aldırab�l�r.

(4) Kurum denetç�s�, denet�m sırasında gerekl� hâllerde mülk� �dare am�rler�nden kolluk kuvvet� taleb�nde
bulunab�l�r. Bu durumda mülk� �dare am�rler� ve kolluk kuvvetler� Kurum denetç�ler�ne gereken desteğ�
gec�kmeks�z�n sağlar.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Radyoakt�f Atıklar, Kullanılmış Yakıtlar ve Özel Hesaplar
Radyoakt�f atıklar ve kullanılmış yakıtlar
MADDE 9- (1) Türk�ye Cumhur�yet� egemenl�k alanı dışında yürütülen b�r faal�yet sırasında ortaya

çıkmış olan radyoakt�f atıklar, Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�ne sokulamaz.
(2) Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�nde üret�lm�ş ve kullanım süres� dolduğunda menşe ülkeye �ade

şartı �le �hraç ed�lm�ş radyasyon kaynaklarına, radyoakt�f atıkların trans�t geç�ş�ne ve doğal radyoakt�f
maddeler�n bulaşmış olduğu malzemen�n �thalatına b�r�nc� fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Radyoakt�f atıklar çevreye salınamaz veya bırakılamaz.
(4) Yürütülen faal�yetlere �l�şk�n olarak;
a) Ortaya çıkan kullanılmış yakıtların veya bertarafı har�ç radyoakt�f atıkların yönet�m�nde tüm

sorumluluk faal�yet �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�ye a�tt�r.
b) Tes�slerde yürütülen herhang� b�r faal�yet sonucu üret�len radyoakt�f atıklar başka b�r yetk�lend�r�len

k�ş�ye devred�lene kadar tes�ste depolanır.
c) Nükleer santrallerde ortaya çıkan kullanılmış yakıtlar, �şletme ömrü boyunca nükleer santral sahasında

depolanır.
ç) Faal�yetler� sonucu kullanılmış yakıtı veya radyoakt�f atığı üreten yetk�lend�r�len k�ş�, bunların tes�s

�çer�s�nde veya tes�s dışarısında her türlü taşınmasından sorumludur. İşletmeden çıkarma faal�yetler�
sırasında ortaya çıkacak radyoakt�f atıkların her türlü sorumluluğu yetk�lend�r�len k�ş�ye a�tt�r.
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d) Türk�ye Cumhur�yet� egemenl�k alanında yapılan faal�yetler net�ces�nde ortaya çıkan radyoakt�f atıklar
TENMAK tarafından bertaraf ed�l�r.

e) Sah�ps�z radyoakt�f madde tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde TENMAK �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�
yaparak gerekl� tedb�rler� alır veya aldırır, bertaraf dâh�l gerekl� �ş ve �şlemler� yürütür.

f) Geçerl� b�r yetk�ye sah�p olunmaksızın yürütülen b�r faal�yet sırasında kullanılan radyoakt�f maddelere
�l�şk�n �ş ve �şlemler veya üret�len radyoakt�f atıkların yönet�m�, Kurumun b�ld�r�m� üzer�ne, tüm masrafları
�lg�l� k�ş�ye a�t olmak üzere TENMAK tarafından yapılır. Bu kapsamda oluşan masrafın b�r aylık ödeme
süres� �ç�nde ödenmes� gerekt�ğ� TENMAK tarafından �lg�l� k�ş�ye yazı �le b�ld�r�l�r. Söz konusu masrafların
�lg�l� k�ş� tarafından süres�nde ödenmemes� hâl�nde 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanuna göre TENMAK tarafından tak�p ve tahs�l ed�l�r.

g) Yetk�lend�r�len k�ş�; nükleer tes�s, radyasyon tes�s� ve radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�s�
sahalarının yen�den kullanım koşullarıyla uyumlu şek�lde düzenley�c� kontrolden çıkarılab�lmes� amacıyla,
gerekl� �şletmeden çıkarma çalışmalarını gec�kmeks�z�n yürütür. Radyoakt�f atık bertaraf tes�sler� güvenl�k ve
emn�yet önlemler� alındıktan sonra kapatılır ve sahanın kısıtlı kullanımı dışında düzenley�c� kontrolden
çıkarılamaz.

(5) Yetk�lend�r�len k�ş� �lg�l� mevzuata uygun olarak radyoakt�f atığı �hraç ett�ğ�nde veya �şlenmek,
depolanmak veya bertaraf ed�lmek üzere başka b�r yetk�lend�r�len k�ş�ye tesl�m ett�ğ�nde, �hraç veya tesl�m�
yapan yetk�lend�r�len k�ş�n�n bu Kanun kapsamındak� radyoakt�f atığa �l�şk�n sorumluluğu sona erer.

(6) Radyoakt�f atıkların ve kullanılmış yakıtların güvenl� olarak yönet�m�, serbestleşt�rme ve salıma
�l�şk�n usul ve esaslar �le sah�ps�z radyoakt�f maddelere �l�şk�n hususlar Kurum tarafından yönetmel�kle
bel�rlen�r.

(7) TENMAK, yetk�lend�r�len k�ş�ler�n görüşler�n� de alarak, radyoakt�f atıkların ve kullanılmış yakıtların
yönet�m�ne �l�şk�n ulusal radyoakt�f atık pol�t�kası ve stratej�s�n�n bel�rlenmes�ne esas Ulusal Radyoakt�f Atık
Yönet�m Planı Taslağını, sonu (0) ve (5) �le b�ten yılların sonuna kadar hazırlar ve Bakanlığa sunar.
Bakanlık, Kurumun görüşünü alarak Ulusal Radyoakt�f Atık Yönet�m Planını bel�rler.

(8) Bu Kanun kapsamı dışında yürütülen b�r faal�yet sonucunda radyoakt�f k�rl�l�ğe maruz kalmış
alanların çevresel �y�leşt�rmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı
tarafından Kurum �le �ş b�rl�ğ� yapılarak yürütülür. Bu alanlarda ortaya çıkan radyoakt�f atıkların yönet�m�
TENMAK tarafından yapılır. Bu fıkra kapsamındak� tüm masraflar k�rleten tarafından karşılanır.

Özel hesaplar
MADDE 10- (1) Yetk�lend�rmeye tab� b�r faal�yet sırasında radyoakt�f atık üreten k�ş�ler radyoakt�f atık

yönet�m� özel hesabına, nükleer tes�s, radyasyon tes�s� ve radyoakt�f atık tes�sler�n� �şletmek üzere
yetk�lend�r�len k�ş�ler �se �şletmeden çıkarma özel hesaplarına, �k�nc� fıkra uyarınca bel�rlenecek tutarda, ayrı
ayrı katkı payı ödemes� yapar. Bakanlık merkez muhasebe b�r�m� nezd�nde radyoakt�f atık yönet�m� özel
hesabı ve �şletmeden çıkarma özel hesapları açılır. Özel hesaplar adına tahs�l ed�len gel�rler amacı dışında
kullanılamaz.

(2) Nükleer santraller �ç�n özel hesaplara ödenecek katkı payları üret�len b�r�m elektr�k (k�lovatsaat)
başına, tem�nat m�ktarları �se kurulu güç (megavat) başına, d�ğer tes�s ve uygulamalar �ç�n �se özel hesaplara
ödenecek katkı payları �le tem�nat m�ktarları, tes�s�n ve uygulamanın türü, atığın sınıfı, m�ktarı ve akt�v�tes�
g�b� hususlar d�kkate alınarak Hesaplar Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r. Özel hesaplara ödenecek katkı
payları �le tem�nat m�ktarları her yıl gözden geç�r�l�r ve öngörülen g�derler� karşılayacak şek�lde güncellen�r.
Ancak, uluslararası anlaşmalarda bu fıkra kapsamında yer alan hususları düzenleyen hükümler saklıdır.

(3) Radyoakt�f atık yönet�m� özel hesabı ve �şletmeden çıkarma özel hesabının gel�rler�; ödenecek katkı
payları ve tem�natlar, özel hesap gel�rler�n�n değerlend�r�lmes�yle elde ed�len gel�rler �le bağış ve d�ğer
gel�rlerden oluşur.

