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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 08.07.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25869

RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmel�ğ�n amacı radyoakt�f madden�n karayolu, dem�ryolu, hava ve den�z yolu �le taşınması sırasında toplum b�reyler�n�n,

radyasyon görevl�ler�n�n radyasyondan korunmasını ve çevren�n radyasyon güvenl�ğ�n� sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmel�k, radyoakt�f madde �çeren paket�n karayolu, dem�ryolu, hava ve den�z yolu �le taşınması �ç�n, tasarım ve �malat

aşamaları da dah�l olmak üzere yüklenmes�, taşınması, �nd�r�lmes�, geç�c� olarak depolanması ve alıcıya tesl�m ed�lmes� aşamalarını kapsar.
Bu Yönetmel�kte, Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansı'nın (IAEA) radyoakt�f madden�n güvenl� taşınmasına yönel�k olarak 1996’da yayımlanan

“Regulat�ons for the Safe Transport of Rad�oact�ve Mater�al” başlıklı Yönetmel�ğ�n�n TS-R-1 rumuzlu düzelt�lm�ş baskısı esas alınır ve d�ğer ulusal
ve uluslararası taşımacılık mevzuatından yararlanılır.

Bu Yönetmel�k, bünyes�nde radyoakt�f madde bulunan kara, hava ve den�z araçlarını, radyoakt�f madden�n üret�ld�ğ�, kullanıldığı veya depo
ed�ld�ğ� tes�sler �çer�s�nde gerekl� güvenl�k önlemler� altında yapılan taşımaları, teşh�s veya tedav� amacıyla radyoakt�f madde ver�lm�ş ya da takılmış
�nsan veya canlı hayvan taşınmasını, yapısında doğal radyo�zotoplar bulunduran doğal maddeler ve madenler�, bu radyo�zotopları kullanılmak üzere
�şlenmemes� koşulu �le Ek-1’dek� Tablo-1 ve Tablo-2’de ver�len değerler�n 10 katını aşmayan radyoakt�v�te konsantrasyonlarını ve yapısında
radyoakt�f madde bulunduran tüket�c� ürünler�n�n perakende satışından sonrak� hareketler�n� kapsamaz.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmel�k 9/7/1982 tar�hl� ve 2690 sayılı Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu Kanununun 4 üncü maddes�n�n (d) bend� gereğ�nce

hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmel�kte geçen ter�mler�n tanımları aşağıda ver�lm�şt�r:
A1 ve A2: Bu Yönetmel�k hükümler� yer�ne get�r�l�rken A1; dağılma, saçılma veya sızıntıya neden olmayacak b�r kapsül �ç�nde muhafaza

ed�len veya dağılıp saçılması mümkün olmayan katı halde özel hazırlanmış radyoakt�f maddeye ve A2 �se; özel hazırlanmış dışında kalan radyoakt�f
maddelere a�t olan ve Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2’de ver�len veya üçüncü bölümde bel�rt�ld�ğ� şek�lde türet�len radyoakt�v�te değerler�d�r.

Alıcı: Gönder�len radyoakt�f maddey� tesl�m alan ve Kurumdan l�sans almış şahıs, özel ya da resm� kuruluştur.
Bulaşma: B�r paket�n yüzey�nde beta ve gama yayıcılar �le düşük sev�yel� zeh�rley�c� alfa yayıcıları �ç�n 0.4 Bq/cm2, d�ğer tüm alfa yayıcılar

�ç�n 0.04 Bq/cm2 değer�n� aşan radyoakt�f madden�n varlığını �fade eder. Normal taşıma koşullarında yüzeyden g�der�leb�lecek bulaşma, sab�t
olmayan bulaşma olarak adlandırılır.

Bölüneb�l�r madde (F�s�l madde): Uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların b�leş�mler�n� �fade eder. Termal
nükleer reaktörlerde ışınlanmış doğal uranyum veya fak�rleşt�r�lm�ş uranyum �le ışınlanmamış doğal uranyum ve fak�rleşt�r�lm�ş uranyum bu tanımın
dışında kalır.

Çok taraflı onay: Menşe� ülke �le paket�n geç�ş yapacağı ülke veya ülkeler�n ve taşımanın yapılacağı ülken�n yetk�l� kurumlarının tasarım veya
taşıma �le �lg�l� verd�kler� onaydır. Havayolu �le trans�t geç�ş yapılan ülkeler�n hava l�manlarının kullanılması söz konusu değ�l �se çok taraflı onay
aranmaz.

Düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde: Toz halde olmamak koşulu �le katı halde kapalı veya kapsül �ç�ne alınmış, dağılab�l�rl�ğ� sınırlı
katı halde radyoakt�f madded�r.

Düşük özgül akt�v�tel� madde (LSA-Low Spes�f�c Act�v�ty): Doğası gereğ� düşük özgül radyoakt�v�teye sah�p, ya da bel�rlenm�ş özgül
radyoakt�v�te değerler�ne göre tanımlanmış radyoakt�f madded�r ve kend� �ç�nde üçe ayrılır:

a) LSA-I
1)             Doğada kend�l�ğ�nden bulunan uranyum, toryum g�b� radyo�zotopları �çeren ve bu radyo�zotopların kullanılması amacı �le �şlenen

maden cevherler�,
2)             Işınlanmamış katı haldek� doğal uranyum veya fak�rleşt�r�lm�ş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı b�leş�kler�,

karışımları
3)             A2 değerler� �ç�n sınır uygulanmayan radyoakt�f madde ve Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2’de ver�len radyoakt�v�te konsantrasyonlarının

otuz katını geçmeyen ortalama özgül radyoakt�v�teye sah�p ve radyoakt�v�ten�n madden�n tamamında düzgün dağılım gösterd�ğ� radyoakt�f madded�r.
Bölüneb�l�r madde �ç�n bel�rt�lm�ş muaf�yet sınırları dışında kalan m�ktarlar bu sınıfa g�rmez.

b) LSA-II
1)  Konsantrasyon sınırı 0.8 TBq/L’ye kadar olan Tr�tyumlu su veya
2)  Tahm�n� ortalama özgül akt�v�tes� katı ve gazlar �ç�n 10-4 A2/g, sıvılar �ç�n �se 10-5 A2/g değer�n� aşmayan ve radyoakt�v�ten�n madden�n

tamamında düzgün dağılım gösterd�ğ� radyoakt�f madded�r.
c) LSA-III
1)  Katı radyoakt�f atık ve akt�flenm�ş maddeler de dah�l olmak üzere toz hal�nde olmayan katılar, radyoakt�v�ten�n madden�n tamamında

düzgün dağılım gösterd�ğ� beton, seram�k veya z�ft g�b� katı bağlama malzemeler� �le radyoakt�f madde �çeren katı maddeler,
2)  Paket, bütünlüğü bozularak su ortamında kaldığında ayrışma hızı hafta başına 0.1A2 değer�n� geçmeyen kısmen çözünmez madde
3)  Zırhlanmamış halde ortalama özgül akt�v�tes� 2x10-3 A2/g 'ı geçmeyen madded�r.
4)  Düşük düzeyde zeh�rley�c� alfa yayıcıları: Doğal uranyum, fak�rleşt�r�lm�ş uranyum, doğal toryum, uranyum-235, uranyum-238, toryum-

232, toryum-228, toryum-230 �çeren maden f�l�zler� veya bunların f�z�ksel ve k�myasal konsantreler� veya yarı ömrü on günden az olan alfa
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yayıcılarıdır.
En yüksek normal çalışma basıncı: Paket�n b�r yıllık süre zarfında güneş ışınları da dah�l olamak üzere an� ısı değ�ş�mler�ne maruz kalması

durumunda paket �ç basıncının, paket �çer�ğ�n�n f�z�ksel ve k�myasal yapısı �le paket bütünlüğü üzer�nde yardımcı havalandırma ve soğutma
s�stemler�n�n yokluğunda olumsuz etk�ye yol açmadığı en yüksek basınçtır.

Gönder�c�: Radyoakt�f maddey� bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde taşınmak üzere hazırlayan ve taşıma belgeler�nde gönder�c� olarak
bahs� geçen şahıs, özel ya da resm� kuruluştur.

Işınlanmamış toryum: B�r gram toryum-232 başına 10-7 g uranyum-233’ten fazlasını �çermeyen toryumdur.
Işınlanmamış uranyum: B�r gram uranyum–235 başına 2x103 Bq plütonyum, 9x106 Bq f�syon ürünler� ve 5x10-3 g uranyum-236’dan

fazlasını �çermeyen uranyumdur.
Kal�te tem�n�: Bu yönetmel�kte bel�rt�len güvenl�k standardının uygulamada yeterl� güven sağlamasını amaçlayan, radyoakt�f madden�n

taşınmasında rol oynayan kuruluşlar tarafından uygulanan kontrol ve denet�mler�n s�steml� b�r programıdır.
Kol�: Taşımada, �k� veya daha fazla paket�n tek parça olarak �şlem gördüğü durumdur.
Kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s� (CSI): Bölüneb�l�r madde taşıyan paket, kol� veya taşıma kaplarının b�r arada bulunab�lecekler� sayının kontrolü �le

�lg�l� değerd�r.
Kurum: 2690 sayılı Kanunla kurulan Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumudur.
Mahfaza s�stem�: Kr�t�kl�k güvenl�ğ�n�n ve radyoakt�f madden�n taşıma sırasında bütünlüğünün sağlanması �ç�n paket üret�c�s� tarafından

bel�rlenen ve Kurum tarafından onaylanan paket b�leşenler� bütünüdür.
Orta boy taşıma kabı: Hacm� 3 m3’ten büyük olmayan ve Tehl�kel� Maddeler�n Taşınması �ç�n B�rleşm�ş M�lletler Tavs�yeler�’n�n Intermed�ate

Bulk Conta�ners (IBC) bahs�nde geçen standartlara uygun olarak �mal ed�lm�ş taşıma kabıdır.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde: Dağılma, saçılma veya sızıntıya neden olmayacak b�r kapsül �çer�s�nde muhafaza ed�len veya dağılıp

saçılması mümkün olmayan katı halde radyoakt�f madded�r.
Özel koşullu taşıma: Taşımanın tüm aşamalarının sadece gönder�c� tarafından gerçekleşt�r�ld�ğ� veya alıcının tal�matlarıyla gönder�c�

tarafından yer�ne get�r�ld�ğ� taşımadır.
Özel uygulama: Bu Yönetmel�k hükümler�n�n tam olarak sağlanmadığı durumlarda, taşımanın Kurum tarafından kabul ed�leb�l�r koşullarda

gerçekleşt�r�lmes�d�r.
Özgül akt�v�te: B�r radyo�zotopun özgül radyoakt�v�tes�, b�r�m kütles� başına düşen radyoakt�v�te, b�r madden�n özgül radyoakt�v�tes� �se,

yapısında radyo�zotop ya da radyo�zotopların madden�n tamamında düzgün dağılım gösterd�ğ�, o madden�n b�r�m kütles� ya da hacm� başına düşen
radyoakt�v�ted�r.

Paket: Radyoakt�f madden�n dağılıp saçılmasını ve sızmasını önleyecek şek�lde özel olarak tasarlanmış ve �mal ed�lm�ş mahfaza �le bunun
�ç�ndek� radyoakt�f maddey� ve �lg�l� �şaret, et�ket, plaka �le belgey� de �çeren ve çeş�tler� bu yönetmel�kte tanımlanmış taşıma kabıdır.

Radyasyon sev�yes�: Saatte mSv olarak ölçülen doz hızıdır.
Radyoakt�f madde: Radyo�zotop �çeren ve radyoakt�v�te konsantrasyonları �le toplam radyoakt�v�teler� Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2’de ver�len

değerler� aşan maddelerd�r.
Tank: Hacm� 450 L’den ve gaz taşınması hal�nde 1000 L’den az olmayan, doldurma, boşaltma yapmak �ç�n tanktan herhang� b�r parçanın

sökülmes�n�n gerekmed�ğ� tank t�p� taşıma kabı, karayolunda çek�c�ye bağlanan veya dem�ryolunda vagon t�p� tanktır.
Taşıma �nd�s� (TI): Paket, kol�, taşıma kabı veya paketlenmem�ş LSA-I ve SCO-I �ç�n radyasyon sev�yes� kontrolü �le �lg�l� değerd�r.
Taşıyıcı: Radyoakt�f maddey� bu Yönetmel�kte bel�rt�len yollardan b�r� �le ve Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde taşımayı üstlenen şahıs veya

özel ya da resm� kuruluştur. Yurt�ç� taşımalarda Kurumdan l�sans almış, �thalat yapan t�car� f�rmalar veya özel ya da resm� kullanıcılar l�sans koşulları
çerçeves�nde, kend�ler� veya geç�c� ya da sürekl� olarak anlaşma yaptıkları taşımacılık yapan şahıs, özel veya resm� kuruluşlar, Kurum tarafından
�sten�len şartları yer�ne get�rmek koşulu �le radyoakt�f madde taşıyab�l�rler.

Tek taraflı onay: Yalnızca menşe� ülken�n yetk�l� kurumu tarafından ver�len onaydır.
T�car� taşıma kabı: Tekrar kullanılab�l�r şek�lde ve taşımanın çeş�tl� safhalarında taşıma yollarının b�r�nden d�ğer�ne geçmey� ve taşıdığı paket

ya da kol�ler�n ara yükleme yapılmaksızın transfer�n� kolaylaştıracak şek�lde �mal ed�lm�ş kaptır. B�r boyutu 1,5 m'y� geçmeyen veya �ç hacm� 3.0 m3
ve daha küçük olanlar küçük taşıma kabını, d�ğerler� �se büyük taşıma kabını �fade eder.

Tüzük: 24/7/1985 tar�hl� ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenl�ğ� Tüzüğüdür.
Uranyum: Doğal uranyum k�myasal olarak ayrıştırıldığında uranyum-238 (%99.28) ve uranyum-235 (%0.72) g�b� doğal uranyum �zotopları

�çeren uranyumdur. Fak�rleşt�r�lm�ş uranyum, %0.72’den daha düşük, zeng�nleşt�r�lm�ş uranyum �se %0.72’den daha yüksek oranda uranyum-235
�çeren uranyumdur. Uranyum-234 �zotopu her durumda çok düşük oranlarda mevcuttur.

Uygunluk tem�n�: Bu Yönetmel�k maddeler�n�n uygulamada amaca ulaştığından em�n olunması �ç�n Kurum tarafından uygulanan s�stemat�k
programdır.