(4) Radyoakt�f atık yönet�m� özel hesabından;
a) Radyoakt�f atık bertaraf tes�s� kurulab�lecek sahaların bel�rlenmes� ve �lg�l� saha çalışmaları,
b) Radyoakt�f atık bertaraf tes�s�n�n tasarımı, yetk� alınması, �nşası, �şlet�lmes�, bakımı, kapatılması ve

düzenley�c� kontrolden çıkarılması,
c) Bu fıkrada bel�rt�len amaçlara yönel�k araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�,
�şlemler�n� yapmak üzere TENMAK’a ödeme yapılır.
(5) İşletmeden çıkarma özel hesabından;
a) Nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler� ve radyoakt�f atık tes�sler�n�n �şletmeden çıkarılması sırasında

ortaya çıkan radyoakt�f atıkların bertarafının mal�yetler� de dâh�l olmak üzere �şletmeden çıkarılması,
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b) Tes�s sahasının yen�den kullanım koşullarıyla uyumlu hâle get�r�lmes�,
�şlemler�n� yapmak üzere, yetk�lend�r�len k�ş�ye bu faal�yetler� �ç�n ödeme yapılır.
(6) Hesaplar Yönet�m Kurulu başkan ve üyeler�ne yapılacak ödemeler �le özel hesapların �şley�ş�ne �l�şk�n

bağımsız denet�m ve danışmanlık h�zmetler� kapsamında yapılacak ödemeler, �dar� g�derler ve yargılama
g�derler� �lg�s�ne göre özel hesaplardan karşılanır.

(7) Radyoakt�f atık ve �şletmeden çıkarma özel hesabındak� meblağın, �şletmeden çıkarma sırasında veya
radyoakt�f atık yönet�m� �le �lg�l� öngörülenler dışında olab�lecek masraflar neden�yle ya da tes�s�n
planlanandan erken �şletmeden çıkarılması üzer�ne yeters�z kalması durumunda mal�yetler yetk�lend�r�len
k�ş� tarafından sağlanan tem�nattan karşılanır. Tem�nat yeters�z �se kalan m�ktar yetk�lend�r�len k�ş�den tahs�l
ed�l�r. Özel hesapta b�r�ken meblağ d�kkate alınarak söz konusu tem�nat m�ktarı yetk�lend�r�len k�ş�n�n taleb�
üzer�ne yen�den bel�rlen�r.

(8) Tes�sler�n �şlet�lmes�ne yönel�k yetk�lend�rme �ç�n başvuru yapan k�ş�ler �şletmeden çıkarmaya �l�şk�n
mal�yet planını Bakanlığa sunar. İşletmeden çıkarma özel hesabı her b�r tes�s �ç�n ayrı ayrı tak�p ed�l�r.

(9) Özel hesaplarda toplanan gel�rler, 28/3/2002 tar�hl� ve 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç
Yönet�m�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun kapsamı dışındadır.

(10) Süres�nde ödenmeyen katkı payları Bakanlık tarafından borçlunun bağlı olduğu verg� da�res�ne
yapılacak b�ld�r�m üzer�ne, 6183 sayılı Kanuna göre tak�p ve tahs�l ed�l�r. Verg� da�res�nce tahs�l ed�len
tutarlar tahs�l ed�ld�ğ� tar�h� �zleyen ayın sonuna kadar özel hesaplara aktarılır.

(11) Özel hesap gel�rler�n�n elde ed�lmes�, tak�b�, tahs�l�, nemalandırılması, g�derleşt�r�lmes�,
muhasebeleşt�r�lmes�, denet�m�, özel hesapların �şley�ş�, �şletmeden çıkarmaya �l�şk�n mal�yet planı,
radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n mal�yet planının hazırlanması ve sunulmasına �l�şk�n hususlar Bakanlık
tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

Hesaplar Yönet�m Kurulu
MADDE 11- (1) Özel hesapların gel�rler�n� yönetmek ve özel hesaplardan yapılacak ödemeler�

onaylamak üzere Hesaplar Yönet�m Kurulu; Bakanlık ve Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından �k�şer tems�lc�,
TENMAK’tan b�r tems�lc� ve bu kurumların dışında toplam sayısı üçü geçmemek üzere Türk�ye
Cumhur�yet� sınırları dâh�l�nde nükleer santral �şleten tüzel k�ş�ler�n b�rer tems�lc�s� �le d�ğer tes�s ve
uygulamalar �ç�n b�r tems�lc�den oluşur. Tems�lc� seç�leb�lmek �ç�n 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda bel�rt�len Devlet memurluğuna atanab�lme genel şartlarını taşımak, en az dört yıl
sürel� yükseköğren�m� tamamlamak ve kamuda ve/veya özel sektörde alanında en az beş yıl çalışmış olmak
gerek�r. Bakanlık tems�lc�ler�nden b�r�s� başkan olarak görev yapar. Toplantı ve karar yeter sayısı beşt�r.

(2) Hesaplar Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Görev süres� sona eren üyeler yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� tamamlanan Hesaplar Yönet�m Kurulu üyeler�, yen�ler� göreve başlayıncaya
kadar göreve devam eder.

(3) Görevlend�r�lmeler� �ç�n mahkûm�yet� bulunmama şartı dışında d�ğer gerekl� şartları kaybett�kler�
veya özel hesaplar adına tahs�l ed�len gel�rler� amacı dışında kullandıkları ya da �z�ns�z ve mazerets�z olarak
art arda üç Hesaplar Yönet�m Kurulu toplantısına katılmadıkları ya da b�r takv�m yılı �ç�nde beş Hesaplar
Yönet�m Kurulu toplantısına katılmadıkları Hesaplar Yönet�m Kurulu kararı �le tesp�t ed�len üyeler�n
görevler�, bu tesp�t�n yapıldığı anda; özel hesaplar �le �lg�l� olarak ya da görevlend�rmeye engel olacak
şek�lde �şled�kler� suçlardan dolayı haklarında mahkûm�yet kararı kes�nleşen üyeler�n görevler� �se kararın
kes�nleşt�ğ� anda sona erer.

(4) Yen�lenme har�ç görev süres� dolmadan herhang� b�r sebeple boşalan üyel�klere on beş gün �ç�nde
görevlend�rme yapılır. Bu suretle görevlend�r�lenler yer�ne görevlend�r�ld�ğ� üyen�n kalan görev süres�n�
tamamlar.

(5) Radyoakt�f atık yönet�m� özel hesabı ve �şletmeden çıkarma özel hesabına �l�şk�n �ş ve �şlemler �le
Hesaplar Yönet�m Kurulunun sekretarya �şler� Bakanlık tarafından yürütülür.

(6) Hesaplar Yönet�m Kurulu başkan ve üyeler�ne, görev yapılan toplantılar �ç�n her ay toplamda (20.000)
gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar huzur hakkı öden�r.

(7) Tes�s�n erken �şletmeden çıkarılması �ht�mal�ne karşı radyoakt�f atık yönet�m� ve �şletmeden çıkarma
�ç�n gerekl� mal�yetler�n karşılanab�leceğ�ne �l�şk�n tem�natın yeterl�l�ğ� Hesaplar Yönet�m Kurulu tarafından
Kuruma b�ld�r�lmeden tes�s�n �şlet�lmes�ne yönel�k yetk�lend�rme yapılamaz.

(8) Hesaplar Yönet�m Kurulu üyeler� görevler�yle �lg�l� �şled�kler� suçlardan dolayı kamu görevl�s� g�b�
cezalandırılır.
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(9) Hesaplar Yönet�m Kurulunun çalışma usul ve esaslarına �l�şk�n hususlar �le kamu tems�lc�ler�
dışındak� tems�lc�ler�n seç�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Nükleer Zararlara İl�şk�n Hukuk� Sorumluluk
İşleten�n sorumluluğu
MADDE 12- (1) Nükleer had�selerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında bu Kanunda hüküm

bulunmayan hâllerde Par�s Sözleşmes� hükümler� uygulanır.
(2) B�r nükleer tes�s dışında ve üret�m�n�n son aşamasına gelm�ş endüstr�yel, t�car�, tarımsal, tıbb�,

b�l�msel ya da eğ�t�msel amaçlarla kullanılan veya kullanılacak olan radyo�zotoplardan veya Par�s
Sözleşmes� çerçeves�nde bel�rlenen sınırların altındak� m�ktar ve akt�v�tedek� nükleer maddelerden
kaynaklanan zararlar bu Bölümün kapsamı dışındadır.

(3) Nükleer had�selerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında; Kurum tarafından veya ülkes�ndek�
makamlar tarafından b�r nükleer tes�s� �şletmek üzere yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�, nükleer tes�s �şletmek �ç�n
ver�lecek l�sans alınmadan öncek� dönemde nükleer tes�s� kuran tüzel k�ş�, nükleer tes�s� �şletmek �ç�n ver�len
l�sans �ptal�nden sonra yen� b�r �şleten bel�rlenene kadar olan dönemde l�sansı �ptal ed�len tüzel k�ş� �şleten
olarak kabul ed�l�r.

(4) İşleten, nükleer zararlardan ve tazm�natların ödenmes�nden, nükleer had�sen�n meydana gelmes�nde
kend�s�n�n, personel�n�n ve tes�sle �lg�l� teknoloj�, mal ve h�zmet sağlayanların herhang� b�r kusurunun olup
olmadığına bakılmaksızın sorumludur.

(5) İşleten, doğrudan b�r s�lahlı çatışma, hasmane hareketler, �ç savaş ya da ayaklanmadan dolayı
meydana gelen b�r nükleer had�seden kaynaklanan nükleer zarardan sorumlu olmaz.

(6) İşleten, b�r nükleer had�sen�n neden olduğu nükleer zararların tazm�n�ne �l�şk�n olarak sadece Par�s
Sözleşmes� ve bu Bölüm hükümler� kapsamında sorumludur.

(7) İşleten�n Kurumdan almış olduğu yetk�n�n �ptal ed�lm�ş veya askıya alınmış veya kısıtlanmış olması,
�şleten�n bu Bölüm kapsamındak� sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(8) İşleten�n, nükleer zarara neden olan nükleer had�sen�n, nükleer zarar gören k�ş�n�n kastından ya da
ağır �hmal�nden meydana geld�ğ�n� �spat etmes� hâl�nde; �şleten, sadece nükleer zarar gören bu k�ş�ye karşı
yetk�l� mahkemen�n kararıyla kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulab�l�r.

(9) Bu Bölümün uygulanmasında aynı sahada b�r �şleten tarafından �şlet�len b�rden fazla nükleer tes�s tek
b�r tes�s olarak kabul ed�l�r.

İşleten�n sorumluluğunun sınırları
MADDE 13- (1) Bu Bölüm kapsamında her b�r nükleer had�se �ç�n �şleten�n sorumluluk m�ktarları;
a) Termal gücü on megavatın üzer�nde olan nükleer reaktörler �le Kurum tarafından nükleer tes�s �şletmek

�ç�n ver�lecek l�sans önces� yapılacak değerlend�rme �le bel�rlenecek d�ğer nükleer tes�sler �ç�n yed� yüz
m�lyon avro,

b) (a) bend� kapsamına g�rmeyen nükleer tes�sler �ç�n yetm�ş m�lyon avro,
c) Nükleer maddeler�n taşınması �ç�n seksen m�lyon avro,
ç) Nükleer maddeler�n Türk�ye Cumhur�yet� sınırları dâh�l�nde yapılacak trans�t geç�şler� �ç�n yed� yüz

m�lyon avro,
�le sınırlıdır.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rlenen sorumluluk m�ktarları, d�ğer ülkelerde meydana gelen zararlar �le �lg�l�

olarak, karşılıklılık �lkes� çerçeves�nde, o ülkede nükleer had�seden doğan nükleer zararlar �ç�n uygulanan
sorumluluk m�ktarı �le sınırlı olarak uygulanır.

İşleten�n s�gorta yaptırma veya tem�nat gösterme zorunluluğu
MADDE 14- (1) İşletenler, her b�r nükleer tes�s veya taşıma faal�yet� �ç�n 13 üncü maddede bel�rlenen üst

sınır tutarında ve Kurum tarafından bel�rlenen zamanda ve şartlara uygun s�gorta yaptırmak veya başkaca b�r
tem�nat göstermek zorundadırlar.

(2) Nükleer maddeler�n Türk�ye Cumhur�yet�’n�n egemenl�k alanında yapılacak trans�t geç�şler�nde
�şleten, seksen m�lyon avro tutarında s�gorta yaptırmak veya tem�nat göstermek zorundadır.

(3) İşleten, s�gorta sözleşmeler� ya da tem�nata �l�şk�n �braz ett�ğ� belgeler Kurum tarafından uygun
bulunmadan �lg�l� faal�yetlere başlayamaz.
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(4) İşleten, süres� sona erecek s�gorta veya tem�nat yer�ne, bu s�gorta veya tem�natın sona erme tar�h�nden
önce yen� b�r s�gorta yaptırır veya tem�natını yen�ler. Yen�lenen s�gorta veya tem�nat Kuruma b�ld�r�l�r.
İşleten�n bu kapsamdak� yükümlülükler�n�n sona ermes�ne �l�şk�n koşullar Kurum tarafından bel�rlen�r.

(5) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len s�gorta ya da tem�nat, Kuruma yazılı olarak en az �k� ay önce
s�gorta ş�rket� veya nükleer s�gorta havuzu ya da tem�nat veren tarafından b�ld�r�mde bulunulmadan askıya
alınamaz veya �ptal ed�lemez. Söz konusu s�gorta ya da tem�natın nükleer maddeler�n taşınmasına �l�şk�n
olması hâl�nde s�gorta ya da tem�nat taşıma sırasında askıya alınamaz veya �ptal ed�lemez.

(6) Yaptırılan s�gorta ya da göster�len tem�nat sadece b�r nükleer had�se durumunda nükleer zararın
tazm�n� �ç�n kullanılır.

(7) İşleten�n 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezî
yönet�m kapsamındak� kamu �dares� olması ya da sermayes�n�n tamamının kamuya a�t olması hâl�nde, �şleten
s�gorta yaptırma veya tem�nat gösterme yükümlülüğünden muaf tutulab�l�r. Bu durumda nükleer had�se
sonucu meydana gelen nükleer zararın Devlet tarafından ne şek�lde taahhüt ed�leceğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar
Cumhurbaşkanı kararı �le bel�rlen�r.

(8) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Kurum �le S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından müştereken hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

Nükleer s�gorta havuzu
MADDE 15- (1) İşleten�n bu Bölümde bel�rlenen yükümlülükler�ne s�gorta sağlanab�lmes� amacıyla b�r

nükleer s�gorta havuzu kurulur. Nükleer s�gorta havuzunun �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık ve
Kurum görüşü alınarak S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yönetmel�kle bel�rlen�r.

(2) İşleten bu Bölümde bel�rlenen s�gorta ya da tem�nat yükümlülükler�n� yurt �ç�nden veya uluslararası
p�yasalardan kısmen veya tamamen sağlayab�leceğ� g�b� nükleer s�gorta havuzundan da s�gorta yapılmasını
talep edeb�l�r.

(3) İşleten�n s�gorta ya da tem�nat bulamaması veya �şleten tarafından sunulan s�gorta ya da tem�natın 13
üncü maddede bel�rlenen m�ktarlardan az olması durumunda eks�k kalan m�ktar Cumhurbaşkanınca
bel�rlenecek usul ve esaslara göre karşılanır.

(4) B�r nükleer had�se sonrasında mevcut s�gorta ya da tem�natın 13 üncü maddede bel�rlenen m�ktarları
karşılamaması durumunda eks�k kalan m�ktar Cumhurbaşkanınca bel�rlenecek usul ve esaslar uyarınca
karşılanır ve �şletene rücu ed�l�r.

Nükleer zararın tazm�n�
MADDE 16- (1) Nükleer zararın tazm�n�n�n şekl� ve tutarı kusursuz ve münhasır sorumluluk �lkes� esas

alınarak, 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümler� uyarınca tay�n ed�l�r.
(2) Nükleer zarar gören k�ş�ye sosyal s�gortalar, özel s�gortalar ve genel sağlık s�gortasına �l�şk�n mevzuat

uyarınca ayrıca yapılan ödemeler nükleer zarar gören�n bu Bölümde yer alan hükümler uyarınca alacağı
tazm�nat tutarından düşülür.

(3) Sosyal s�gortalar, özel s�gortalar ve genel sağlık s�gortasına �l�şk�n mevzuatın rücu hükümler� saklıdır.
Doğrudan talep veya dava hakkı
MADDE 17- (1) Nükleer zarar gören k�ş�ler, 18 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükmü saklı kalmak üzere,

zararlarının tazm�n�n�, sorumluluk sınırları �ç�nde doğrudan �şletenden talep edeb�lecekler� g�b� s�gortacıdan,
nükleer s�gorta havuzundan ve d�ğer tem�nat verenlerden de talep edeb�l�rler.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len k�ş�lere karşı, 18 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükmü saklı kalmak üzere
tazm�nat taleb�yle doğrudan dava da açılab�l�r.

(3) Halef�yet ya da alacağın devr� yoluyla bu Bölüm kapsamındak� hakları ed�nen k�ş�ler b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralardak� hakları kullanab�l�rler.

Nükleer Zarar Tesp�t Kom�syonu
MADDE 18- (1) Nükleer zararın 13 üncü maddede bel�rt�len sorumluluk m�ktarı sınırlarını aşmasının

beklend�ğ� durumlarda nükleer had�sen�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren en geç �k� ay �ç�nde,
Cumhurbaşkanınca, nükleer had�se sonucu meydana gelen nükleer zararların tazm�n� �ç�n nükleer zarar
görenler tarafından yapılan başvuruları değerlend�rmek ve başvurular hakkında karar vermek üzere Nükleer
Zarar Tesp�t Kom�syonu kurulur ve bu husus Resmî Gazete ve uygun görülen d�ğer vasıtalarla �lan olunur.
Kom�syonun g�derler� Bakanlık bütçes�nden karşılanır.
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(2) B�r�nc� fıkra uyarınca Kom�syon kurulması hâl�nde, nükleer had�se sonucu meydana gelen nükleer
zararlar Kom�syon mar�fet�yle tazm�n ed�l�r. İşleten�n sorumluluk sınırına g�ren tutar Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı tarafından �şletenden veya onun s�gortacısından ya da �şleten tarafından göster�len tem�natın
paraya çevr�lmes� suret�yle tahs�l ed�l�r.