Yüzey� bulaşmış c�s�m (SCO-Surface Contam�nated Object): Kend�s� radyoakt�f olmayan, fakat yüzey� radyoakt�f madde �le bulaşmış her
türlü katı c�s�md�r ve kend� �ç�nde �k�ye ayrılır:

a) SCO-I: Ortalama 300 cm2 ulaşılab�l�r ya da alanı 300 cm2’den küçük yüzey üzer�nde,
1)  sab�t olmayan bulaşmanın;
beta ve gama yayıcılar ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları �ç�n 4 Bq/cm2'y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n 0.4

Bq/cm2'y�,
2)  sab�t bulaşmanın;
beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları ç�n 4x104 Bq/cm2 'y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n

4x103 Bq/cm2'y�,
3)  sab�t ve sab�t olmayan bulaşmanın b�r arada bulunduğu ulaşılamaz yüzeylerde;
beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları �ç�n 4x104 Bq/cm2’y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n

4x103 Bq/cm2’y�
geçmed�ğ� katı c�s�md�r.
b) SCO-II: SCO-I tanımındak� uygulanab�l�r sınırları aşan sab�t ya da sab�t olmayan bulaşmanın olduğu katı c�s�mler �ç�n ortalama 300 cm2

ulaşılab�l�r ya da alanı 300 cm2’ den küçük düzey üzer�nde;
1)  sab�t olmayan bulaşmanın;
beta ve gama yayıcılar ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları �ç�n 400 Bq/cm2'y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n 40

Bq/cm2'y�,
2)  sab�t bulaşmanın;
beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları �ç�n 8x105Bq/cm2'y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n

8x104 Bq/cm2'y�,
3)  sab�t ve sab�t olmayan bulaşmanın b�r arada bulunduğu ulaşılamaz yüzeylerde;
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beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zeh�rley�c� özell�ğe sah�p alfa yayıcıları �ç�n 8x105 Bq/cm2'y� veya d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n
8x104 Bq/cm2'y�

aşmayan katı c�s�md�r.
Bu Yönetmel�kte geçen d�ğer ter�mler�n anlamları 9/9/1991 tar�h ve 20986 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar

Yönetmel�ğ�nde ver�lm�şt�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

 
Radyasyondan korunma
Madde 5– Radyoakt�f madden�n güvenl� taşınmasını tem�n �ç�n, normal taşıma koşullarında ve ayrıca meydana geleb�lecek tehl�ke

durumlarının olasılık ve büyüklükler�ne uygun radyasyondan korunma programları uygulanır. Gerekt�ğ�nde, Kurum programlar �le �lg�l� b�lg�
�steyeb�l�r ve uygulama b�ç�m�ne müdahale edeb�l�r.

En düşük doz
Madde 6– Uygulanacak programlar ekonom�k ve sosyal faktörler de göz önüne alınarak, d�ğer kr�terler �le b�rl�kte mümkün olan en düşük

dozun alınmasını sağlayacak şek�lde gel�şt�r�l�r.
Eğ�t�m
Madde 7- Taşımada çalışan �şç�ler, kend�ler�ne ve �lg�l� d�ğer k�ş�lere geleb�lecek radyasyon zararları konusunda eğ�t�l�r.
Per�yod�k doz değerlend�rmes�
Madde 8- Kurum radyoakt�f madden�n taşınması sırasında k�ş�ler�n alacağı radyasyon dozlarını per�yod�k olarak değerlend�r�r. Böylece

radyasyondan korunma s�stem�n�n Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�ndek� kurallara uygunluğu tem�n ed�l�r.
Meslek� ışınlanmalar
Madde 9- Taşıma sırasında alınacak meslek� ışınlanmalar �ç�n:
a) Yıllık 1 mSv’�n aşılmadığı durumlarda �zleme, doz değerlend�rmes�, kayıt tutulmasına gerek yoktur.
b) Yıllık dozun 1-6 mSv olduğu durumlarda doz değerlend�rme programı, �ş yer� �zlemes�  veya k�ş�sel �zleme uygulanır.
c) Yıllık dozun 6 mSv’ten büyük olması durumunda k�ş�sel �zleme uygulanır.
d) K�ş�sel ve �ş yer� �zlemes� uygulandığında  kayıt tutulur ve muhafaza ed�l�r.
Halk ve çalışanlara olan mesafe
Madde 10- Radyoakt�f madde halktan ve çalışanlardan yeterl� uzaklıkta tutulur. Bu uzaklığın bel�rlenmes�nde aşağıdak� radyasyon sev�yeler�

göz önüne alınır.
a) Çalışma alanlarında �şç�ler �ç�n yıllık doz 5 mSv’� geçemez.
b) Toplum b�reyler�n�n  bulunduğu alanlarda kr�t�k grup dozu yılda 1 mSv’� geçemez.
Fotoğraf f�lm�ne olan mesafe
Madde 11- Radyoakt�f madde �le b�rl�kte aynı sevkıyatta fotoğraf f�lm� de taşınıyor �se, mesafe f�lm paket�ne gelen doz 0.1 mSv’� aşmayacak

şek�lde ayarlanır.
Ac�l durumlar
Madde 12- Radyoakt�f madden�n taşınması sırasında olab�lecek kazalar veya ac�l durumlar �ç�n �lg�l� ulusal ve uluslararası kuruluşlar

tarafından k�ş�ler�n, malzemen�n ve çevren�n korunması �ç�n tedb�rler alınır.
Ac�l durum planı
Madde 13- B�r kaza durumunda paket �çer�ğ� �le çevren�n reaks�yona g�rmes� �le oluşacak tehl�kel� maddeler �ç�n ac�l durum planında tedb�rler

alınır. 
Kal�te tem�n�
Madde 14– Kurum tarafından, ulusal, uluslararası veya kabul ed�lm�ş d�ğer standartlar çerçeves�nde düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f

madde, özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve tüm paket sınıfları �ç�n tasarım, �malat, test, kontrol belgeleme, kullanma, bakım, �le �lg�l� kal�te tem�n�
aranır. Paketler�n onaylanmış tasarım özell�kler�ne sah�p olup olmadıkları Kurum tarafından kontrol ed�l�r. Olab�lecek tam�r ve bakımlardan sonra da
tasarım özel�kler�n�n sağlanıp sağlanmadığı kontrol ed�l�r.

Kal�te uygunluğu
Madde 15- Kurum, düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde, özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve d�ğer tüm paket sınıfları �ç�n gönder�c�

ve taşıyıcının taşıma �le �lg�l� faal�yetler�n�n kal�te tem�n� uygunluğunu  bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde denetler.
Özel uygulama
Madde 16– Bu Yönetmel�k hükümler�n�n tam olarak sağlanamadığı durumlarda Kurum, taşımanın tüm safhalarında radyasyon güvenl�ğ�n�n

tam olarak sağlanmış olduğunu tesp�t ederse taşımaya �z�n vereb�l�r. Bu t�p uluslararası taşımalarda çok taraflı onay gerek�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akt�v�te  Sınırları ve Madde Kısıtlamaları

 
Temel radyonükl�t değerler�
Madde 17- Her b�r radyonükl�t �ç�n Ek-1 Tablo-1’de aşağıda sıralanan temel n�cel�kler ver�lm�şt�r:
a) TBq olarak A1 ve A2 değerler�,
b) Bq/g olarak muaf madde �ç�n akt�v�te konsantrasyonu,
c) Bq olarak muaf paket �ç�n akt�v�te sınırı.
Radyo�zotoplar �ç�n temel radyoakt�v�te sınırlarının hesaplanması
Madde 18- Ek-1 Tablo-1’de bel�rt�lmeyen radyonükl�tler �ç�n Ek-1 Tablo-2’dek� değerler kullanılır. Bunun dışında b�r yöntem �le bel�rlenecek

değerler �ç�n Kurum onayı ve uluslararası taşımada çok taraflı onay gerek�r.
Radyoakt�f bozunma z�nc�r�ndek� radyonükl�tler
Madde 19- B�r radyoakt�f bozunma z�nc�r�ndek� radyonükl�tler doğal oluşma oranlarında bulunuyor ve Tablo-1’dek� l�stede yer almıyorlarsa;
a) Ürün radyonükl�tler�n herhang� b�r�n�n yarıömrü, ana radyonükl�t�n yarıömründen uzun veya 10 günden uzun değ�lse A1 ve A2  �le akt�v�te

hesapları sadece ana radyonükl�te  göre yapılır.
b) Ürün radyonükl�tlerden herhang� b�r� ana radyonükl�t�n yarıömründen daha uzun veya 10 günden uzun yarıömre sah�p �se A1  ve A2  �le

akt�v�te hesapları ana ve ürün radyonükl�tler�n b�r karışım olduğu düşünülerek 20 nc� maddede açıklanan şek�lde hesaplanır.
B�rden fazla radyo�zotopun b�r arada bulunması         
Madde 20- B�rden fazla radyo�zotopun b�r arada bulunması durumunda:
f(�) :  Karışımda bulunan (�) �zotopunun radyoakt�v�te oranı veya konsantrasyonu,
X(�) : (�) radyo�zotopunun A1 veya A2 değer� veya muaf madde veya muaf  taşıma �ç�n radyoakt�v�te konsantrasyonu,
Xm : Radyonükl�t karışım �ç�nde türet�len A1 veya A2 değer� veya muaf madde veya muaf  taşıma �ç�n radyoakt�v�te konsantrasyonu olmak

üzere;
 

Xm = 1

∑ f (�)
 x (�)
 �  

    

eş�tl�ğ� kullanılır.
Radyo�zotoplar �le �lg�l� b�lg� olmadığı durumlar
Madde 21- Her b�r radyo�zotop veya bunların karışımları �le �lg�l� b�lg� olmadığı durumlarda Ek-1, Tablo-2’de ver�len değerler kullanılab�l�r.  
Paket taşınmasında akt�v�te sınırları
Madde 22- B�r pakette bulunab�lecek radyoakt�f madden�n m�ktarı bu Yönetmel�ğ�n 23 �la 32 nc� maddeler�nde açıklanan sınırları aşamaz.
Ad� paket
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Madde 23- Doğal uranyum, fak�rleşt�r�lm�ş uranyumdan veya doğal toryumdan üret�lmem�ş radyoakt�f maddeler �ç�n  ad� paket
aşağıdak�lerden fazla radyoakt�v�te �çeremez:

a) Saat veya elektron�k c�hazlar g�b� radyoakt�f madden�n c�hazın b�r parçası olduğu veya kapalı b�r bölümde yer aldığı durumlar �ç�n her b�r
c�haz ve paket�n akt�v�tes� Ek-1, Tablo-3’te, 2 nc� ve 3 üncü sütunlarda ver�len değerlerd�r.

b) Radyoakt�f madde kapalı b�r bölümde bulunmuyor veya c�hazın b�r parçası değ�lse paket sınırı Tablo 3’te 4 üncü sütunda ver�len değerd�r.
Ad� pakette doğal uranyum, fak�rleşt�r�lm�ş uranyum veya doğal toryumun taşınması
Madde 24- Yüzey� radyoakt�f olmayan b�r metal veya benzer� dayanıklı malzeme �le kaplanmış olmak şartıyla, doğal uranyum,

fak�rleşt�r�lm�ş uranyum veya doğal toryumdan �mal ed�lm�ş  herhang� b�r malzeme �ç�n ad� pakette radyoakt�v�te sınırlaması yoktur.
Posta �le gönder�
Madde 25- Posta yolu �le gönder� söz konusu �se Ek-1, Tablo-3’te ver�len sınır değerler�n 1/10’u aşılamaz.
Endüstr�yel paketler T�p 1, T�p 2 ve T�p 3
Madde 26- Endüstr�yel paket: LSA madde veya SCO taşıyan pakett�r. Endüstr�yel paket; Endüstr�yel t�p 1 (IP-1), endüstr�yel t�p 2 (IP-2),

endüstr�yel t�p 3 (IP-3) olmak üzere üçe ayrılır. LSA madde ve SCO taşınmasında radyoakt�v�te sınırları ve bu maddeler �ç�n endüstr�yel paket t�pler�
Ek-1, Tablo-4 ve Tablo-5'de ver�lm�şt�r. Yanıcı olmayan katı LSA-II ve LSA-III taşıyan paket havayolu �le gönder�ld�ğ�nde, radyoakt�v�te değer� 3000
A2 değer�n� aşamaz.

A t�p� paket
Madde 27- Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n akt�v�te değerler� Ek-1, Tablo-1’de bel�rt�len A1 ve d�ğer tüm radyoakt�f maddeler �ç�n A2

sınır değerler�n� geçemez.
B�rden fazla b�l�nen radyo�zotop �çeren radyoakt�f madde
Madde 28- Radyoakt�f madden�n b�rden fazla b�l�nen radyo�zotop �çermes� durumunda, A t�p� paket�n radyoakt�v�te �çer�ğ� �ç�n;
B(�):  Özel hazırlanmış radyoakt�f maddede bulunan � radyo�zotopunun akt�v�tes�,
A1(�):  � radyo�zotopunun A1  değer�,          
C(j): Özel hazırlanmış radyoakt�f madde dışında kalan radyoakt�f maddede bulunan j radyo�zotopunun akt�v�tes�,
A2(j):  j radyo�zotopunun A2 değer� olmak üzere;

 

∑ B (�) + ∑ C (j) ≤ 1A1 (�) A2 (j)
�   j   

               
koşulunun sağlanması gerek�r.
B t�p� paket
Madde 29- C�dd� kaza koşullarına dayanıklı olacak şek�lde tasarlanmış ve �mal ed�lm�ş pakett�r. B(U) ve B(M) olarak �k� t�p� vardır. B t�p�

pakete ayrıca onay sert�f�kası ver�l�r. Onay sert�f�kasının paket tasarımına �l�şk�n �z�n verd�ğ� radyoakt�v�te, c�ns, f�z�ksel ya da k�myasal yapı dışında
radyoakt�f madde taşınamaz. Havayolu �le taşımada radyoakt�v�te sınırları, özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n küçük olan değer uygulanmak
koşulu �le 3000 A1 ve 100 000 A2 değer�n� aşamaz. Özel hazırlanmış radyoakt�f madde dışında kalanlar �ç�n sınır 3000 A2 olarak bel�rlen�r.

C t�p� paket
Madde 30- Özell�kle uçak kazalarındak� çarpma etk�s�n�n göz önüne alındığı ve yüksek akt�v�tel� radyoakt�f madden�n taşındığı yüksek

çarpma hızına dayanıklı olarak tasarlanmış ve �mal ed�lm�ş pakett�r. C t�p� paket:
a) Onaylanmış paket tasarımında bel�rt�lenden daha büyük akt�v�te �çeremez.
b) Onaylanmış paket tasarımında bel�rt�len radyonükl�tler�n dışında farklı radyonükl�t �çeremez.
c) Onaylanmış paket tasarımında bel�rt�len f�z�ksel ve k�myasal şek�l dışında farklı �çer�k taşıyamaz.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paketler
Madde 31- Bölüneb�l�r madde taşıyan paket: Radyoakt�f olmasının yanısıra bölüneb�l�r madde özell�ğ�ne de sah�p madde taşıyan pakett�r.

Onay sert�f�kasının gerekt�rd�ğ� koşullar B ve C t�p� pakette olduğu g�b�d�r. Farklı yükleme ve taşıma koşullarında reaks�yon meydana gelmes�n�
önleyecek şek�lde tasarlanır ve �mal ed�l�r.

Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler
Madde 32- Paket �ç�ndek� uranyum hekzaflorürün kütles� olab�lecek en yüksek ortam    sıcaklığında paket �ç�ndek� boşluğun %5’�nden daha

büyük b�r taşma yaratmayacak m�ktarda olmalıdır. Uranyum hekzaflorür, �ç basıncı atmosfer basıncından düşük olan paket �ç�nde ve katı halde
taşınır.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İç�n Koşullar ve Kontroller
 

İlk gönder�den önce yapılması gerekenler
Madde 33-  Herhang� b�r paket�n �lk yüklemes�nden önce aşağıdak� hususların yer�ne get�r�lmes� gerek�r:
a) Mahfaza s�stem�n�n tasarım basıncı 35 kPa değer�n� geç�yorsa, mahfaza s�stem�n�n bu basınç altında �ç�ndek�ler� ve kend� bütünlüğünü

koruyacağı onaylı tasarım koşulları �le tesp�t ed�l�r
b) Her B(U), B(M)  ve C t�p�  ve her bölüneb�l�r madde �çeren paket �ç�n zırhlama ve taşıma kaplarının ve gerek�yorsa bu kapların ısı transfer

karakter�st�kler�n�n  etk�nl�ğ�n�n kabul ed�leb�l�r l�m�tler �ç�nde olduğu onaylı tasarım koşulları �le tesp�t ed�l�r.
c) Bölüneb�l�r madde �çeren paketler �ç�n 175 �le 176 ncı maddelere uygun olacak şek�lde nötron yutucu malzemen�n de paket b�leşenler�

�ç�nde olması gerek�r. Bu malzemen�n varlığı ve pakettek� dağılımı yapılan kontrollerle tesp�t ed�l�r.
Her gönder�den önce yapılması gerekenler 
Madde 34- Herhang� b�r paket �ç�n her yüklemeden önce aşağıdak� hususların yer�ne get�r�lmes� gerek�r.
a) Her paket �ç�n bu yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� yer�ne get�r�l�r.
b) Paket yüzey�nde 116 ncı maddede bel�rt�len koşullara uygun olmayan taşıma elemanları mevcut �se bunlar 117 nc� maddede bel�rt�ld�ğ�

şek�lde paketten çıkarılır veya taşımada kullanılmayacak poz�syona get�r�l�r.
c) Her B(U), B(M) ve C t�p� ve her bölüneb�l�r madde �çeren paket �ç�n onay sert�f�kasındak� koşulların yer�ne get�r�ld�ğ� tesp�t ed�l�r.
d) Her  B(U), B(M) ve C t�p� paket�n basınç ve sıcaklık koşullarına �l�şk�n denge durumuna ulaştığı tek taraflı onay gerekt�recek  �st�sna� b�r

durum olmadıkça gözlen�r.
e) Her  B(U), B(M)  ve C t�p� paket�n radyoakt�f muhtevasının dışarıya çıkab�leceğ� tüm açma kapama elemanları ve mahfazasının 159 �la 171

�nc� maddelerde bel�rt�len koşulları yer�ne get�rd�ğ� muayene veya uygun testler �le  tesp�t ed�l�r.
f) Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n onay sert�f�kasındak� koşulların yer�ne get�r�ld�ğ� tesp�t ed�l�r.
g) Bölüneb�l�r madde taşıyan paket�n 177 nc� maddede bel�rt�len ölçümler ve 180 �nc� maddede bel�rt�len testler �le uygun şek�lde kapatıldığı

tesp�t ed�l�r.
h) Düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde  �ç�n onay sert�f�kasındak� koşulların yer�ne get�r�ld�ğ� tesp�t ed�l�r.
D�ğer maddeler�n taşınması
Madde 35– Paket, �ç�ndek� radyoakt�f madden�n güvenl� şek�lde taşınmasına yardımcı olan b�leşenler�n ve �lg�l� belgeler�n dışında başka b�r

maddey� �çeremez. Bu koşul, LSA madde ya da SCO’nun b�rb�rler� ve d�ğer maddeler ve mahfaza �le temas etmeyecek ve paket güvenl�ğ�n� olumsuz
etk�lemeyecek şek�lde taşınması hal�nde uygulanmaz.

Bulaşmış tank ve orta boy taşıma kapları
Madde 36-  Tank ve orta boy taşıma kapları yüzey�ndek� bulaşmanın beta ve gama yayıcılar �le düşük düzeyde zeh�rley�c� alfa yayıcıları �ç�n

0.4 Bq/cm2 ve d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n 0.04 Bq/cm2 sev�yeler�n�n altına �n�nceye kadar g�der�lememes� hal�nde başka maddeler�n depolanması
ya da taşınmasında kullanılamaz.

Özel koşullu taşınan radyoakt�f maddeyle b�rl�kte taşıma
Madde 37- D�ğer maddeler�n özel koşullu taşınan radyoakt�f maddeyle b�rl�kte aynı araçta taşınmasına, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne

aykırılık teşk�l etmed�ğ� takt�rde gönder�c�n�n kontrolünde �z�n ver�l�r.
D�ğer tehl�kel� maddelere mesafe
Madde 38- Radyoakt�f kargo bu Yönetmel�k hükümler� �le b�rl�kte, geç�ş yaptığı ve gönder�ld�ğ� ülkeler�n ve hava, den�z, kara ve d�ğer taşıma

yolları �le �lg�l� düzenley�c� uluslararası kuruluşların tehl�kel� madde �le �lg�l� taşıma mevzuatına da uygun olacak şek�lde, taşıma süres�nce d�ğer
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tehl�kel� maddelerden ayrı tutulur.
Radyoakt�f madden�n tehl�kel� madde özell�ğ� taşıması
Madde 39- Taşınacak radyoakt�f ya da bölüneb�l�r madde patlayıcı, yanıcı, k�myasal zeh�rley�c� veya aşındırıcı g�b� özell�klere de sah�p �se, bu

g�b� maddeler�n paketlenmes�, et�ketlenmes�, �şaretlenmes�, plakalanması ve beklet�lmes�nde, bu Yönetmel�k hükümler� �le b�rl�kte geç�ş yaptığı ve
gönder�ld�ğ� ülkeler�n ve hava, den�z, kara ve d�ğer taşıma yolları �le �lg�l� düzenley�c� uluslararası kuruluşların tehl�kel� madde �le �lg�l� taşıma
mevzuatına da uyulur.

Bulaşmış ve sızdıran paketler �ç�n kontrol ve taşıma koşulları
Madde 40- B�r paket�n dış yüzeyler�ndek� sab�t olmayan bulaşma:
a) Beta ve gama yayıcıları �le düşük sev�yede zeh�rl� alfa yayıcıları �ç�n 4 Bq/cm2 ve
b) D�ğer tüm  alfa yayıcıları �ç�n �se 0.4 Bq/cm2 değer�n� aşamaz.
Bu değerler ortalama 300 cm2’l�k b�r yüzey �ç�n bel�rlenm�şt�r.
Özel koşullu taşıma dışında bulaşma sev�yeler�
Madde 41- Özel koşullu taşıma dışında; kullanılan taşıma kabı, tank ya da taşıma aracının sab�t olmayan bulaşma sev�yeler� 40 ıncı maddede

ver�len değerler� aşamaz.
Hasarlı veya sızdıran paketler        
Madde 42- B�r paket�n hasar gördüğü ya da sızdırdığı fark ed�l�r veya bundan şüphe ed�l�r �se, paket�n yakın çevres�ne er�ş�m engellenerek,

gerek�rse gönder�c�ye en kısa sürede b�lg� ver�l�r. Söz konusu paket, bu paket�n dah�l olduğu kol�, taşıma kabı ya da taşıma aracı ve temas durumunda
olan d�ğer malzemeler �le yükleme ve �nd�rme alanları bulaşmaya karşı kontrol ed�l�r.

Bulaşma ve sızdırma sev�yeler�
Madde 43- Paket bulaşma ve sızdırma sev�yeler� sab�t olmayan bulaşma �ç�n kabul ed�len sınırlara çek�l�nceye kadar taşıma yapılmaz.
Araç ve ek�pman kontrolü
Madde 44- Taşımada kullanılan araç ve ek�pman düzenl� olarak olab�lecek bulaşmaya karşı kontrol ed�l�r.
Sab�t ve sab�t olmayan bulaşmadan kaynaklanan radyasyon sev�yeler�
 Madde 45- Özel koşullu taşıma dışında yüzeylerdek� sab�t bulaşmadan kaynaklanan  radyasyon sev�yes� 5 mSv/h değer�n� ve sab�t olmayan

bulaşma sev�yeler� 40 ıncı maddede ver�len değerler� aşamaz. Aks� takd�rde, radyasyon sev�yes� bu değerler�n altına düşünceye kadar bulaşma
g�der�l�r.

Ad� paketler �ç�n kontrol ve taşıma koşulları
Madde 46- Ad� paket�n dış yüzey�n�n herhang� b�r noktasındak� radyasyon sev�yes� 5 µSv/h değer�n� geçemez.
C�haz veya mamul madden�n �ç�nde bulunan veya b�r parçasını teşk�l eden maddeler ad� pakette taşınması
Madde 47- B�r c�hazın veya mamul madden�n �ç�nde bulunan veya b�r parçasını teşk�l eden maddeler, Ek-1, Tablo-3'de ver�len radyoakt�v�te

sınırlarını aşmaması koşulu �le; 
a) Paketlenmem�ş c�haz veya mamul madden�n dış yüzey�n�n herhang� b�r noktasından 10 cm mesafedek� radyasyon sev�yes� 0.1 mSv/h

değer�n�n aşılmadığı,
b) Akt�f madden�n tamamen akt�f olmayan b�leşen �ç�nde yer aldığı,
c) Radyolüm�nesanslı zaman göstergeler� ve c�hazlar har�ç olmak üzere her c�haz ve madden�n üzer�nde “RADYOAKTİF” �bares�n�n

bulunduğu durumlarda ad� paket olarak taşınab�l�r.
D�ğer maddeler�n ad� pakette taşınması
Madde 48- 47 nc� maddede tanımlananların dışında kalan ve Ek-1, Tablo-3'de ver�len değerler� geçmeyen radyoakt�f maddeler, normal taşıma

koşullarında paket bütünlüğünün bozulmaması ve paket açıldığında �ç yüzeyde “RADYOAKTİF MADDE” �bares�n�n kolayca görüleb�lmes�
koşuluyla ad� paket olarak taşınab�l�r. 

Işınlanmamış doğal uranyum, fak�rleşt�r�lm�ş uranyum ve doğal toryum, uranyum ve toryumdan mamul madden�n ad� paket olarak
taşınması

Madde 49- Işınlanmamış doğal uranyum, fak�rleşt�r�lm�ş uranyum ve doğal toryum, uranyum ve toryumdan mamul madden�n dış yüzeyler�
akt�f olmayan b�r metal veya dayanıklı d�ğer b�r malzeme �le kaplandığında ad� paket olarak taşınab�l�r.

Boş paketler �ç�n kontrol ve taşıma koşulları
Madde 50- Daha önce radyoakt�f madde taşınmış boş paket;                     
a) Paket bütünlüğü muhafaza ed�lerek güvenl� olarak kapatılması,
b) İç yüzeyde sab�t olmayan radyoakt�f bulaşma sev�yes� beta ve gama yayıcıları �le düşük düzeyde zeh�rley�c� alfa yayıcıları �ç�n 4 Bq/cm2 ve

d�ğer tüm alfa yayıcıları �ç�n 0.4 Bq/cm2 olarak bel�rlenen değerler�n 100 katını geçmemes�,
c) Paket üzer�ndek� daha önce kullanılmış olan tüm et�ketler�n çıkarılması ya da görünmeyecek şek�lde kapatılması
koşulları sağlandığı takd�rde ad� paket olarak taşınab�l�r.
Endüstr�yel paketler veya paketlenmem�ş LSA madde ve SCO’nun taşınması �ç�n koşullar ve kontrollar
Madde 51- Endüstr�yel paketlerde LSA maddeler� �le SCO m�ktarları �ç�n 3 metreden zırhlanmamış malzemen�n vereceğ� radyasyon

sev�yeler� 10 mSv/h değer�n� geçmeyecek şek�lde sınırlandırılır.
Bölüneb�l�r madde �çeren LSA ve SCO
Madde 52- LSA ve SCO bölüneb�l�r madde �çer�yorsa bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde �stenen koşullar sağlanır.
Paketlenmeden taşınab�len LSA ve SCO
Madde 53- LSA-I ve SCO-I olarak tasn�f ed�len LSA ve SCO maddeler� aşağıdak� koşulları sağladıklarında paketlenmeden taşınab�l�rler.
a) Doğal radyonükl�tler�n bulunduğu madenler har�ç, paketlenmem�ş madden�n taşınması sırasında araçtan dışarıya radyoakt�f madde

saçılmayacaktır.
b) Bulaşma değer� ulaşılab�l�r veya ulaşılamaz yüzeyler �ç�n bel�rlenm�ş değer�n 10 katından daha fazla olmadığı SCO-I’�n taşınması dışında

her b�r araca özel koşullu taşıma uygulanır. 
c) SCO-I’�n ulaşılamayan yüzeyler�nde sab�t olmayan bulaşmadan şüphe ed�l�rse, radyoakt�f madden�n araca dökülmemes� �ç�n gerekl�

tedb�rler alınır.  
Taşıma �nd�s� (TI) tay�n�
Madde 54- Taşıma �nd�s� (TI); radyoakt�f madde taşıyan paket�n veya paketlenmem�ş LSA-I madde veya SCO-I' �n yakın çevres�ndek�

radyasyon sev�yes�n� gösteren sayıdır. TI tay�n� aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır;              
a) Yüzeyden b�r metre mesafede mSv/h olarak ölçülen en yüksek radyasyon sev�yes�n�n 100 faktörü �le çarpılmasıyla elde ed�l�r. Uranyum ve

toryum cevherler� ve karışımları �ç�n dış yüzeyden 1 m mesafede ölçülen en yüksek radyasyon sev�yes� aşağıdak� g�b�d�r:
1) uranyum ve toryumun cevherler� ve f�z�ksel konsantreler� �ç�n 0.4 mSv/h,
2) toryumun k�myasal konsantreler� �ç�n 0.3 mSv/h,
3) uranyum hekzaflorür dışındak� d�ğer k�myasal uranyum konsantreler� �ç�n 0.02     mSv/h.
b) Tank ve taşıma kabı, paketlenmem�ş LSA-I ve SCO-I �ç�n (a)’da tanımlandığı g�b� ölçülen değer Ek-1 Tablo 6’da ver�len �lg�l� faktör �le

çarpılır.
c) (a) ve (b)’de elde ed�len değer�n ondalıklı olması hal�nde, TI değer� b�r�nc� ondalığa yuvarlama yapılarak bulunur. Ancak 0.05 veya daha

küçük olan değerler sıfır (0) alınır.
B�r arada taşınan paketler �ç�n taşıma �nd�s� tay�n�
Madde 55– Kol�, taşıma kabı veya aracın taşıma �nd�s�, �çer�s�nde mevcut paketler�n taşıma �nd�sler� toplamı olarak hesaplanır veya doğrudan

radyasyon sev�yes� ölçülerek bulunur. Ancak gevşek paketler� kapsayan kol�ler �ç�n  taşıma �nd�s�, her b�r�n�n taşıma �nd�sler�n�n toplamı olarak alınır.
Kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s�n�n tay�n�
Madde 56- Kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� (CSI), bölüneb�l�r madde �çeren b�r paket �ç�n 50’n�n N sayısına bölünmes�yle elde ed�l�r. N sayısı 184

�le 185 �nc� maddelerde bel�rt�len şek�lde türet�len �k� N sayısından küçük olanıdır. Sınırsız sayıdak� paket�n kr�t�k altı durumu sağlanmak koşulu �le
kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� sıfır (0) olab�l�r.