(3) Kom�syon, yapacağı �lanlarla en az b�r yıllık b�r süre tanıyarak ve süren�n b�t�ş tar�h�n� bel�rleyerek,
nükleer zarar gören k�ş�ler�n Kom�syona veya bel�rleyeceğ� d�ğer makamlara başvurmalarını �ster. Nükleer
zarar gören k�ş�ler tarafından Kom�syon kurulmadan önce nükleer zararların tesp�t� veya tazm�n� amacıyla
açılmış olan davalarda, mahkemece karar ver�lmes�ne yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların
üzerler�nde bırakılmasına dosya üzer�nden kes�n olarak karar ver�l�r, vekâlet ücret�ne hükmed�lmez. Bu
dosyalar, yen� b�r başvuru şartı aranmaksızın �ncelenmek üzere Kom�syona gönder�l�r.

(4) Usulüne uygun olarak başvuruda bulunanlara ödenecek tazm�natların toplam tutarının sorumluluk
m�ktarı sınırını aşan durumlarda Kom�syon, sorumluluk m�ktar sınırını teşk�l eden meblağı paylaştıracak b�r
ödeme planı yapar. Ödeme planında, can kaybı veya k�ş�ler�n sağlığına ver�len zararlar öncel�kle tazm�n
ed�l�r. Sorumluluk m�ktarı sınırının aşıldığı kısım �ç�n Cumhurbaşkanı uygun göreceğ� tedb�rler� alır.

(5) Kom�syon tarafından ver�len kararlara karşı Ankara �dare mahkemeler�nde dava açılab�l�r.
(6) Kom�syon, yed� üyeden oluşur. Üyeler, kamu görevl�ler� arasından Cumhurbaşkanı tarafından

bel�rlen�r. Kom�syon, kend� üyeler� arasından yapacağı seç�mle b�r başkan ve b�r başkanvek�l� seçer.
Kom�syonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Üyeler, Kom�syondak� görevler� süres�nce kurumlarından
aylıklı �z�nl� sayılır. Üyeler, mal� ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Üyeler�n görevl�
oldukları süreler yükselme ve emekl�l�kler�nde de hesaba katılır ve yükselmeler� başkaca b�r �şleme gerek
duyulmadan süres�nde yapılır. Kom�syon üyeler�ne, başvurular sonuçlandırılıncaya kadar başka b�r görev
ver�lmez. Kom�syon üyeler�ne her ay �ç�n (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı
sonucu bulunacak tutar üzer�nden huzur hakkı öden�r. Kom�syon üyeler�n�n n�tel�ğ�, çalışma usul ve esasları,
sekretaryası, �lan ve başvuru usulü, nükleer zararın tesp�t�, nükleer zararların tazm�n�nde öncel�k sırasının
bel�rlenmes�, tazm�natın ödenmes�, Cumhurbaşkanı tarafından alınacak ac�l ekonom�k tedb�rlere �l�şk�n usul
ve esaslar �le bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetmel�kle
bel�rlen�r.

Rücu hakkı ve zamanaşımı
MADDE 19- (1) İşleten, s�gortacı, nükleer s�gorta havuzu, d�ğer tem�nat verenler ve Devlet, nükleer

zararı ortaya çıkaran nükleer had�seye kasıtlı olarak sebep olan gerçek k�ş�ye karşı rücu hakkına sah�pt�r.
(2) İşleten, aralarındak� sözleşmede açıkça bel�rt�ld�ğ� takd�rde, sözleşmede bel�rt�len kapsam ve şek�lde

sözleşme yaptığı k�ş�ye karşı da rücu hakkına sah�pt�r.
(3) Nükleer zararların karşılandığı hâller har�ç, bu Bölümde bel�rlenen sorumluluğa �l�şk�n tazm�nat

talepler� nükleer zarar gören k�ş�n�n zararı ve sorumlusunu öğrend�ğ� tar�hten �t�baren dördüncü fıkrada
bel�rlenen zamanaşımı süres� henüz tamamlanmamışsa üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

(4) Can kaybı �le k�ş�ler�n sağlığına ver�len zararlarla �lg�l� tazm�nat talepler� her hâlde nükleer had�sen�n
gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren otuz yılın, d�ğer nükleer zararlarla �lg�l� tazm�nat talepler� nükleer had�sen�n
gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren on yılın geçmes�yle zamanaşımına uğrar.

(5) Rücu hakkı, rücu hakkına sah�p k�ş�n�n rücu edeceğ� k�ş�y� öğrenmes�nden ve tazm�natı ödemes�nden
�t�baren üç yılın ve her hâlde tazm�natın tamamının ödend�ğ� tar�hten başlayarak on yılın geçmes�yle
zamanaşımına uğrar.

Yetk�l� mahkeme
MADDE 20- (1) Türk�ye Cumhur�yet� egemenl�k alanında gerçekleşen b�r nükleer had�se �le �lg�l� olarak

veya Par�s Sözleşmes� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n tarafı olduğu 21/9/1988 tar�hl� V�yana ve Par�s
Sözleşmeler�n�n Uygulanmasına İl�şk�n Ortak Protokol uyarınca Türk mahkemeler�n�n yargılama yetk�s�n�n
söz konusu olduğu hâllerde sadece Türk�ye Cumhur�yet� mahkemeler� yetk�l�d�r.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca Türk�ye Cumhur�yet� mahkemeler�n�n yetk�l� olması hâl�nde Ankara
mahkemeler� kes�n yetk�l�d�r.

(3) 18 �nc� madde uyarınca Kom�syonun kurulmaması hâl�nde mahkeme, bu Bölüm kapsamında
bel�rlenen sorumluluk sınırını aşmayacak şek�lde, 6098 sayılı Kanunun 76 ncı maddes� uyarınca nükleer
zarar gören k�ş�lere geç�c� ödeme yapılmasına karar vereb�l�r.

 
ALTINCI BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurumu
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Kurum
MADDE 21- (1) Kuruma, düzenley�c� faal�yetler�n� zaf�yete uğratacak, bu faal�yetlerle çel�şecek veya

faal�yetler�n� etk�n b�r şek�lde yürütmes�n� engelleyecek yükümlülükler ver�lemez. Kurumun mal ve
varlıkları Devlet malı sayılır. Kurumun malları, varlıkları, hak ve alacakları haczed�lemez ve rehned�lemez.

(2) Kurumun gel�rler�n�n g�derler�n� karşılamaması durumunda fark, genel bütçeden karşılanır. Süres�nde
ödenmeyen Kurum alacakları 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rlenen gec�kme zammı oranında
hesaplanan fa�z� �le b�rl�kte genel hükümlere göre tak�p ve tahs�l ed�l�r. Kurumun uygulayacağı �şlem ve
h�zmet bedeller�ne �l�şk�n hususlar Kurum tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

(3) Kurum, Kurul kararı �le beş yıla kadar yıllara sâr� yüklenmelere a�t sözleşmeler yapab�l�r. Kurumun
hesap yılı mal� yıldır.

Personel
MADDE 22- (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun ek 41 �nc� maddes� hükümler� çerçeves�nde Nükleer

Düzenleme Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı �st�hdam ed�l�r.
(2) Kurumda �st�hdam ed�lecek personel�n n�tel�kler�, göreve alınmaları, eğ�t�mler� ve yet�şt�r�lmeler�ne

�l�şk�n usul ve esaslar, yönet�c� kadroları �le 657 sayılı Kanunun ek 41 �nc� maddes�ne tab� kadrolar dışındak�
kadrolara atanacaklar �ç�n yapılacak sınava �l�şk�n hususlar �le Kurum personel�n�n görevler�n� yer�ne
get�r�rken uyacakları meslek� ve et�k �lkeler Kurum tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r.

(3) Kurumun kadro sayısının yüzde onunu aşmamak üzere �lg�l� mevzuatta bel�rt�len süre koşulu d�kkate
alınmaksızın Kurumun asl� görevler�ne �l�şk�n olarak uzmanlığına �ht�yaç duyulan öğret�m üyeler� Başkanın
taleb�yle Kurumda geç�c� olarak görevlend�r�leb�l�r. Bu şek�lde görevlend�r�lenlere 4/11/1981 tar�hl� ve 2547
sayılı Yükseköğret�m Kanununun 38 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında öngörülen aylık tutarın beş katını
aşmamak kaydıyla Cumhurbaşkanınca bel�rlenen tutarda, d�ğer kanunlardak� düzenleme ve kısıtlamalara tab�
olmaksızın ödeme yapılab�l�r.