Her taşıma �ç�n kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� tay�n�
Madde 57– Her taşıma �ç�n kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� mevcut tüm paketler�n CSI’ler�n�n toplanması �le elde ed�l�r.
Paketler ve kol�ler�n taşıma �nd�s�, kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� ve radyasyon sev�yeler� üzer�ndek� l�m�tler
Madde 58– Özel koşullu taşıma har�ç olmak üzere herhang� b�r paket veya kol�n�n taşıma �nd�s� 10’u, kr�t�kl�k güvenl�ğ� �nd�s� de 50’y�

aşamaz.
Paket veya kol�ler�n dış yüzeyler�ndek� radyasyon sev�yes�
Madde 59– Karayolu veya dem�ryolu �le özel koşullu taşıma �le taşınan paket veya kol�ler ve özel koşullu veya özel uygulama �le gem� veya

uçakla taşınanlar har�ç paket veya kol�ler�n dış yüzeyler�ndek� radyasyon sev�yes� 2 mSv/h değer�n� geçemez.
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Özel koşullu taşımada paket yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�
Madde 60- Özel koşullu taşımada b�r paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� en yüksek radyasyon sev�yes� 10 mSv/h değer�n� geçemez.
Sınıflandırma
Madde 61- Paketler veya kol�ler, Ek-1, Tablo-7’de bel�rt�ld�ğ� şek�lde I-BEYAZ, II-SARI veya III-SARI şekl�nde sınıflandırılırlar:
a) B�r paket veya kol�n�n hang� sınıfa g�rd�ğ�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n TI ve yüzey radyasyon sev�yes� koşullarının �k�s� de hesaba katılır. TI ve

yüzey radyasyon sev�yes� farklı sınıflara karşılık gel�yorsa bu durumda paket veya kol� b�r üst sınıfa dah�l ed�l�r.I-BEYAZ sınıfı en alt sınıf kabul
ed�l�r.

b) Taşıma �nd�s� Yönetmel�kte bel�rt�len �şlemlere uygun olarak hesaplanır.
c) Yüzey radyasyon sev�yes� 2 mSv/h değer�nden daha büyük �se paket veya kol� özel koşullu taşımaya tab� tutulur.
d) Özel uygulama �le gönder�lecek paket, kol� ya da d�ğerler� III-SARI sınıfına dah�l ed�l�r.
İşaretleme
Madde 62- Her paket üzer�nde gönder�c� veya alıcıya ya da her �k�s�ne a�t tanıtıcı b�lg�ler okunaklı ve dayanıklı b�r şek�lde �şaretlen�r.
B�rleşm�ş M�lletler numaraları
Madde 63- Ad� paket dışındak�ler�n üzer�nde, Ek-3’dek� B�rleşm�ş M�lletler numaralarından uygun olanı UN kısaltması �le b�rl�kte okunaklı

ve dış etk�lere karşı dayanıklı olacak şek�lde bel�rt�l�r.
50 kg'ı aşan paketler
 Madde 64- 50 kg'ı aşan her paket�n �z�n ver�leb�len toplam ağırlığı okunaklı ve dayanıklı b�r şek�lde paket�n dış yüzey�ne �şaretlen�r.
Paket tanıtma kodları
Madde 65- Her paket �ç�n sınıfına a�t olan IP-1, IP-2, IP-3, A, B(U), B(M), C tanıtma kodları okunaklı ve dış etk�lere karşı dayanıklı olacak

şek�lde paket�n dış yüzey�nde bel�rt�l�r.
Paket üzer�nde bulunması gerekl� b�lg�ler
Madde 66- IP-2, IP-3 ve A t�p� paketlerde ek olarak uluslararası taşıt kayıt kodu (VRI) paket üzer�nde yer alır. Ayrıca, menşe� ülke yetk�l�

kurumunun öngördüğü �malatçı �le �lg�l� b�lg�ler de okunaklı ve dış etk�lere karşı dayanıklı olacak şek�lde bel�rt�l�r. B(U), B(M) ve C t�p� paketler �le
uranyum hekzaflorür ve bölüneb�l�r madde taşıyan paketler ve Kurumun öngördüğü koşullarda ve tar�he kadar Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansı’nın
1973’ten başlayarak daha öncek� taşıma yönetmel�kler�ne göre onay almış paket t�pler�nde menşe� ülken�n yetk�l� kurumunun ya da gerekt�ğ�nde
d�ğer yetk�l� kurumların tasarım onayı ve her paket �ç�n ayrı ayrı ver�len ser� numaraları da uygun şek�lde paket üzer�nde yer alır.

Paket üzer�nde bulunması gerekl� radyasyon �şaret� ve d�ğer �şaretler
Madde 67- Ek-2, Şek�l-1'de göster�len radyasyon �şaret� �le b�rl�kte d�ğer etk�lere dayanıklı olduğunu göster�r �şaretler de B(U), B(M), C ve

bölüneb�l�r madde taşıyan paketler üzer�ne görüleb�l�r b�ç�mde ve dış etk�lere dayanıklı olacak  şek�lde tesp�t ed�l�r.
LSA-I ve SCO-I  b�lg�ler�
Madde 68- Pakette  LSA-I veya SCO-I  madde var �se üzer�ndek� et�kette RADYOAKTİF LSA-I  veya RADYOAKTİF SCO-I olarak

bel�rt�l�r.
Et�ketleme 
Madde 69- Ek-2, Şek�l-2, 3, 4 ve 5'de örnekler� ver�len et�ketler her b�r paket, kol�, taşıma kabı üzer�ne sınıflarına uygun olarak ve açıkça

görünecek şek�ld tesp�t ed�l�r. İçer�kle �lg�s� kalmayan et�ketler çıkarılır veya üstü kapatılır.   
Et�ketleme usulü
Madde 70- Et�ketler paket ve kol�n�n �k� zıt yüzüne ve t�car� taşıma kabının veya tankın her dört yüzüne yapıştırılır. Ek-2, Şek�l 5’e uyan

et�ketler�n b�t�ş�ğ�ne gerekt�ğ�nde 2, 3, 4 no’lu et�ketler de  yapıştırılır. Et�ketler d�ğer et�ket ve b�lg�ler� kapatmayacak şek�lde tesp�t ed�l�r.
Radyoakt�f �çer�k �ç�n et�ketleme             
Madde 71- Et�ket üzer�nde yer alması gereken b�lg�ler aşağıda  ver�lm�şt�r:
a) İçer�k:
1) LSA-I madde dışında, �ç�ndek�ler (contents) h�zasına radyo�zotopların Ek-1, Tablo-1’de ver�len �s�mler� ve semboller� yazılır. Paket�n

b�rden fazla radyo�zotop bulundurması durumunda �se, et�kette yer alması gereken radyo�zotoplardan radyoakt�v�te konsantrasyon sınırları en düşük
olanlardan başlayarak et�ket üzer�ndek� alan elverd�ğ� ölçüde LSA-II,  LSA-III,  SCO-I,  SCO-II s�mgeler� kullanılarak yazılır.

2) LSA-I madde �ç�n, sadece “LSA-I” s�mges� gerekl�d�r.
b) Akt�v�te: Paket�n �çerd�ğ� radyoakt�f madden�n maks�mum radyoakt�v�tes� akt�v�te (act�v�ty) h�zasına uygun ön ekler konularak Bq b�r�m�

c�ns�nden, bölüneb�l�r madde �ç�n �se gram ve katları c�ns�nden kütle değer� yazılır.
c) Aynı c�ns radyo�zotopları �çeren maddeler� taşıyan paketler�n oluşturduğu kol� ve taşıma kapları �ç�n radyoakt�v�te ve �ç�ndek�ler�n h�zasına

toplam değerler�, farklı radyo�zotopları �çeren maddeler� taşıyan paketler�n oluşturduğu kol� ve taşıma kaplarının et�ketler� üzer�ne taşıma
dökümanlarına bakınız (see transport documents) �bares� yazılır.

d) Taşıma İnd�s�: I-BEYAZ sınıfına dah�l taşımalar �ç�n taşıma �nd�s� bel�rt�lmes�ne gerek  yoktur.
Kr�t�kl�k güvenl�ğ� �ç�n et�ketleme
Madde 72- Sert�f�ka başvurusunda veya paket tasarım onayı �ç�n yetk�l� kurumun bel�rttt�ğ� g�b� Ek-2, Şek�l 5’te ver�len et�ket kr�t�kl�k

güvenl�k �nd�s�n� �çerecek şek�lde doldurulur. 
Kol� ve taşıma kapları �ç�n kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s�
Madde 73- Kol� veya taşıma kapları �ç�n et�kette bel�rt�len kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s�, bölüneb�l�r maddeler�n toplamına a�tt�r.
Plakalama
Madde 74- Ad� paket  dışında radyoakt�f paket taşıyan büyük  taşıma kabı ve tankları Ek-2, Şek�l-6'da ver�len forma uygun dört plaka taşır.

Plakalar düşey durumda her yüze tesp�t ed�l�r.
Paketlenmem�ş LSA-I, SCO-I ve veya paketlenm�ş ve tek B�rleşm�ş M�lletler numarası taşıyan özel koşullu sevkıyat �ç�n plakalama
Madde 75- Paketlenmem�ş LSA-I madde veya SCO-I veya paketlenm�ş ve tek B�rleşm�ş M�lletler numarası taşıyan özel koşullu sevkıyatın

B�rleşm�ş M�lletler numarası, boyutu 65 mm'den küçük olmamak üzere s�yah renkte; Ek-2, Şek�l-6’da görülen plakanın alt yarısındak� beyaz kısma
veya Ek-2, Şek�l-7’de görülen plaka üzer�ne �şaretlen�r.

Gönder�c�n�n sorumlulukları
Madde 76- Gönder�c�, bu Yönetmel�kte bel�rt�ld�ğ� şek�lde �şaretleme, et�ketleme ve plakalama yapmaktan sorumludur.
Gönder�len paket b�lg�ler�
Madde 77- Gönder�c� gönder�len paket �le b�rl�kte taşıma belgeler�ne aşağıda bel�rt�lenlerden uygun olanları �lave eder:
a)  Ek-3’de ver�len gönder� �sm�,  
b) B�rleşm�ş M�lletler Radyoakt�f Madde Sınıf No “7”,
c) Ek-3’de ver�len B�rleşm�ş M�lletler Gönder� Numarası (UN Sh�pp�ng Number),          
d) Her b�r radyo�zotopun ya da b�rden fazla radyo�zotop olması durumunda bunların �s�m ya da s�mgeler� veya varsa genel tanımları,
e) Radyoakt�f madden�n f�z�ksel ya da k�myasal yapısı, var �se özel durumu,
f) Radyoakt�f madden�n radyoakt�v�tes�n�n “Bq”, bölüneb�l�r madden�n kütles�n�n “g” olarak değer�,
g) Paket�n dah�l olduğu sınıf ,
h) II-SARI ve III-SARI sınıfları �ç�n Taşıma İnd�s�,
�) Muaf�yet sınırları �ç�nde kalanların dışındak� bölüneb�l�r madde �ç�n CSI,
j) Paket ya da paket �çer�ğ� �le �lg�l� yetk�l� kurum onay sert�f�kasına a�t tanıtım �şaret� ya da numarası,
k) Paket, kol� ya da taşıma kabı �ç�nde yer alıyor �se her b�r pakete a�t tüm b�lg�ler�n l�stes�. Ayrıca, geç�c� yükleme ya da �nd�rme yapılacak �se

bunu bel�rt�r belgeler,
l) Özel koşullu gönder� söz konusu �se bunun “ÖZEL KOŞULLU TAŞIMA” olarak b�ld�r�m�,
m) LSA-II, LSA-III, SCO-I ve SCO-II taşınıyorsa A2’n�n katları c�ns�nden toplam radyoakt�v�te m�ktarı.
Paket �şlemler�
Madde 78- Paketleme, sınıflandırma, �şaretleme, et�ketleme, plakalama �le �lg�l� �şlemler gönder�c� tarafından eks�ks�z olarak yer�ne get�r�l�r.
Gönder�c� beyanı
Madde 79- Gönder�c�, taşımanın 77 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapıldığına da�r b�r beyannamey� de taşıma belgeler� arasına �lave eder.

Taşıma uluslararası b�r antlaşma hükümler� �ç�nde kalıyorsa, �lg�l� antlaşmanın hükümler�ne uyulduğu da beyan ed�l�r.
Beyanname
Madde 80- Beyanname gönder�c� tarafından tar�h bel�rt�lerek �mzalanır.
Et�ketler�n kaldırılması
Madde 81- B�r boş paket ad� paket olarak taşınıyorsa önceden yerleşt�r�lm�ş et�ketler pakette görünmeyecek konuma get�r�l�r veya tamamen

sökülür.
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Taşıyıcı b�lg�ler�
Madde 82- Gönder�c�, taşıma belges�nde taşıyıcıya;
a) Paket, kol� veya taşıma kabının yüklenmes�, �st�flenmes�, taşınması, kullanımı ve boşaltılması esnasında ısının güvenl� dağılımı �ç�n özel

�st�fleme veya özel �st�flemen�n gerek�p gerekmed�ğ� �le �lg�l�  �lave b�lg�ler�,
b) Araç veya taşımada kullanılacak yol �le �lg�l� bel�rled�ğ� koşulları ve gerekl� güzergah b�lg�ler�n�,
c) Ac�l durum planlarını
sağlar.
Yetk�l� kurum sert�f�kası
Madde 83- Yetk�l� kurumun sert�f�kasının gönder�len pakete eşl�k etmes� zorunluluğu yoktur. Gönder�c� bu sert�f�kaları yükleme ve boşaltma

önces�nde taşıyıcıya tem�n eder.
Yetk�l� kurumlara b�ld�r�m
Madde 84- Yetk�l� kurum onayı gerekt�ren b�r paket�n �lk kullanımından önce gönder�c�, yetk�l� kurum ya da kurumlar tarafından onaylanmış

tasarım sert�f�kasını paket�n güzergahı üzer�ndek� ve gönder�ld�ğ� ülke yetk�l� kurumlarına ulaştırmakla yükümlüdür. Ancak, gönder�c� karşı taraftan
tey�t beklemek, aynı şek�lde yetk�l� kurum da tey�t etmek zorunda değ�ld�r.

B�ld�r�m yükümlülüğü
Madde 85- Aşağıda bel�rt�len durumlar �ç�n gönder�c�, Kuruma taşımanın başlamasından 7 gün önce b�ld�r�m yapmakla yükümlüdür;
a) 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq değer�n�n üstünde radyoakt�v�teye sah�p radyoakt�f madde taşıyan C t�p� paketler,
b) 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq değer�n�n üstünde radyoakt�v�teye sah�p radyoakt�f madde taşıyan B(U) t�p� pakeler,
c) B(M) t�p� paketler,
d) Özel uygulama gerekt�ren taşımalar.
Gönder� belges�nde bulunması gerekl� b�lg�ler
Madde 86- Gönder�len paket belges� aşağıdak�ler� kapsar:
a) Paket veya paketler�n k�ml�kler�n� bel�rleyecek şek�lde tüm uygulanab�l�r sert�f�ka numaraları ve k�ml�k �şaretler�n� kapsayan yeterl� b�lg�ler;
b) Gönder� tar�h�, beklenen ulaşma tar�h� ve öner�len güzergah hakkında b�lg�;
c) Radyoakt�f maddeler�n veya nükl�dler�n �s�mler�,
d) Radyoakt�f madden�n f�z�ksel ve k�myasal şekl�n�n tanımı veya madden�n özel t�p radyoakt�f madde olduğu ya da az dağılan b�r radyoakt�f

madde olup olmadığı,
e) Radyoakt�f �çer�ğ�n �lg�l� SI b�r�mler�nde “Bq” ve katları olarak maks�mum akt�v�tes�, bölüneb�l�r madde �ç�n “g” ve katları olarak kütles�.
Taşıma onay belges�
Madde 87- Taşıma onay belges�nde gerekl� b�lg�ler�n mevcut olması durumunda, gönder�c�n�n bu b�lg�ler� ayrıca sağlaması gerekmez.
Sert�f�ka ve tal�matların muhafazası
Madde 88- Gönder�c�, bu Yönetmel�ğ�n yed�nc� bölümünde gerekl� görülen sert�f�kaların ve paket�n uygun şek�lde hazırlandığı ve

kapatıldığına da�r tal�matların b�rer kopyasını muhafaza eder.
Taşıma sırasında ayırma ve geç�c� depolama         
Madde 89- Paket, kol�, taşıma kabı veya tank, taşıma sırasında ya da trans�t ed�l�rken bekletme yapılacak �se;
a) Radyasyon ışınlanmalarının kontrolü �ç�n, 10 �le 11 �nc� maddelere göre bel�rt�len doz sev�yeler� göz önüne alınarak �nsanların ve banyo

ed�lmem�ş fotoğraf f�lmler�n�n bulunduğu yerlerden ayrı olarak,
b) D�ğer tehl�kel� maddeler�n de bulunması durumunda �lg�l� ulusal veya uluslararası mevzuat göz önüne alınarak
yerleşt�r�l�r.
II-SARI ve III-SARI sınıfına dah�l paketler�n taşınması
Madde 90- II-SARI ve III-SARI sınıfına dah�l paket ya da kol�, yolcuların seyahat ett�ğ� bölümlerde taşınamaz. Taşıma ancak bu bölümler�n

yetk�lend�r�lm�ş k�ş�lere tahs�s ed�lmes� durumunda yapılab�l�r.
Taşıma ve trans�t esnasında bekletme
Madde 91- Taşıma ve trans�t esnasında paket, güvenl�ğ� sağlanacak b�r bölgede beklet�l�r.
D�ğer kargo �le beraber bekletme
Madde 92- Paket, yüzey�ndek� ısı akısının 15 W/m2 değer�nden büyük olmaması, yakın çeres�ndek� d�ğer kargonun çuval ve benzer� �ç�nde

bulunmaması ve �lg�l� yetk�l� kurum tarafından onay sert�f�kasında öngörülmüş özel b�r husus olmaması durumunda koşul gerekt�rmeks�z�n taşıma
veya trans�t esnasında bekletmede d�ğer kargo �le beraber beklet�leb�l�r.

B�r arada bulunab�lecek paket, kol�, tank veya taşıma kapları
Madde 93- B�r taşıma sırasında b�r arada bulunab�lecek paket, kol�, tank veya taşıma kapları aşağıda ver�ld�ğ� g�b� kontrol ed�l�r:
a) Özel amaçla taşınma dışında paket, kol� veya taşıma kaplarının sayısı Ek-1, Tablo-8’de ver�len toplam TI değerler�ne göre sınırlandırılır.

LSA-I madde �ç�n TI sınırlaması yoktur.
b) Özel koşullu taşımada b�r taşıma aracı �ç�n sevkıyatın toplam taşıma �nd�s�ne sınır uygulanmaz.
c) Normal taşıma koşullarında aracın herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon sev�yes� 2 mSv/h ve 2 m mesafede 0.1 mSv/h değer�n� aşamaz.
d) Taşıma kabı veya aracının �ç�ndek� kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s�n�n toplamı Ek-1, Tablo-9’da  ver�len değer� aşamaz.
Özel koşullu taşıma şartı
Madde 94- Taşıma �nd�s� 10’dan büyük olan paket veya kol� ya da kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s� 50'y�  aşan sevkıyat sadece özel koşullu taşınab�l�r.
Taşıma veya trans�t sırasında bölüneb�l�r madde taşıyan paketler�n yerleşt�r�lmes�
Madde 95- Geç�c� olarak beklet�len ve bölüneb�l�r madde taşıyan araç ya da t�car� taşıma kabındak� toplam kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s� 50'y�

geçmeyecek şek�lde bel�rlen�r ve gruplar arasında en az 6 metre mesafe bırakılır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan araçlar arası mesafe
Madde 96- Ek-1, Tablo-9’da bel�rt�len toplam kr�t�kl�k güvenl�k �nd�s� 50'y� aşan taşıma kabı ya da taşıma aracı �le bölüneb�l�r madde taşıyan

d�ğer paket, kol�, taşıma kapları veya radyoakt�f madde taşıyan d�ğer araçlar arasında en az 6 metre mesafe bırakılır.
Kara ve dem�ryolu �le taşımada ek koşullar
Madde 97- Ek-2, Şek�l-2, Şek�l-3, Şek�l-4 veya Şek�l-5’de ver�len et�ketlerden herhang� b�r� �le et�ketlenm�ş olan paket, kol� veya taşıma

kaplarını taşıyan dem�ryolu ve karayolu taşıtları veya koşullu taşıma altındak� taşıma araçları Şek�l-6’de ver�len plaka �le dem�ryolu araçlarında dış
�k� yan yüzüne, karayolu araçlarının dış �k� yan yüzü �le arka yüzüne yerleşt�r�lerek �şaretlen�r.

Araç kapalı değ�l �se, plakalar kargo taşınan bölüm üzer�ne görünür b�ç�mde takılır. Açık araçta büyük taşıma kabı ya da tank taşınıyor �se
bunların dış yüzeyler�ndek�  plakalar yeterl�d�r.  Plakanın takılacağı yer� yeterl� olmayan araca Ek-2, Şek�l-6’da tanımlanan plaka boyutları 100
mm’ye kadar küçültülerek takılır.

Karayolu ve dem�r yolu araçlarında plakalama
Madde 98- Araçta taşınan paketlenmem�ş LSA-I madde veya SCO-I veya paketlenm�ş ve tek B�rleşm�ş M�lletler numarası taşıyan özel

koşullu sevkıyatın B�rleşm�ş M�lletler numaraları, boyutu 65 mm'den küçük olmamak üzere ve s�yah renkl� olarak karayolu araçlarının dış �k� yan
yüzü �le arka yüzüne, dem�ryolu araçlarında �se dış �k� yan yüzüne tesp�t ed�lm�ş olan, Ek-2, Şek�l-6’da ver�len plakanın alt yarısındak� beyaz kısma
veya Ek-2, Şek�l-7’de ver�len plaka üzer�ne �şaretlen�r.

Özel koşullu taşımada radyasyon sev�yeler�
Madde 99- Özel koşullu taşımada radyasyon sev�yes� aşağıda ver�len değerler� aşamaz:
a) Paket ya da kol�n�n herhang� b�r dış yüzey�nde radyasyon sev�yes� üst l�m�t� 10 mSv/h’d�r. 2 mSv/h değer�n�n geç�leb�leceğ� durumlar

aşağıda ver�lm�şt�r:
1) Araçta normal taşıma koşullarında yetk�s�z k�ş�ler�n paket �le temasını engelleyecek kapalı b�r bölmen�n bulunması,
2) Paket�n bu bölmede taşıma süres�nce devr�lme ya da savrulmasına karşı gerekl� önlemler�n alınmış olması koşullarının sağlanması,
3) Taşıma süres�nce araçtan �nd�rme, yükleme yapılmaması.
b) Aracın alt ve üstü de dah�l olmak üzere dış yüzeyler�nde, araç açık �se, kasası, yükün üst yüzey� ve aracın alt yüzey� üzer�nde 2 mSv/h,
c) Kapalı ve açık aracın düşey dış yan yüzey veya kasasından 2m mesafede herhang� b�r noktada 0.1 mSv/h.
II-SARI ve III-SARI sınıfındak� paketler�n karayolunda taşınması         
Madde 100- II-SARI ve III-SARI sınıfında paket taşıyan karayolu aracında eğ�t�ml� sürücü veya gerek�rse �lg�l� b�r d�ğer k�ş� dışında başka

yolcu taşınmaz.
Den�z yolu �le taşımada ek koşullar
Madde 101- Ek-1, Tablo-8’de gem� �le taşıma değerler� ver�len paket ya da kol�den yüzey�ndek� radyasyon sev�yes� 2 mSv/h değer�n� aşanlar

özel koşullu taşınmadıkça, gem� �le özel uygulama dışında taşınmaz.
Den�z yolu �le özel uygulamalı taşıma
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Madde 102- Taşıma, sadece radyoakt�f madden�n taşınmasına  tahs�s ed�lm�ş b�r gem� �le yapılıyorsa ve gem�n�n bandırasını taşıdığı ülken�n
yetk�l� kurumu tarafından onaylanmış b�r radyasyondan korunma programı mevcut ve ayrıca, b�rden fazla l�manda yükleme, yerleşt�rme, �nd�rme
�şlem�n� yürüten uzman personel� varsa, Ek-1, Tablo-8’dek� TI değerler� �le normal koşullarda uygulanan ve b�r taşıma aracının üzer�ndek� 2 mSv/h
ve araca 2 m mesafedek� 0.1 mSv/h radyasyon sev�yes� sınırları d�kkate alınmaz. 

Hava yolu �le taşımada ek koşullar
Madde 103- B(M) t�p� paketler �le özel koşullu gönder�len d�ğer kargo, yolcu uçakları �le taşınmaz.
Soğutulan t�p B(M) paketler
Madde 104- Soğutulan t�p B(M) paketler �le taşıma süres�nce dışarıdan müdahale �le soğutulması gereken ve taşıma süres�nce kontrol altında

tutulması gereken paketler �le tutuşab�l�r sıvı maddeler hava yoluyla taşınmaz.
Yüzey radyasyon sev�yes� 2 mSv/h değer�n� aşan paketler
Madde 105- Yüzeydek� radyasyon sev�yes� 2 mSv/h değer�n� aşan paket ve kol� hava yoluyla  özel uygulama dışında taşınmaz.
Posta �le taşımada  ek koşullar
Madde 106- Ad� paket �ç�n gerekl� şartları sağlayan ve radyoakt�v�tes� Ek-1, Tablo-3'de ver�len değerler�n onda b�r�n� geçmeyen paketler

Uluslararası Posta B�rl�ğ� (UPU) tarafından öngörülen aşağıdak� koşullar sağlandığı takd�rde normal posta �le taşınab�l�r:
a) Paket postaya sadece Kurum tarafından �z�n ver�lm�ş gönder�c�ler tarafından ver�leb�l�r,
b) Paket en kısa ulaşım yoluyla, genell�kle hava yolu �le gönder�l�r,
c) Paket üzer�ne “RADYOAKTİF MADDE-POSTA İÇİN İZİN VERİLEN MİKTARDA (QUANTITIES PERMITTED FOR MOVEMENT

BY POST)” �bares� okunaklı ve çıkmayacak şek�lde yazılır, paket boş olarak �ade ed�l�rken yukarıdak� �bare kaldırılır,
d) Gönder�c�n�n adı ve adres� ve paket�n �çer�ğ�, paket üzer�nde ve �ç�nde bel�rt�l�r,
e) Paket�n alıcıya ulaştırılamaması durumunda, güvenl� b�r yerde muhafaza ed�lerek en kısa sürede gönder�c�s�ne tesl�m ed�lmes� sağlanır.