(4) Bu Kanunla ver�len görevler�n yürütülmes� �ç�n, 657 sayılı Kanun �le d�ğer kanunların sözleşmel�
personel çalıştırılmasına da�r hükümler�ne bağlı kalınmaksızın Kurumun görev alanı �le �lg�l� özel b�lg� ve
�ht�sas gerekt�ren konularda yerl� ve yabancı uzmanlar sözleşmel� personel olarak çalıştırılab�l�r. Bunlar
31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı sayılır. Sözleşmel� personel olarak �st�hdam ed�lecek yabancı
uzmanlar �le yurt dışında nükleer enerj� alanında f��len en az beş yıl çalışmış yerl� uzmanlara ver�lecek her
türlü ödemeler dâh�l ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n (B) bend�ne göre çalıştırılanlar �ç�n
uygulanmakta olan sözleşme ücret� tavanının on dört katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca tesp�t ed�l�r.
Çalıştırılab�lecek toplam sözleşmel� personel sayısı Kurum kadro sayısının yüzde y�rm�s�n� geçemez. Bu
şek�lde çalıştırılacaklara �l�şk�n d�ğer hususlar Cumhurbaşkanınca bel�rlen�r.

(5) Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurumda 657 sayılı Kanuna tab� olarak görev yapan Kurum personel�ne;
27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 11 �nc� maddes� uyarınca bel�rlenm�ş
emsal� personele mal� ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçeves�nde
öden�r. Emsal� personele yapılan ödemelerden verg� ve d�ğer yasal kes�nt�lere tab� olmayanlar bu Kanuna
göre de verg� ve d�ğer kes�nt�lere tab� olmaz. Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel� emekl�l�k hakları
bakımından da emsal� olarak bel�rlenen personel �le denk kabul ed�l�r. Kurul Başkan ve üyel�ğ�ne atananlar
�le Kurumda 657 sayılı Kanuna tab� olarak görev yapan personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (c) bend� hükümler�ne tab�d�r. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c)
bend� kapsamında s�gortalı �ken Kurul Başkan ve üyel�kler�ne atananlardan bu görevler� sona erenler�n bu
görevlerde geçen h�zmet süreler� kazanılmış hak aylığı derece ve kademeler�n�n tesp�t�nde d�kkate alınır.
Bunlardan, 5510 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� kapsamına g�renler�n bu görevlerde geçen süreler�
makam tazm�natı �le tems�l tazm�natı ödenmes� gereken süre olarak değerlend�r�l�r. Kamu kurum ve
kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı �ken,
Kurul Başkanı ve üyes� olarak atananların, öncek� kurum ve kuruluşları �le �l�ş�kler�n�n kes�lmes�, kend�ler�ne
kıdem tazm�natı veya �ş sonu tazm�natı ödenmes�n� gerekt�rmez. Bu durumda olanların kıdem tazm�natı veya
�ş sonu tazm�natı ödenmes� gereken h�zmet süreler�, Kurul Başkan ve üyes� olarak geçen h�zmet süreler� �le
b�rleşt�r�l�r ve emekl�l�k �kram�yes� ödenecek süre olarak değerlend�r�l�r.

(6) Kurul Başkan ve üyeler� 2/10/1981 tar�hl� ve 2531 sayılı Kamu Görevler�nden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümler�ne tab�d�r.

(7) Kurul Başkan ve üyeler�, görevler�n�n devamı süres�nce görevler�n� tam b�r d�kkat, dürüstlük ve
tarafsızlık �le yürütecekler�ne, kanun hükümler�ne aykırı hareket etmeyecekler�ne ve ett�rmeyecekler�ne da�r
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Yargıtay B�r�nc� Başkanlık Kurulu huzurunda yem�n ederler. Yem�n �ç�n yapılan başvuru Yargıtay tarafından
acele �şlerden sayılır. Kurul Başkan ve üyeler�, yem�n etmed�kçe göreve başlamış sayılmazlar.

(8) Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel�n�n görevler�yle bağlantılı olarak �şled�kler� �dd�a ed�len
suçlara �l�şk�n soruşturmalar �ç�n �z�n verme yetk�s�; Kurul Başkan ve üyeler� �ç�n �l�şk�l� Bakana, Kurum
personel� �ç�n �se Başkana a�tt�r. Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel�n�n görevler� �le �lg�l� olarak
�şt�rak hâl�nde �şled�kler� �dd�a ed�len suçlara �l�şk�n soruşturmalarda Kurum personel� hakkında soruşturma
�zn� verme yetk�s� �l�şk�l� Bakana a�tt�r. Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel�n�n, görevden ayrılmış
olsalar dah�, görevler�yle bağlantılı olarak �şled�kler� �dd�a ed�len suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve
kovuşturmalar, �lg�l� üye veya personel�n taleb� hâl�nde, Kurum tarafından görevlend�r�lecek b�r avukat
tarafından tak�p ed�l�r. Söz konusu davalara �l�şk�n dava g�derler� �le Türk�ye Barolar B�rl�ğ�nce açıklanan
asgar� ücret tar�fes�nde bel�rlenen avukatlık ücret�n�n on beş katını aşmamak üzere bel�rlenen avukatlık ücret�
Kurum bütçes�nden karşılanır. Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel�n�n, kovuşturma sonucunda
mahkûm�yet�ne karar ver�lmes� ve bu kararın kes�nleşmes� hâl�nde, Kurum bütçes�nden karşılanan avukatlık
ücret�, �lg�l� Kurul Başkan ve üyeler� �le Kurum personel�nden genel hükümlere göre tahs�l olunur.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

NÜTED Nükleer Tekn�k Destek Anon�m Ş�rket�
NÜTED Nükleer Tekn�k Destek Anon�m Ş�rket�
MADDE 23- (1) Kurumun görevler�n� yer�ne get�r�rken �ht�yaç duyacağı her türlü anal�z, danışmanlık,

gözet�m, �nceleme, araştırma, muayene, test, kontrol, eğ�t�m ve sert�f�kalandırma g�b� tekn�k destek
h�zmetler�n� sağlamak amacıyla, kuruluş ve tesc�le �l�şk�n hükümler� har�ç olmak üzere 13/1/2011 tar�hl� ve
6102 sayılı Türk T�caret Kanunu ve özel hukuk hükümler�ne tab�, başlangıç sermayes� b�r m�lyon Türk l�rası
olan ve Kurum tarafından ödenen, paylarının en az yüzde ell� b�r� Kuruma a�t olan, NÜTED Nükleer Tekn�k
Destek Anon�m Ş�rket� unvanı altında özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z b�r anon�m ş�rket kurulmuştur.

(2) Kurumun uygun bulması durumunda NÜTED A.Ş., üçüncü k�ş�lere yurt �ç�nde ve yurt dışında h�zmet
vereb�l�r.

(3) NÜTED A.Ş.’de 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa tab� personel �st�hdam ed�l�r. NÜTED
A.Ş.’n�n taleb� üzer�ne �ht�sas sah�b� kamu kurum ve kuruluşlarından alanında uzman ve yetk�n personel,
kend�ler�n�n ve kurumlarının muvafakat� �le NÜTED A.Ş.’de �st�hdam ed�leb�l�r. Bunların kurumlarıyla olan
�l�şk�ler� �ş akd�n�n yapılmasıyla son bulur. Bunlara ver�lecek ücret �le d�ğer mal� ve sosyal haklar yapılacak
�ş akd� �le bel�rlen�r. Bu şek�lde �st�hdam ed�lenler, NÜTED A.Ş.’dek� görevler�n�n sona ermes�nden �t�baren
altı ay �çer�s�nde başvurmaları üzer�ne daha önce çalıştıkları kurum veya kuruluşlardak� yönet�c� kadroları ve
görevler� har�ç esk� kadro veya poz�syonlarına ger� dönerler. Bu fıkra uyarınca öncek� kurumlarına dönen
k�ş�ler�n NÜTED A.Ş.’de geçen h�zmetler� statüler�ne göre kazanılmış hak aylık derece ve kademeler�nde
değerlend�r�l�r. Bu durumda, NÜTED A.Ş.’dek� çalışmalarından dolayı kıdem tazm�natları ödenmez ve bu
süreler emekl�l�k �kram�yes�n�n hesabında d�kkate alınır.

(4) NÜTED A.Ş. Kuruma tem�n edeceğ� �ş ve h�zmetler�n yürütülmes� �le �lg�l� hak, yetk� ve
yükümlülükler� düzenlemek üzere b�r görev sözleşmes� �mzalayab�l�r.

(5) NÜTED A.Ş., sermayes�nde kamu payı ne oranda olursa olsun genel kadro ve usulü hakkında
mevzuat, 18/5/1994 tar�hl� ve 527 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler� �le İlg�l� Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Kanun,
12 nc� maddes� har�ç 4/7/2001 tar�hl� ve 631 sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n Mal� ve Sosyal
Haklarında Düzenlemeler �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, ceza ve �halelerden yasaklama hükümler� har�ç 4/1/2002 tar�hl� ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tar�hl� ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu, 10/2/1954
tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 5/1/1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümler�ne tab�
değ�ld�r. NÜTED A.Ş. �le Kurum arasında düzenlenecek sözleşmeler damga verg�s�nden müstesnadır. Kamu
kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına da�r �lg�l� mevzuat hükümler� NÜTED A.Ş. tarafından �st�hdam
ed�lecek personel hakkında uygulanmaz. Ancak, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� denet�m�ne �l�şk�n 2/4/1987
tar�hl� ve 3346 sayılı Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� �le Fonların Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�nce
Denetlenmes�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 9 uncu maddes� hükümler� uygulanır.

(6) Kurumun görev ve yetk�ler� saklı kalmak kaydıyla, bu maddede bel�rt�len �ş ve h�zmetler�n
yürütülmes�, bunlarla �lg�l� d�ğer yönetsel ve t�car� h�zmetler�n NÜTED A.Ş. tarafından yürütülmes�ne �l�şk�n
usul ve esaslar, yurt �ç�nde ve yurt dışında ş�rket kurma, kurulu bulunan ş�rketlere ortak olma veya h�sseler�n�
devralma hususları �le �lg�l� düzenlemeler� yapmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.



3/6/22, 4:34 PM https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7381.html

https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7381.html 13/17

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümler� ve İdar� Yaptırımlar
Ceza hükümler�
MADDE 24- (1) Bu fıkrada sayılan f��ller� �şleyenlere aşağıdak� cezalar uygulanır:
a) Nükleer tes�s, radyasyon tes�s� veya radyoakt�f atık tes�s�n� geçerl� b�r l�sansa sah�p olmaksızın �şletme

faal�yet�n� yürütenler dört yıldan sek�z yıla kadar hap�s ve beş b�n gün adl� para cezası �le; radyasyon
uygulamalarını geçerl� b�r l�sansa sah�p olmaksızın yürütenler b�r yıldan dört yıla kadar hap�s ve b�n gün adl�
para cezası �le; nükleer tes�s, radyasyon tes�s� veya radyoakt�f atık tes�sler�ne �l�şk�n Kurumdan �z�n alınması
gereken faal�yetler� geçerl� b�r �zne sah�p olmaksızın yürütenler �k� yıldan beş yıla kadar hap�s ve üç b�n gün
adl� para cezası �le cezalandırılır.

b) Faal�yete �l�şk�n yükümlülükler� sona ermeden, faal�yet�n yürütüldüğü yer� veya tes�s�, nükleer
maddey�, radyoakt�f kaynağı veya radyoakt�f atığı sah�ps�z kalacak şek�lde terk edenler üç yıldan sek�z yıla
kadar hap�s ve beş b�n gün adl� para cezası �le cezalandırılır.

c) Nükleer madde, radyoakt�f kaynak ve radyoakt�f atıkları; ceb�r, tehd�t, h�le veyahut hukuka aykırı
başka b�r davranış �le elde eden k�ş�ler f��l daha ağır b�r cezayı gerekt�ren b�r suç teşk�l etmed�ğ� takd�rde beş
yıldan on beş yıla kadar hap�s ve on b�n gün adl� para cezası �le cezalandırılır.

ç) Nükleer madde, radyoakt�f kaynak veya radyoakt�f atıkların kaybolmasına, çalınmasına veya yetk�s�z
k�ş�ler�n el�ne geçmes�ne �hmal göstererek veya d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan
k�ş�ler, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

d) 9 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len �st�snalar dışında radyoakt�f atıkları veya kullanılmış
yakıtları kasten Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�ne sokan k�ş�ler beş yıldan on yıla kadar hap�s ve beş b�n
gün adl� para cezası �le cezalandırılır.

e) Nükleer tes�slere, radyasyon tes�sler�ne, radyoakt�f atık tes�sler�ne ve nükleer madde, radyoakt�f
kaynak veya radyoakt�f atıklara yetk�s�z müdahalede bulunan, saldıran, zarar veren veya bunları sabote eden
k�ş�ler beş yıldan on beş yıla kadar hap�s ve on b�n gün adl� para cezası �le cezalandırılır.

f) Nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler�, radyoakt�f atık tes�sler� �le nükleer madde, radyoakt�f kaynak veya
radyoakt�f atıklara �l�şk�n yazılımlara yetk�s�z müdahalede bulunan, saldıran, zarar veren veya bunları sabote
eden k�ş�ler üç yıldan on yıla kadar hap�s ve on b�n güne kadar adl� para cezası �le cezalandırılır.

g) Nükleer tes�s, radyasyon tes�s� veya radyoakt�f atık tes�s�n� ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka
aykırı başka b�r davranışla ele geç�ren, zapt eden veya kontrolü altına alan k�ş�ler on �k� yıldan y�rm� yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

ğ) Nükleer s�lah ya da radyoloj�k s�lah �mal eden, radyoakt�f maddeler� bu amaçla bulunduran, kullanan,
kullanımını yaygınlaştıran veya bunların t�caret�n� yapan k�ş�ler y�rm� beş yıldan otuz yıla kadar hap�s cezası
�le cezalandırılır.

(2) B�r�nc� fıkrada sayılan f��ller�n gerçek veya tüzel k�ş�y�, uluslararası b�r örgütü veya b�r devlet� b�r f��l�
yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacıyla gerçekleşt�r�lmes� hâl�nde ver�lecek ceza f��l�n
ağırlığına göre yarısından �k� katına kadar artırılır.

(3) B�r�nc� fıkrada sayılan f��ller�n b�r örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza f��l�n
ağırlığına göre yarısından b�r katına kadar artırılır.

(4) Kurum adına denet�mle görevl� k�ş�ler�n görevler�n� yapmasını engellemek amacıyla ceb�r veya tehd�t
kullanan k�ş�ler f��l daha ağır b�r cezayı gerekt�ren b�r suç teşk�l etmed�ğ� takd�rde 26/9/2004 tar�hl� ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 265 �nc� maddes� uyarınca cezalandırılır.

İdar� yaptırımlar
MADDE 25- (1) Bu fıkrada sayılan aykırılıkların tesp�t ed�lmes� durumunda Kurum tarafından aşağıdak�

�dar� para cezaları uygulanır:
a) B�r nükleer tes�s�n geçerl� b�r l�sansa sah�p olmaksızın �şlet�lmes� durumunda �k� m�lyon yed� yüz otuz

üç b�n �la yüz otuz altı m�lyon altı yüz y�rm� üç b�n Türk l�rası, radyoakt�f atık tes�sler� ve radyasyon
tes�sler�n�n geçerl� b�r l�sansa sah�p olmaksızın �şlet�lmes� durumunda b�r m�lyon üç yüz altmış yed� b�n �la
on üç m�lyon altı yüz altmış üç b�n Türk l�rası, radyasyon uygulamalarının geçerl� b�r l�sansa sah�p
olmaksızın yürütülmes� durumunda y�rm� sek�z b�n �la �k� yüz yetm�ş dört b�n Türk l�rası.

b) İz�n alınması gereken faal�yetlerden; tes�slere �l�şk�n olanların �z�n alınmaksızın yürütülmes�
durumunda yüz otuz yed� b�n �la altı yüz otuz sek�z b�n Türk l�rası, d�ğerler�n�n �z�n alınmaksızın yürütülmes�
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durumunda on b�n �la kırk beş b�n Türk l�rası; yetk� belges� alınması gereken faal�yetler�n yetk� belges�
alınmaksızın yürütülmes� hâl�nde beş b�n �la �k� yüz b�n Türk l�rası.

c) Nükleer tes�slere �l�şk�n mevzuat veya yetk� koşullarına, Kurum kararlarına ve tal�matlarına aykırı
hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde, �k� yüz yetm�ş dört b�n �la �k� m�lyon yed� yüz otuz üç b�n Türk
l�rası, radyoakt�f atık tes�sler� ve radyasyon tes�sler�ne �l�şk�n mevzuat veya yetk� koşullarına, Kurum
kararlarına ve tal�matlarına aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde yüz otuz yed� b�n �la altı yüz
otuz sek�z b�n Türk l�rası, d�ğer faal�yetlere �l�şk�n mevzuat veya yetk� koşullarına, Kurum kararlarına ve
tal�matlarına aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde dört b�n �la y�rm� sek�z b�n Türk l�rası.