Gerek�rse Kuruma haber ver�l�r.
Et�ket� tahr�p olmuş paketler
Madde 107- Herhang� b�r nedenle et�ket� tahr�p olmuş, gönder�c�s� ve alıcısı bell� olmayan paketler en kısa zamanda Kuruma b�ld�r�l�r. Bu

paketlerle �lg�l� �şlemler Kurum tarafından yürütülür.
Gümrük �şlemler�
Madde 108- Gümrük �şlemler� yetk�l� k�ş�ler tarafından ve radyasyon sev�yes� açısından uygun b�r mahalde, gerekt�ğ�nde paket �çer�ğ�n�n

kontrolü de yapılarak gerçekleşt�r�l�r. Gümrük �şlemler� sırasında açılmış paketler alıcıya ulaştırılmadan önce gönder� koşullarına uygun hale get�r�l�r.
Tesl�m ed�lemeyen paketler
Madde 109- Alıcısına  tesl�m ed�lemeyen paketler emn�yetl� b�r yerde muhafaza ed�lerek Kurum haberdar ed�l�r ve Kurumun tal�matına göre

hareket ed�l�r.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Radyoakt�f Maddeler ve Paketler İç�n Genel Koşullar

Radyoakt�f Maddeler İç�n Koşullar
 

LSA-III �ç�n koşullar
Madde 110– LSA-III olarak n�telend�r�len katı maddelere 118 �nc� maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında suya geçen akt�v�te değer�

0.1 A2 değer�n� aşamaz.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde
Madde 111– Özel hazırlanmış radyoakt�f madden�n b�r boyutu 5 mm’den küçük olamaz.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n koşullar
Madde 112– Özel hazırlanmış radyoakt�f madde, 189 �la 196 ncı maddelerde bel�rt�len koşullarda 190, 191, 192 �le 194 üncü maddelerde

bel�rt�len testler sonucunda çatlama veya kırılma, 193 ve 194 üncü maddelerde bel�rt�len testler sonucunda er�me veya dağılma ya da 195 ve 196 ncı
maddelerde bel�rt�len testlerde çözünme dolayısı �le suda 2 kBq’den daha yüksek akt�v�te değer� tesp�t ed�lmeyen veya ISO 9978 sızıntı test�
yöntemler� standardında bel�rt�len sızıntı değerler�n� geçmeyecek şek�lde �mal ed�l�r.

Kapsül �ç�ne alınmış özel hazırlanmış radyoakt�f madde
Madde 113– Kapsül �ç�ne alınmış özel hazırlanmış radyoakt�f madde kapsül tahr�p ed�lmeden açılamayacak şek�lde �mal ed�l�r.
Düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n koşullar
Madde 114– Zırhlanmamış düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �çeren b�r paket aşağıda ver�len koşulları taşır:
a) Zırhlanmamış düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f maddeden 3 m mesafedek� radyasyon sev�yes� 10 mSv/h değer�n� aşamaz.
b) Madde 220 ve 221’te bel�rt�len �lg�l� test koşulları uygulandığında 100 µm aerod�nam�k yarıçap eşdeğer�ndek� gaz ve part�küller havaya 100

A2 değer�nden fazla yayılamaz. İk�nc� b�r deney �ç�n aynı örnek kullanılmaz.
c) Madde 188’de  bel�rt�len �lg�l� test koşulları uygulandığında suya geçen akt�v�te 100 A2 değer�n� aşamaz. Test uygulanırken (b) de bel�rt�len

testler�n bozulma etk�ler� göz önüne alınır.
Bütün paketler �ç�n genel koşullar
Madde 115 – Bütün paketler�n tasarımında kolay taşınab�l�r ve taşıma sırasında güvenl� şek�lde yerleşt�r�leb�l�r olması göz önüne alınır.
Paket�n yapısındak� taşıma ve yükleme elemanları
Madde 116– Paket�n yapısındak� taşıma ve yükleme elemanları normal taşıma koşullarında zarar görmeyecek  veya  meydana geleb�lecek

olumsuz b�r durumda paket�n d�ğer b�leşenler�n� etk�lemeyecek ve d�ğer Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne engel olmayacak şek�lde
tasarlanır.

Tasarım koşullarının yer�ne get�r�lemed�ğ� durumlar
Madde 117– 116 ncı maddede bel�rt�len koşulları yer�ne get�remeyen durumlar �ç�n söz konusu elemanlar söküleb�l�r veya taşıma süres�nce

�ptal ed�leb�l�r şek�lde tasarlanır.
Taşımayı kolaylaştırıcı paket tasarımı
Madde 118– Paket tasarımında mümkün olduğu kadar bulaşmanın kolay g�der�lmes�n� sağlayacak ve su tutmayı önleyecek bas�t düz yüzeyler

terc�h ed�l�r. Taşımayı kolaylaştırmak �ç�n sonradan �lave ed�len elemanlar paket güvenl�ğ�n� etk�lemeyecek şek�lde kullanılır.
İvme ve t�treş�m etk�ler�ne dayanıklılık
Madde 119– Paket taşıma sırasında mümkün olduğu kadar �vme ve t�treş�m etk�ler�ne dayanıklı,  paket�n açma, kapama ve güvenl�k

elemanları da tekrar kullanılab�l�r şek�lde tasarlanır.
Paket �malatında kullanılan malzeme özell�kler�
Madde 120– Paket ve yapısında bulunan d�ğer b�leşenler radyoakt�f madde �le f�z�ksel ve k�myasal temasta olumsuz etk�lenmeyecek

malzemeden �mal ed�l�r.
Ayar vanalarının tasarımı
Madde 121– Paket yapısında bulunab�lecek tüm ayar vanaları yetk�s�z kullanıma karşı korumalı olarak tasarlanır.
Sıcaklık ve basınca uygun tasarım
Madde 122– Paket tasarımında normal taşıma koşullarında karşılaşılab�lecek ortam sıcaklıkları ve basınçları d�kkate alınır.
D�ğer tehl�kel� özell�klere sah�p radyoakt�f maddeler �ç�n paket tasarımı
Madde 123– D�ğer tehl�kel� özell�klere sah�p radyoakt�f maddeler �ç�n paket tasarımında bu Yönetmel�k hükümler� �le b�rl�kte tehl�kel�

maddeler �le �lg�l� d�ğer ulusal ve uluslararası mevzuat göz önüne alınır.
Hava yolu �le taşımada ek koşullar
Madde 124– Güneş radyasyonu d�kkate alınmadan 38ºC’l�k ortam sıcaklığında paket�n ulaşılab�l�r yüzeyler�ndek� sıcaklık 50ºC’y� aşamaz.
Madde 125– Paket, ortam sıcaklığı -40ºC �le +55ºC arasında değ�şt�ğ�nde mahfaza bütünlüğü olumsuz şek�lde etk�lenmeyecek b�ç�mde

tasarlanır.
Sıcaklık değ�ş�kl�kler�nde mahfaza bütünlüğü
Madde 126- Paket, ortam basıncının 5 kPa düzey�ne düşmes� hal�nde sızıntı yapmayacak mahfaza s�stem�ne sah�p olacak şek�lde tasarlanır.
Ad� paketler �ç�n koşullar
Madde 127– Ad� paket, bütün paketler �ç�n genel koşullar �le b�rl�kte, havayolu �le taşınması durumunda havayolu �le taşımada ek koşullara

da uygun şek�lde tasarlanır.
Endüstr�yel paket tasarımı
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Madde 128– IP-1, bütün paketler �ç�n genel koşullar �le b�rl�kte havayolu �le taşınması durumunda havayolu �le taşımada ek koşullara da
uygun olarak tasarlanır. Paket�n en küçük dış  boyutu 10 cm’den küçük olamaz.

Endüstr�yel paketler �ç�n koşullar
Madde 129– IP-2, IP-1 �ç�n gerekl� koşullara uygun olarak ve 206 ve 207 nc� maddelerde bel�rt�len �lg�l� testler uygulandığında, �çer�ğ�nde

azalma veya dağılma olmayacak ve zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�n�
%20’den fazla arttırmayacak b�ç�mde tasarlanır.

IP-3 ve IP-1 �ç�n gerekl� ek koşullar
Madde 130–  IP-3 ve IP-1 �ç�n gerekl� koşullara ek olarak, 141 �la 152 nc� maddelerde bel�rt�len koşullara da uygun olarak tasarlanır.
IP-2 ve IP-3 �ç�n alternat�f koşullar
Madde 131- IP-1 �ç�n gerekl� koşullara ve ayrıca B�rleşm�ş M�lletler’�n paketleme �ç�n genel tavs�yeler�n�n tehl�kel� maddeler�n taşınması �le

�lg�l� bahs�nde (General Recommendat�ons on Pack�ng of the Un�ted Nat�ons Recommendat�ons on the Transport of Dangerous Goods) bel�rt�len
standartlara veya bu standartlara eşdeğer d�ğer standartlara uygun ve “UN Packag�ng Group I or II” de bel�rt�len test koşulları uygulandığında
�çer�ğ�nde azalma veya dağılma olmayan ve zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon
sev�yes�n� %20’den fazla arttırmayacak şek�lde tasarlanmış paketler IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılab�l�r.

Tank t�p� taşıma kapları �le �lg�l� koşullar
Madde 132– Tank t�p� taşıma kapları, IP-1 �ç�n gerekl� koşullara ve B�rleşm�ş M�lletler tavs�yeler�n�n tüm taşıma yollarında kullanılan tank

standartları bahs�nde (Recommendat�ons on Mult�modal Tank Transport of the Un�ted Nat�ons Recommendat�ons on the Transport of Dangerous
Goods) bel�rt�len standartlara veya bu standartlara eşdeğer d�ğer standartlara uygun ve 265 kPa test basıncına  ve yapısındak� d�ğer zırhlama
s�stem�n�n normal taşıma koşullarında oluşan zorlamalara dayanıklı, zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma paket�n herhang� b�r dış
yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�n� %20’den fazla arttırmayacak şek�lde tasarlanmışlar �se IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılab�l�r.

Tank t�p� taşıma kapları dışında kalan tanklar �le �lg�l� koşullar
Madde 133– Tank t�p� taşıma kapları dışında kalan tanklar, Ek-1, Tablo 4’te bel�rt�len LSA-I ve LSA-II sıvı ve gazları taşımak üzere 132 nc�

maddedek� koşullara uygun olmak üzere IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılab�l�r.
T�car� taşıma kapları �le �lg�l� koşullar
Madde 134– T�car� taşıma kapları, �çerd�kler� radyoakt�f maddeler katı halde bulunmak koşuluyla , IP-1 �ç�n gerekl� koşullara ve ISO 1496/1:

“Ser�es 1 Fre�ght Conta�ners-Spes�f�cat�ons and Test�ng-Part 1: General Cargo Conta�ners” standardına uygun olarak ve normal taşıma koşullarında
meydana geleb�lecek sarsıntı ve t�treş�mler �le �çer�ğ�nde azalma veya dağılma olmayacak ve zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma
paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�n� %20’den fazla arttırmayacak şek�lde tasarlanmışlar �se IP-2 ve IP-3 olarak
sınıflandırılab�l�r.

Metal ortaboy taşıma kapları �le �lg�l� koşullar
Madde 135– Metal ortaboy taşıma kapları, IP-1 �ç�n gerekl� koşullara ve B�rleşm�ş M�lletler tavs�yeler�n�n orta boy taşıma kapları standartları

bahs�nde (Recommendat�ons on Intermed�ate Bulk Conta�ners (IBC’s) of the Un�ted Nat�ons Recommendat�ons on the Transport of Dangerous
Goods) bel�rt�len standartlara uygun ve “UN Pack�ng Group I or II”de bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�nde azalma veya dağılma
olmayan ve zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�n� %20’den fazla
arttırmayacak şek�lde tasarlanmışlar �se IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılab�l�r.

Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler �ç�n koşullar
Madde 136– Uranyum hekzaflorür, ISO 7195: “Pack�ng of Uran�um Hexafluor�de (UF6) for Transport” standardına uygun olarak tasarlanmış

paketlerde taşınab�l�r. Bu t�p paketler bu Yönetmel�ğ�n radyoakt�f ve bölüneb�l�r madde �le �lg�l� hükümler�n� de yer�ne get�r�r.
Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler�n tasarımı
Madde 137– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür �çeren paketler, 202 nc� maddede bel�rt�len ve ISO 7195 standardına a�t yapısal test

koşulları uygulandığında sızdırma yapmayacak ve kabul ed�lemez şek�lde zorlanmayacak ve 206 ncı maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında
�çer�ğ�nde azalma veya dağılma olmayacak ve 212 nc� maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında mahfaza s�stem�nde yırtılma meydana
gelmeyecek şek�lde tasarlanır.

Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler �ç�n basınç ayar vanaları
Madde 138– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür �çeren paketlerde basınç ayar vanaları yer almaz.
0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür �çeren paket tasarımı
Madde 139–  ISO 7195 dışındak� b�r standartta olmakla beraber 137 �le 138 �nc� maddelerde bel�rt�len koşullara mümkün olduğu kadar uygun

tasarlanmış ve 202 nc� maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında 2.76 Mpa’dan daha düşük basınç altında zorlanmayan ve sızdırmayan ve
9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür taşımak �ç�n tasarlanmış ancak 212 nc� maddede bel�rt�len koşullara uygun olmayan paketler Kurum
onayı olmak koşulu �le, 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür �çeren paket tanımı �le taşınab�l�r.

A t�p� paketler �ç�n koşullar
Madde 140– A t�p� paketler, bütün paketler �ç�n genel koşullar ve havayolu �le taşınması hal�nde havayolu �le taşımada ek koşullara uygun

olarak tasarlanır.
En küçük A t�p� paket boyutu
Madde 141– A t�p� paket�n b�r dış boyutu 10 cm’den küçük olamaz.
A t�p� paket üzer�ndek� taşıma elemanları
Madde 142– Paket üzer�nde bulunan taşıma elemanları normal taşıma ve kaza koşullarında zorlamaya maruz kaldıklarında paket bütünlüğünü

koruyacak ve bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� engellemeyecek şek�lde tasarlanır.
Sıcaklık değ�ş�mler�ne uygun A t�p� paket tasarımı
Madde 143– Paket tasarımında paket �çer�ğ�n�n ve paket b�leşenler�n�n -40ºC �le +70ºC arasında değ�şen ortam sıcaklıklarındak� davranışları,

özell�kle sıvı halde bulunan maddeler�n donma dereceler� d�kkate alınır.
A t�p� paket tasarımında ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk
Madde 144– Paket tasarım ve �malat yöntemler�nde Kurum tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk aranır.
A t�p� pakette k�l�t s�stem�
Madde 145– Tasarımda mahfazanın güvenl� b�r şek�lde kapatılmasını sağlayacak ve paket �ç�nde meydana geleb�lecek an� basınç değ�ş�m� �le

veya �stenmeden açılmasını engelleyecek b�r k�l�t s�stem� bulunur.
A t�p� pakette özel hazırlanmış madde
Madde 146– Özel hazırlanmış madde mahfazanın b�leşen� olab�l�r.
A t�p� paket �le tümleş�k olmayan mahfazanın desteklenmes�
Madde 147– Mahfaza paket �le tümleş�k değ�l �se paket�n d�ğer b�leşenler�nden ayrı olarak güvenl� b�r şek�lde kapatılmasını sağlayacak b�r

k�l�t s�tem� �le desteklen�r.
A t�p� pakette k�myasal reaks�yonlara uygun mahfaza tasarımı
Madde 148– Uygulanab�l�r durumlarda mahfazanın bütün b�leşenler�n�n tasarımında k�myasal reaks�yon sonucu oluşab�lecek gaz ve

radyasyonun moleküler ayrıştırma etk�s� göz önüne alınır.
A t�p� pakette basınç değ�ş�m�ne uygun mahfaza tasarımı
Madde 149– Ortam basıncının 60 kPa sev�yes�ne kadar düşmes� durumunda mahfaza, �çer�ğ�n� korumaya devam eder.
A t�p� pakette basınç destek vanaları dışındak� vanalar
Madde 150– Basınç destek vanaları dışındak� vanalar olası b�r sızıntıyı tutacak b�r hazne �ç�nde bulunurlar.
Sıvı radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paket tasarımı
Madde 151– Paket, 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�nde azalma veya dağılma olmayacak ve

zırhlama bütünlüğünde meydana geleb�lecek bozulma paket�n herhang� b�r dış yüzey�ndek� radyasyon sev�yes�n� %20’den fazla arttırmayacak şek�lde
tasarlanır. Sıvı radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paket tasarımında sıcaklık değ�ş�mler� ve d�ğer etk�ley�c� faktörlere karşı taşma payı göz önüne alınır.

Sıvı radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paket �ç�n koşullar
Madde 152– Sıvı radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paketler ayrıca, 209 uncu maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında sızıntıya karşı

paket �çer�ğ�n�n hacm�n�n yaklaşık �k� katı soğurma yapab�lecek ve sızıntı olması hal�nde sıvı �le temas edecek şek�lde yerleşt�r�lm�ş soğurucu
malzeme veya sıvının toplanmasına olanak verecek dış haznes� olan b�r mahfaza s�stem�ne sah�p olur.

Gaz fazında radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paket tasarımı
Madde 153– Gaz fazında radyoakt�f madde taşıyan A t�p� paketler 209 uncu maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�nde

azalma veya dağılma meydana gelmeyecek şek�lde tasarlanır. Tr�tyum veya d�ğer asal gazları taşımak üzere tasarlanan paketlere bu koşul
uygulanmaz.

B(U) t�p� paket tasarımı
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Madde 154– B(U) t�p� paketler bütün paketler �ç�n genel koşullara, havayolu �le taşıma durumunda havayolu �le taşımada ek koşullara ve A
t�p� paketler �ç�n gerekl� koşullara uygun olarak tasarlanır. Ancak, 151 �nc� maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�nde azalma veya
dağılma �le �lg�l� koşul aranmaz.

B(U) t�p� paket �ç�n koşullar
Madde 155– B(U) t�p� paketler �ç�n:
a) Paket ortam sıcaklığı 38ºC olarak kabul ed�l�r,
b) 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�n�n yaydığı ısı, paket�n b�r hafta boyunca kontrolsüz kalması

durumunda bütünlüğünde bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� engelleyecek b�ç�mde bozulma olmayacak ve ısı etk�s�n�n �çer�ğ�n f�z�ksel
b�ç�m�nde, geometr�s�nde olumsuz değ�ş�kl�k, mahfazada çatlama, er�me veya paket bütünlüğünde rutubet ve korozyonun eşl�k ett�ğ� bozulma
meydana get�rmeyecek şek�lde tasarlanır.

B(U) t�p� paket�n dış yüzey�ndek� sıcaklık
Madde 156– B(U) t�p� paketlerde havayolu �le taşımada ek koşullarda bel�rt�len durum dışında, ortam sıcaklığı 38ºC kabul ed�ld�ğ�nde paket�n

ulaşılab�l�r herhang� b�r dış yüzey�ndek� sıcaklık ancak özel koşullu taşıma durumunda 50ºC üstünde olab�l�r.
B(U) t�p� paket�n tasarımında termal etk�
Madde 157- Tasarımda güneş�n termal etk�s� �ç�n, B(U) t�p� paket�n günde 12 saat güneş ışınlarına maruz kaldığı düşünülerek, yatay olarak

taşınan ve tüm yüzeyler� düz olan paket�n taban yüzey� har�ç 800 W/m2,  yatay olarak taşınmayan ve tüm yüzeyler� düz olan paket�n taban yüzey�
dah�l 200 W/m2 ve yüzeyler� düz olmayan paket�n tüm yüzeyler� �ç�n  400 W/m2 değerler� kabul ed�l�r.

B(U) t�p� paket�n dış yüzey�nde bulunan b�leşenler�n tasarımı
Madde 158– 212 nc� maddede bel�rt�len ısı test� koşullarını yer�ne get�ren B(U) t�p� paket�n ısıl koruma özell�ğ�n�n 203 �la 208 �nc� maddelere

ve uygulanab�l�rl�k durumuna göre, 211 �nc� madden�n (a) ve (b) bentler� ya da (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len test koşullarında da devam etmes�
beklen�r ve bu tür koruma sağlayan ve paket�n dış yüzey�nde bulunan b�leşenler, taşıma sırasında meydana geleb�lecek sürtünme, kayma, kopma ve
d�ğer olumsuz etk�lere karşı dayanıklı olacak şek�lde tasarlanır.

B(U) t�p� paket�n �çer�ğ� �le �lg�l� koşullar
Madde 159– B(U) t�p� paketlerde;
a) 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len test koşulları uygulandığında �çer�ğ�ndek� azalma saatte 10-6A2 değer�n� geçemez,
b) Özel hazırlanmış radyoakt�f madde dışında 1000 A2 değer�n�n üstünde radyoakt�f madde taşıyan, 500 kg’dan ağır olmayan ve dış boyutları

göz önüne alındığında yoğunluğu 1000 kg/m3 değer�nden büyük olmayan paketler �le d�ğer paketler, 210 uncu madde �le 21 �nc� madden�n (b) bend�
ve 212 �le 213 üncü maddelerde bel�rt�len test koşullarında dış yüzeyler�nden 1 m mesafedek� radyasyon sev�yes�, paket taşıyab�leceğ� üst l�m�tte
yüklü olduğunda 10 mSv/h değer�n� aşmayacak ve b�r haftalık sürede �çer�ğ�ndek� toplam azalma kr�pton-85 �ç�n 10 A2 ve d�ğer tüm radyo�zotoplar
�ç�n A2 değerler� �le sınırlı kalacak şek�lde tasarlanır. Değ�ş�k radyo�zotopların karışım olarak bulundukları durumlarda üçüncü bölümde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde hesaplanır veya Ek-1, Tablo-2’dek� değerler kullanılır. Kr�pton-85 �ç�n A2(�) değer� 10 A2 olarak alınab�l�r. Har�c� bulaşmalar �ç�n 40 ıncı
maddedek� değerler kullanılır.

105 A2 değer�n�n üzer�nde radyoakt�f madde taşıyan B(U) t�p� paket
Madde 160- 105 A2 değer�n�n üzer�nde radyoakt�f madde taşıyan paketler, 214 üncü maddede bel�rt�len suya daldırma test� uygulandığında

mahfazada yırtılma meydana gelmeyecek şek�lde tasarlanır.
B(U) t�p� paket �ç�n basıç destek s�stem�n�n gerekmed�ğ� durumlar
Madde 161– Paket tasarımında 203 �la 208 �nc� maddeler ve 210 �la 213 üncü maddelerde bel�rt�len test koşulları uygulandığında mahfazadan

dış ortama radyoakt�v�te salıvereb�lecek basınç destek s�stem�ne yer ver�lmez.
B(U) t�p� paket �ç�n testler
Madde 162– Paket, en yüksek normal çalışma basıncında �ken 203 �la 208 �nc� maddeler ve 210 �la 213 üncü maddelerde bel�rt�len test

koşulları uygulandığında, mahfazada bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� engelleyecek bozulma düzeyler� gözlenmeyecek şek�lde
tasarlanır.

B(U) t�p� pakette en yüksek normal çalışma basıncı
Madde 163– Paket�n en yüksek normal çalışma basıncı 700 kPa üzer�nde olamaz.
B(U) t�p� pakette yüzey sıcaklığı
Madde 164– Havayolu �le taşıma har�ç, taşıma sırasında 38ºC ortam sıcaklığında paket�n ulaşılab�l�r herhang� b�r yüzey�nde de sıcaklık

85ºC’y� aşamaz. Sıcaklık 50ºC üzer�ne çıkarsa özel koşullu taşıma uygulanır.
B(U) t�p� pakette taşınan  düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde
Madde 165– Paket, düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f maddeye, yapısında bulunmayan özell�kler�n sonradan eklenmes� durumunda taşıma

sırasında bu maddeye olumsuz etk�s� olmayacak şek�lde  tasarlanır.
B(U) t�p� paket tasarımında ortam sıcaklığı
Madde 166– Paket tasarımında -40ºC �le 38ºC arasındak� ortam sıcaklıkları göz önüne alınır.
B (M) t�p� paket �ç�n koşullar
Madde 167– B(M) t�p� paketler B(U) t�p� paketler �ç�n koşullara uygun olarak tasarlanır. Bu t�p paketler sadece bel�rl� b�r ülke �ç�nde veya

bel�rl� ülkeler arasında taşınacak �se �lg�l� ülkeler�n yetk�l� kurumlarının onaylarında 143 üncü madde, 155 �nc� madden�n (a) bend�, 157 nc� madde ve
160 �la 166 ncı maddelerde bel�rt�lenlerden farklı koşulların sağlandığı göster�leb�l�r. Ancak, 160 �la 166 ncı maddelerde bel�rt�len koşullar
uygulanab�ld�ğ� kadar yer�ne get�r�l�r.

Kes�nt�l� havalandırma s�stem�ne sah�p B (M) t�p� paket
Madde 168– Kes�nt�l� havalandırma s�stem�ne sah�p ve taşıma süres�nce havalandırma s�stem� �le �lg�l� kontroller�n Kurum tarafından yeterl�

bulunduğu B(M) t�p� paketler �le taşıma yapılab�l�r.
C t�p� paket �ç�n koşullar
Madde 169– C t�p� paketler tüm paketler �ç�n genel koşullar �le havayolu �le taşınması hal�nde havayolu �le taşımada 115 �la 126 ncı

maddelerde ver�len ek koşullar ve ayrıca 141 �la 151 �nc� maddelerde bel�rt�len koşullarla 155 �la 157 nc� maddeler, 166 ncı madde ve 170 �le 171 �nc�
maddelerde bel�rt�len koşulları sağlayacak şek�lde tasarlanır.

C t�p� pakette ısıl �let�m ve ortam sıcaklığı
Madde 170– Paket�n kararlı durumu �ç�n, 159 uncu madden�n (b) bend� ve 162 nc� maddede bel�rt�len koşullar �ç�n b�r kaza sonrasında

toprağa gömülmes� hal�nde 0.33 W/(m.K)’l�k ısıl �let�m ve 38ºC ortam sıcaklığı öngörülür.
C t�p� paket �çer�ğ�ndek� azalma
Madde 171–  Paket,  en yüksek  normal çalışma basıncı altında 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len test koşulları uygulandığında

�çer�ğ�ndek� azalma saate 10-6 A2 değer�n� geçmeyecek ve 218 �nc� maddede bel�rt�len test koşulları uygulandığında dış yüzeyler�nden 1 m
mesafedek� radyasyon sev�yes�, paket taşıyab�leceğ� üst l�m�tte yüklü olduğunda 10 mSv/h değer�n� aşmayacak ve b�r haftalık sürede �çer�ğ�ndek�
toplam azalma  kr�pton-85 �ç�n 10 A2 ve d�ğer tüm radyo�zotoplar �ç�n A2 değerler� �le sınırlı kalacak şek�lde tasarlanır. Değ�ş�k radyo�zotopların
karışım olarak bulundukları durumlarda üçüncü bölümde bel�rt�ld�ğ� şek�lde hesaplanır veya Ek-1, Tablo-2’dek� değerler kullanılır. Kr�pton-85 �ç�n
A2(�) değer� 10 A2 olarak alınab�l�r. Har�c� bulaşmalar �ç�n 40 ıncı maddede ver�len değerler d�kkate alınır.