ç) Yetk�lend�rme �ç�n yapılan başvurularda veya yetk�lend�rme yapıldıktan sonra, yetk�lend�r�len k�ş�
tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı b�lg� ver�lmes� veya yetk�lend�rme
yapılmasını etk�leyecek yetk� koşullarındak� değ�ş�kl�kler�n b�ld�r�lmemes� hâl�nde, ceza hükümler� saklı
kalmak kaydıyla, nükleer tes�sler �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�ye �k� m�lyon yed� yüz otuz üç b�n �la yüz otuz altı
m�lyon altı yüz y�rm� üç b�n Türk l�rası, radyoakt�f atık tes�sler� ve radyasyon tes�sler� �ç�n b�r m�lyon üç yüz
altmış yed� b�n �la on üç m�lyon altı yüz altmış üç b�n Türk l�rası, d�ğer faal�yetler �ç�n y�rm� sek�z b�n �la �k�
yüz yetm�ş dört b�n Türk l�rası.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca uygulanan �dar� para cezalarına ek olarak aykırılıkların g�der�lmes� �ç�n Kurum
tarafından �lg�l� k�ş�ye uygun b�r süre ver�l�r. Aykırılıkların ver�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hâl�nde �dar�
para cezaları, her defasında b�r öncek� cezanın �k� katı tutarında uygulanır. Gerçek dışı belgen�n, yanıltıcı
b�lg�n�n veya yetk� koşullarındak� değ�ş�kl�ğ�n yetk�lend�rmeye esas teşk�l etmes� ve düzelt�lmes�n�n mümkün
olmadığının tesp�t ed�lmes� hâl�nde �se �dar� para cezasına ek olarak yetk� askıya alınır, kısıtlanır veya �ptal
ed�l�r.

(3) B�r�nc� fıkrada sayılan f��ller�n halk veya çevre sağlığına ve güvenl�ğ�ne tehd�t oluşturacak şek�lde
tahr�bata yol açtığının tesp�t ed�lmes� hâl�nde uygulanacak �dar� para cezası b�r kat artırılır. Kurum, �dar� para
cezasına ek olarak, f��ller�n halk ve çevre üzer�nde oluşturduğu r�sk�n devamı süres�nce l�sansı veya �zn�
kısıtlayab�l�r, askıya alab�l�r. Kurum, f��ller�n halk ve çevre üzer�nde oluşturduğu r�sk�n ağırlığına göre l�sansı
veya �zn� �ptal edeb�l�r.

(4) 14 üncü maddede bel�rlenen s�gorta yaptırma veya tem�nat gösterme yükümlülüğünü yer�ne
get�rmeyen �şletenlere, sorumluluk sınırının b�nde üçü kadar �dar� para cezası uygulanır.

(5) 14 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde �lg�l� nükleer
faal�yet�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olan l�sans ve �z�nler, s�gorta yaptırma veya tem�nat gösterme veya süres�
dolan s�gorta pol�çes�n� veya tem�natı yen�leme yükümlülüğü yer�ne get�r�lene kadar Kurum tarafından
askıya alınır. Askıya alınma tar�h�nden �t�baren b�r yıl, yetk�lend�r�len k�ş� tarafından gerekçelend�r�lmes� ve
gerekçen�n Kurum tarafından uygun   bulunması hâl�nde üç yıl �ç�nde söz konusu yükümlülüğün yer�ne
get�r�lmemes� hâl�nde l�sans ve �z�nler �ptal ed�l�r.

(6) B�r yetk�lend�rmen�n �ptal ed�lmes� hâl�nde, �ptal tar�h�nden başlamak üzere;
a) Yetk� belges� alınması gereken faal�yetler �ç�n üç ay,
b) İz�n alınması gereken faal�yetler �ç�n altı ay,
c) L�sans alınması gereken faal�yetler �ç�n b�r yıl,
süre �le �ptal ed�len yetk�lend�rmeye konu faal�yet �ç�n aynı k�ş� tarafından yen�den yetk�lend�rme

başvurusunda bulunulamaz ve Kurum tarafından bu k�ş�lere yetk� ver�lmez.
(7) İdar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r. İdar� para cezalarına karşı otuz gün �ç�nde

�dare mahkemeler�nde dava açılab�l�r. Uygulanan �dar� para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması �lg�l�
verg� da�res�ne �dar� para cezasına �l�şk�n banka tem�nat mektubu ver�lmes� durumu har�ç tahs�l �şlemler�n�
durdurmaz. Tem�nat mektubunun m�ktarı, türü, hang� şartlarda paraya çevr�leceğ� ve d�ğer hususlar Kurum
tarafından bel�rlen�r.

(8) Aykırılığı oluşturan f��l�n, �şlend�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde aynı k�ş� tarafından tekrar �şlenmes�
hâl�nde �dar� para cezası her defasında b�r kat artırılarak uygulanır. Bu cezaların ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k�
yıl �ç�nde �dar� para cezası ver�lmes�n� gerekt�ren aynı f��l tekrar �şlenmed�ğ� takd�rde öncek� cezalar tekrarda
esas alınmaz.

(9) İdar� yaptırım uygulanması, yetk�lend�r�len k�ş�ler�n güvenl�k ve emn�yet tedb�rler�n� alma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(10) Radyoakt�f maddeler�n güvenl�k ve emn�yet�n�n sağlanamadığının ve bu durumun halkın,
çalışanların, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyondan korunmasını tehd�t edeb�leceğ�n�n Kurum
tarafından değerlend�r�lmes� hâl�nde alıkoyma, taşıma ve bertaraf da dâh�l olmak üzere Kurum, gereken
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tedb�rler� alab�l�r veya aldırab�l�r. Kurumun bu kapsamdak� talepler� �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları
tarafından gec�kmeks�z�n karşılanır. Bu kapsamda oluşan masraflar �lg�l�s�nden tahs�l ed�l�r.

(11) Bu Kanuna göre �dar� yaptırımların uygulanması, bu Kanunun d�ğer hükümler�n�n uygulanmasına
engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre ver�len cezalar ve alınan tedb�rler d�ğer kanunlar gereğ� yapılacak
�şlemler� engellemez. 24 üncü maddede yer alan cezaların uygulanması �dar� yaptırımların uygulanmasına
engel oluşturmaz.

(12) Bu madde kapsamında uygulanacak �dar� yaptırımlara �l�şk�n uygulama esasları; kusurun dereces�,
�hlal ed�len menfaat�n ağırlığı ve �hlal eden�n ekonom�k durumu g�b� hususlar d�kkate alınarak Kurum
tarafından yönetmel�kle bel�rlen�r. Uygulanacak �dar� yaptırımlar ve �dar� para cezasının m�ktarı; tes�s ve
faal�yet�n türü ve özell�kler�, radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü,
zararın varlığı ve büyüklüğü d�kkate alınarak derecel� yaklaşımla bel�rlen�r.

(13) İdar� yaptırımlar hakkında karar vermek hususunda Kurul yetk�l�d�r. Kurul; �dar� para cezası,
yetk�n�n kısıtlanması, askıya alınması veya �ptal� �dar� yaptırımlarını b�rl�kte ya da ayrı ayrı uygulayab�l�r.

(14) Bu madde uyarınca uygulanacak �dar� yaptırımlar hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan
hâllerde 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümler� uygulanır.

 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çeş�tl� hükümler
MADDE 26- (1) Bu Kanunun uygulanmasında nükleer santraller�n kurulmasına ve �şlet�lmes�ne da�r �ş

b�rl�ğ�ne �l�şk�n uluslararası anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.
(2) Mevzuatta nükleer enerj� ve radyasyonun kullanımını �çeren faal�yetler�n düzenley�c� kontrolü �le

�lg�l� olarak kapatılan Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumuna yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.
(3) Mevzuatta mülga 2/7/2018 tar�hl� ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat ve Görevler�

�le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atıflar bu
Kanuna yapılmış sayılır.

Değ�şt�r�len ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 27- (1) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan

“Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Da�re Başkanlıklarına” �bares� “Nükleer
Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıklarına ve Da�re Başkanlıklarına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2) 9/7/1982 tar�hl� ve 2690 sayılı Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumunun Muaf�yetler� ve Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“EK MADDE 9- Türk�ye Cumhur�yet�’n�n tarafı olduğu nükleer güç santraller�n�n kurulması ve
�şlet�lmes� projeler�ne da�r �ş b�rl�ğ�ne �l�şk�n uluslararası anlaşmaların uygulanmasındak� yetk�l� kurum
görev� çerçeves�nde, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı personel�nden, bu anlaşmalarda öngörülen
projeler�n uygulanma sürec�n�n tak�b�, gözet�m� ve koord�nasyonu �ç�n görevlend�r�lenler hakkında, 4/6/1985
tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun 35 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca görevlend�r�len personele
uygulanan harcıraha �l�şk�n hükümler uygulanır.”

(3) 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının son bend�
yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya (aa) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�şt�r:

“bb) Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleme ve denetlemeye �l�şk�n mal, h�zmet ve danışmanlık
h�zmet� alımları, nükleer santral projeler� kapsamında saha ve f�z�b�l�te çalışmaları �le �lg�l� etüt, h�zmet ve
danışmanlık h�zmet� alımları, Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun yürüttüğü ve
destekled�ğ� araştırma ve gel�şt�rme projeler� �ç�n gerekl� olan mal ve h�zmet alımları �le bu projelerle
doğrudan bağlantılı olan ve projen�n yürütülmes� �ç�n zorunluluk arz eden yapım �şler� �le Hesaplar Yönet�m
Kurulunun radyoakt�f atık yönet�m� özel hesabı ve �şletmeden çıkarma özel hesabı �le �lg�l� danışmanlık
h�zmet alımları,”

(4) 9/11/2007 tar�hl� ve 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşlet�lmes� �le Enerj�
Satışına İl�şk�n Kanunun 5 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 8/3/2011 tar�hl� ve 6172 sayılı Sulama B�rl�kler� Kanununun;
a) 3 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak�

bent eklenm�şt�r.
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“ç) Devraldığı tes�s� DSİ’n�n onayını almak suret�yle gel�şt�rmek bu tes�s �le �lg�l� yen� projeler yapmak
veya yaptırmak, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından faydalanmak üzere sulama tes�s�n�n mütemm�m cüzü
olacak şek�lde projeler gel�şt�rmek, enerj� tes�sler� kurmak ve �şletmek veya d�ğer kurum ve kuruluşlar
tarafından gel�şt�r�len, kurulan yen�leneb�l�r enerj� tes�sler�n� devralarak �şletmek, sulama b�rl�ğ�n�n fesh�
hâl�nde tes�sler� çalışır hâlde DSİ’ye devretmek.”

“h) Görev sahası dâh�l�nde, �şlenmeyen ve tarım yapılmayan gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t tarım araz�ler�n�
DSİ’ce düzenlenecek usul ve esaslar dâh�l�nde, k�ralayarak tarımsal üret�m yapmak veya yaptırmak.”

b) 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücü �le sınırlı olmak kaydıyla yen�leneb�l�r enerj�
kaynaklarından enerj� elde edeb�l�r ve tüket�m fazlası enerj�n�n satışından elde ed�len gel�r� y�ne devraldığı
tes�s�n �şletme, bakım, onarım ve yönet�m g�derler�nde kullanır.”

(6) 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun;
a) 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde yer alan “Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne”

�bares�nden sonra gelmek üzere “veya sulama b�rl�kler�ne” �bares�, “Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü
tarafından” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya DSİ’n�n �zn�yle sulama b�rl�kler� tarafından” �bares�
eklenm�ş; (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak� bent ve maddeye aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“g) Beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları �le sanay� tes�sler� ve tarımsal sulama amaçlı tes�sler
tarafından bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücünün �k� katı ve d�ğer k�ş�ler bağlantı anlaşmasındak�
sözleşme gücü �le sınırlı olmak kaydıyla, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı üret�m tes�s�”

“ğ) Sulama b�rl�kler�n�n �şletme, bakım, onarım ve yönet�m sorumluluğuna sah�p olduğu taşınmazlar �le
sulama b�rl�ğ� ve DSİ’n�n mülk�yet�nde veya tasarrufu altında bulunan d�ğer taşınmazlar üzer�nde DSİ’n�n
uygun görüşüyle kurulan ve sulama b�rl�kler� tarafından �şlet�len bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücü �le
sınırlı olmak kaydıyla kurulan yen�leneb�l�r enerj� üret�m tes�sler�”

“(8) İl özel �dareler� tarafından kurulan tüzel k�ş�ler, �l özel �dares� tarafından �şlet�len basınçlı borulu
sulama şebekes� veya klas�k kanallı şebekeler� �le sadece sulama amacına h�zmet eden şebeken�n su kaynağı
üzer�nde tekn�k �mkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâl�nde enerj� üret�m tes�s� kurulab�l�r.
Bu fıkra kapsamındak� tes�sler �ç�n DSİ �le �mzalanması gereken su kullanım hakkı anlaşmalarına �l�şk�n
düzenlemeler üç ay �çer�s�nde yapılır.”

b) 17 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r. 
“(11) Ulusal veya uluslararası p�yasalarda elektr�k enerj�s� üret�m�ne g�rd� olan emt�a f�yatlarının ve/veya

kaynak mal�yetler� arasındak� farkların makul olmayan artışları nedenler�yle, arz güvenl�ğ�n�n ve/veya
tüket�c�ler�n korunması amacıyla elektr�k enerj�s�n�n üret�m mal�yetler� d�kkate alınarak, her sefer�nde altı ayı
geçmemek üzere, Kurum tarafından kaynak bazında tüket�c�y� ve/veya mal�yet� yüksek üret�m� destekleme
bedel� bel�rleneb�l�r. Bu bedel, üret�m mal�yet� düşük üret�c�den karşılanarak arz güvenl�ğ�n�n, mal�yet�
yüksek üret�m�n ve/veya tüket�c�ler�n desteklenmes� amacıyla kullanılır. Uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar
Bakanlığın uygun görüşü alınarak Kurum tarafından bel�rlen�r.”

(7) 2/7/2018 tar�hl� ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat ve Görevler� �le Bazı
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Kurum personel� olan 657 sayılı Kanuna

tab� personel tüm mal� ve sosyal hakları korunarak Kurumun müktesepler�ne uygun kadrolarına atanmış
sayılır. Kurum personel�nden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 16 ncı maddes� hükmünden
yararlananların bu hakları söz konusu kadrolarda bulundukları sürece devam eder.

(2) Bu Kanunda bel�rt�len yönetmel�kler yürürlüğe g�r�nceye kadar �lg�l� mevcut düzenlemeler�n
uygulanmasına devam olunur. Karara bağlanmamış mevcut yetk�lend�rme başvuruları, bu Kanunun
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yürürlükte olan mevzuat hükümler�ne göre sonuçlandırılır. Kurum, başvuran
k�ş�lere bu Kanuna uyum sağlamak amacıyla Kurul kararı �le yetk� �ç�n yen� koşullar get�reb�l�r, bu koşulların
sağlanması �ç�n üç yıla kadar ek süre tanıyab�l�r. Uygulanmasına devam olunan mevzuatta Kurumun görev,
yetk� ve faal�yet alanına �l�şk�n kapatılan Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumuna yapılan atıflar Kuruma yapılmış
sayılır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar yapılmış olan tüm yetk�lend�rmeler geçerl�l�ğ�n� sürdürür
ve yetk�lend�r�lm�ş k�ş�ler�n yükümlülükler� Kuruma karşı devam eder. Kurum yetk�lend�r�lm�ş k�ş�lere bu
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Kanuna uyum sağlamak amacıyla Kurul kararı �le ek yükümlülükler get�reb�l�r, bu yükümlülükler�n yer�ne
get�r�lmes� �ç�n üç yıla kadar ek süre tanıyab�l�r.

(4) G�derler�n� karşılayacak düzeyde gel�r elde ed�nceye kadar radyoakt�f atık yönet�m� özel hesabına, bu
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren beş yıla kadar, Bakanlık bütçes�ne bu amaçla tahs�s ed�len
ödenekten borç olarak mal� kaynak aktarılab�l�r. Aktarılan bu kaynak, özel hesabın gel�rler� g�derler�n�n
yüzde 30 fazlasına ulaştığı yılı tak�p eden yıldan �t�baren kanun� fa�z uygulanarak, genel bütçeye gel�r
kayded�lmek üzere Bakanlık merkez muhasebe b�r�m� hesabına yatırılır.

(5) Bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren �lk nükleer santral�n tüm ün�teler�n�n �şletmeye alındığı tar�he
kadar, Kurumun gel�rler�n�n g�derler�nden fazla olması durumunda, oluşan fark b�r sonrak� yıl bütçes�ne
aktarılır.

(6) 23 üncü madde hükümler�ne uyum sağlamak üzere NÜTED A.Ş.’n�n mevcut ana sözleşmes�nde
gerekl� değ�ş�kl�kler yapılarak tad�l ve �lan ed�l�r.

(7) NÜTED A.Ş.’ye �l�şk�n bu Kanun hükümler�ne aykırı olmayan mevcut düzenlemeler�n ve �şlemler�n
uygulanmasına yen� düzenleme ve �şlemler tes�s ed�l�nceye kadar devam olunur.

(8) Bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla Kurumda �st�hdam ed�lmek üzere Kurum adına ve hesabına
8/4/1929 tar�hl� ve 1416 sayılı Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt
dışına gönder�lmeye hak kazanmış olan k�ş�ler �le yurt dışına gönder�lm�ş olup eğ�t�mler�ne devam etmekte
olanlardan, gönder�ld�kler� ülkede yüksek l�sans öğren�mler�n� başarıyla tamamladıktan sonra mecbur�
h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek üzere yurda dönenler Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına,
doktora öğren�mler�n� başarıyla tamamladıktan sonra mecbur� h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek üzere
yurda dönenler �se Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanır.

(9) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla mahrec�ne �ade ed�lemed�ğ� �ç�n gümrüklü sahalarda
beklet�len radyoakt�f madde �çeren eşya hakkında 9 uncu madden�n dördüncü fıkrasının (f) bend� hükmü
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.