C t�p� pakette mahfaza tasarımı
Madde 172– Paket, 214 üncü maddede bel�rt�len suya daldırma test� uygulandığında mahfazada yırtılma meydana gelmeyecek şek�lde

tasarlanır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paketler �ç�n koşullar
Madde 173– Bölüneb�l�r madde taşıyan paketler 176 �la 185 �nc� maddelerde bel�rt�len koşullar d�kkate alınarak, normal taşıma ve kaza

koşullarında bölüneb�l�r madden�n kr�t�k altı durumu sürdürüleb�l�r olacak şek�lde tasarlanır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket�n en küçük dış boyutu
Madde 174– Bölüneb�l�r madde taşıyan paket�n en küçük dış boyutu 10 cm’den küçük olamaz. Radyoakt�fl�k özell�ğ� söz konusu olan

maddeler bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�n� de yer�ne get�r�r.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paketlerde muaf�yetler
Madde 175– X ve Y kütle sınırları olacak şek�lde, ortalama h�drojen yoğunluğu sudan küçük veya eş�t d�ğer maddelerle karışık bölüneb�l�r

madde �ç�n uranyum-235 (X) 400 g, d�ğer bölüneb�l�r madde (Y) 250 g ve ortalama h�drojen yoğunluğu sudan büyük d�ğer maddelerle karışık
bölüneb�l�r madde �ç�n uranyum-235 (X) 290 g, d�ğer bölüneb�l�r madde (Y) 180 g olacak şek�lde, (uranyum-235/X)+(d�ğer bölüneb�l�r madde/Y)<1
koşulunun sağlandığı durumlar veya, 15 g’dan fazla olmayan bölüneb�l�r madde taşıyan paket, �ç�ndek� bölüneb�l�r çek�rdekler�n h�drojene oranı %
5’den az olan homojen h�drojen solüsyonu veya karışımı, 10 L hacm�ndek� herhang� b�r madde �ç�ndek� 5 g’dan fazla olmayan bölüneb�l�r madde,
bölüneb�l�r madden�n yapısında düzgün şek�lde dağıldığı en fazla % 1 oranında uranyum-235 �le zeng�nleşt�r�lm�ş uranyum ve toplam plütonyum ve
uranyum-233 oranının uranyum-235 kütles�n�n %1’�n� geçmed�ğ� maddeler, toplam plütonyum ve uranyum-233’ün uranyum kütles�n�n %0.002



3/17/2020 Mevzuat Bilgi Sistemi

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9020&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tehlikeli madde 11/16

oranını geçmed�ğ� ve en fazla %2 oranında uranyum-235 �le zeng�nleşt�r�lm�ş sıvı uranyum n�trat, bünyes�nde %20 oranından daha az plütonyum-
239, plütonyum–241 veya her �k�s�n�n b�leş�m� bulunan ve en fazla 1 kg toplam plütonyum taşıyan tek paket bu yönetmel�ğ�n bölüneb�l�r madde �le
�lg�l� hükümler�nden muaftır. Ber�lyum ve döteryum bölüneb�l�r madde kütles�n�n %0.1’�n� geçen oranlarda bulunamaz.

Bölüneb�l�r madde taşıyan paket�n �çer�k özell�kler�
Madde 176– F�z�ksel ve k�myasal durum, �zotop dağılımı, kütle veya yoğunluk, yavaşlatma oranı veya geometr�k düzen açısından b�l�nmeyen

durumlarda, 180 �la 185 �nc� maddelerde bel�rt�len değerlend�rmeler, b�l�nmeyen her parametren�n maks�mum nötron çoğalımını meydana get�rd�ğ�
değer�n�n bu değerlend�rmelerde b�l�nen durum ve parametrelerle uyumluluk gösterd�ğ� kabul ed�lerek yapılır.

Bölüneb�l�r madde taşıyan pakette maks�mum nötron çoğalımı
Madde 177– Işınlanmış nükleer yakıt �ç�n 180 �la 185 �nc� maddelerde bel�rt�len değerlend�rmeler, ışınlama sürec�nde maks�mum nötron

çoğalımını sağlayan �zotop dağılımına veya ışınlamadan sonra fakat sevkıyattan önce �zotop dağılımının korunumlu olduğunu gösteren ölçümlere
dayanır.

Bölüneb�l�r madde taşıyan pakette geometr� ve sıcaklık koşulları
Madde 178– 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len testler uygulandıktan sonra paket d�z�l�ş�nde, paketler arasına  nötron çoğalım faktörünü

etk�leyecek 10 cm dış boyutlu b�r paket yerleşemez.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket tasarımında ortam sıcaklğı
Madde 179– Kurum onay sert�f�kasında başka türlü bel�rt�lmed�kçe paket, -40ºC �le +38ºC arasındak� ortam sıcaklıkları d�kkate alınarak

tasarlanır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket yalıtımı �ç�n değerlend�rme
Madde 180– Mahfaza �ç�nde, paket �ç�nde veya dışındak� tüm boşluklara suyun  sızmasını önleyecek paket tasarımı özell�kler� yok �se sızıntı

olab�leceğ� kabul ed�l�r. Bu durumun önlenmes� aşağıdak� koşullar �le mümkün olab�l�r:
a) 185 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len testler uygulandığında su sızdırmazlığı sağlayacak yüksek standartta su engeller� �le b�rl�kte

�malat, bakım,onarım aşamalarında yüksek sev�yede kal�te kontrolü yapılır ve her sevkıyattan önce paket�n güvenl� b�r şek�lde kapatıldığı test �le
göster�l�r.

b) Sadece uranyum hekzaflorür �çeren paketlerde:
1) 185 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len testlerden sonra pakette bulunan vanalar �le d�ğer paket b�leşenler� arasında f�z�ksel temas olmaz

ve 181 �nc� maddede bel�rt�len testten sonra vanaların su geç�rmezl�ğ� devam eder,
2) İmalat, bakım,onarım aşamalarında yüksek sev�yede kal�te kontrolü yapılır ve her sevkıyattan önce paket�n güvenl� b�r şek�lde kapatıldığı

test �le göster�l�r.
Bölüneb�l�r madde taşıyan pakette yansıtıcı su tabakası
Madde 181– Bölüneb�l�r madde mahfazasının en az 20 cm kalınlığında yoğun su tabakası �le yansıtıldığı veya aynı oranda yansımayı ek

olarak sağlayacak malzemen�n paket� çevreleyecek şek�lde kullanıldığı kabul ed�l�r. Ancak, 185 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len test sonunda
mahfaza paket �ç�ndek� konumunu devam ett�r�yorsa yansıtıcı olarak 20 cm su tabakası koşulu yeterl� kabul ed�l�r.

Bölüneb�l�r madde taşıyan pakette kr�t�kaltı durumu
Madde 182– Paket, 180 �le 181 �nc� maddelerde bel�rt�len koşullardak� kr�t�kaltı durumunu normal taşıma koşulları ve 184 üncü madden�n (b)

bend� ve 185 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len testlerde kararlı olan maks�mum nötron çoğalımını oluşturan paket koşullarında sürdürür.
Havayolu �le taşınacak bölüneb�l�r madde taşıyan pakette kr�t�kaltı durumu
Madde  183- Havayolu �le taşınacak paket �ç�ne sızıntı olmadığı kabul ed�lerek 20 cm’l�k yansıtıcı su tabakasının bulunduğu durum �ç�n 218

�nc� maddede bel�rt�len koşullarda kr�t�kaltı durum sürer. Ayrıca, sırasıyla 217 �le 218 �nc� maddelerde bel�rt�len testlerde su sızıntısının olmadığı
göster�lmed�kçe 180 �nc� maddede bahsed�len tasarım özell�kler�ne �z�n ver�lmez.

Normal taşıma koşullarında bölüneb�l�r madde taşıyan paket yerleş�m�n�n değerlend�r�lmes�
Madde 184– Maks�mum nötron çoğalımının kararlı olduğu paket yerleş�m� ve paket koşullarında, 5 katı �ç�n kr�t�kaltı durumun sürdüğü “N”

sayısı türet�l�r. Ayrıca:
a) Paketler arasına başka b�r şey yerleşt�r�lmez ve yerleş�m düzen�nde tüm yönlerde 20 cm’l�k su tabakası �le yansıtılır.
b) Yerleşt�r�len paketler, 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len testlerden veya değerlend�rmeden geçm�ş olmalıdır.
Kaza koşullarında bölüneb�l�r madde taşıyan paket yerleş�m�n�n değerlend�r�lmes�
Madde 185- Maks�mum nötron çoğalımının kararlı olduğu paket yerleş�m� ve paket koşullarında, 2 katı �ç�n kr�t�kaltı durumun sürdüğü “N”

sayısı türet�l�r. Ayrıca:
a) Paketler arasında h�drojen �çeren yavaşlatıcı ve yerleş�m düzen�nde tüm yönlerde yansıtıcı olarak 20 cm’l�k su tabakası bulunur.
b) 203 �la 208 �nc� maddelerde bel�rt�len testler�n ardından daha sınırlıyıcı olan uygulanmak üzere:
1) 211 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len ve 211 �nc� madden�n (c) bend�nde kütles� 500 kg’dan büyük ve dış boyutları bakımından 1000

kg/m3’den daha yoğun olmayan paketlere veya 211 �nc� madden�n (a) bend�nde tüm paketlere uygulanan testlerden sonra 212 nc� maddede bel�rt�len
test ve  215 �la 217 nc� maddelerde bel�rt�len testler veya,

2) 213 üncü maddede bel�rt�len test uygulanır.
c) 185 �nc� madden�n (b) bend�nde bel�rt�len test sonucunda bölüneb�l�r madden�n b�r kısmının mahfazanın dışına çıkması durumunda sıradak�

her paketten b�r kısım bölüneb�l�r madden�n dışarı çıktığı, bu durumda meydana gelecek maks�mum nötron çoğalımı �ç�n 20 cm’l�k yansıtıcı ve
yavaşlatıcı ortamın yeterl� olduğu kabul ed�l�r.

 
ALTINCI BÖLÜM

Test Yöntemler�
 

Standartlara uygunluğun göster�lmes�
Madde 186– Radyoakt�f madde veya paketler�n 6ncı bölümde bel�rt�len koşullara uygunlukları aşağıdak� yollardan b�r� veya b�rkaçı

uygulanarak saptanır:
a) Mümkün olduğu kadar tems�l ett�kler� gruplarla aynı özell�klere sah�p olan LSA-III, özel hazırlanmış radyoakt�f madde, düşük oranda

dağılab�l�r radyoakt�f madde, paket protot�pler� veya örnekler� �le yapılan testler,
b) Aynı karakterdek� örnekler �ç�n bel�rley�c� olacak daha öncek� başarılı test sonuçları,
c) Tasarım �ç�n gerekl� olan özell�kler� de �çeren ve bazı test parametreler�n�n bunlar �ç�n uygun şek�lde ayarlandığı ölçekl� modeller,
d) Uygunluk ve güven�l�rl�ğ� kanıtlanmış hesap ve gerekçelend�rme yöntemler�.
Örnek veya protot�pte standartlara uygunluğun sağlanması
Madde 187- Örnek veya protot�pe test uygulandıktan sonra beş�nc� bölümde bel�rt�len standartlara uygunluğun sağlanmasına yönel�k

değerlend�rme yöntemler� kullanılır.
LSA-III �ç�n test
Madde 188– Tüm paket �çer�ğ�n� tems�l eden katı haldek� örnek normal sıcaklıkta 7 gün süres�nce su �ç�nde beklet�l�r. Testte kullanılacak

suyun hacm�, test sonunda soğurulmamış ve reaks�yona g�rmem�ş olarak örnek hacm�n�n en az %10’u kalacak yeterl�l�kte olmalıdır. Suyun başlangıç
pH değer� 6-8 arasında, �letkenl�ğ� 20ºC’de 1 mS/m olacak şek�lde hazırlanır. Test sona erd�kten sonra serbest kalan suyun radyoakt�v�tes� ölçülür.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n testler koşulları
Madde 189– Özel hazırlanmış radyoakt�f madde veya onu tems�l eden örneğe düşürme, vurma, bükme ve ısı test� uygulanır. Her testte yen�

b�r örnek kullanılır ve her test�n ardından 195 �le 196 ncı maddelerdea bel�rt�len ve dağılmaz ve kapsül �ç�ne alınmış maddelere uygulanan yöntemlere
göre çözünme ve hac�msel sızıntı değerlend�rmes� yapılır.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n düşürme test�
Madde 190– Örnek, 9 m yüksekl�kten özell�kler� 210 �nc� maddede tanımlanan zem�n üzer�ne düşürülür.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n vurma test�
Madde 191–Örnek, düzgün yüzeyl� kurşun plaka üzer�ne yerleşt�r�l�r ve 1.4 kg ağırlığında ve alt ucu 25 mm çapında ve kenarları (3,0±0,3)

mm yarıçapında yuvarlatılmış  çubukla 1 m yüksekten serbest düşmeye eşdeğer olacak şek�lde örneğe vurulur. Kurşun plaka, V�ckers ölçeğ�ne göre
3,5-4,5 sertl�ğ�nde, 2,5 mm’den fazla kalınlıkta olmayan, örneğ�n kapladığı alandan daha fazlasını kaplayacak büyüklükted�r.Her testte yen� b�r
kurşun uç kullanılır. Çubuk örneğe en fazla zarar verecek şek�lde vurulur.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n bükme test�
Madde 192–Bu test sadece boyu en az 10 cm ve boy en oranı 10 ve daha büyük �nce ve uzun s�l�nd�r�k kaynaklara uygulanır. Yarı uzunluğuna

kadar yatay olarak mengenede sıkıştırılan örneğ�n üzer�ne 191 �nc� maddede  bel�rt�len çubuk �le vurulur.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n ısı test�
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Madde 193- Örnek, 800ºC sıcaklığa kadar ısıtılır ve bu durumda 10 dak�ka beklet�ld�kten sonra soğumaya bırakılır.
Kapsül �ç�nde bulunan kapalı radyoakt�f madde veya bunu tems�l eden örnek �ç�n alternat�f test
Madde 194– Kapsül �ç�nde bulunan kapalı radyoakt�f madde veya bunu tems�l eden örnek, alternat�f olarak ISO 2919 “Sealed Rad�oact�ve

Sources-Class�f�cat�on” standardında bel�rt�len çarpma test� ve y�ne aynı standartda bel�rt�len sıcaklık test� uygulanan ve kütles� 200 g’dan küçük özel
hazırlanmış radyoakt�f madde olmak üzere 190 �le 191 �nc� maddede bel�rt�len testler uygulanmaz.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �ç�n çözünme ve hac�msel sızıntı değerlend�rmes�
Madde 195– Dağılmaz ve katı haldek� maddeler �le bunları tems�l eden örneklere çözünme değerlend�rmes� aşağıdak� g�b� uygulanır.
a) Örnek yed� gün süres�nce su �ç�nde beklet�l�r. Testte kullanılacak su, test b�t�m�nde soğurulmamış ve reaks�yona g�rmem�ş kısmı örnek

hacm�n�n en az %10’u oranında olacak yeterl�l�kte ve başlangıç pH değer� 6-8 arasında, 20ºC’de ve en yüksek �letkenl�ğ� 1mS/m olacak şek�lde
hazırlanır. Test sona erd�kten sonra serbest su hacm�n�n akt�v�tes� ölçülür,

b) Örnek, �ç�nde bulunduğu su �le b�rl�kte (50±5)º C’ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta dört saat beklet�l�r,
c) Su akt�v�tes� ölçülür,
d) Örnek, en az yed� gün boyunca sıcaklığı  30ºC’den ve nem oranı %90’dan  az olmayan durgun hava ortamında beklet�l�r,
e) Örnek, (a)’da ver�len özell�klerdek� ve �ç�nde bulunduğu su ortamı �le b�rl�kte 50±5ºC’ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta dört saat beklet�l�r,
f) Su akt�v�tes� ölçülür.
Kapsül �ç�ne alınmış kapalı radyoakt�f madde veya bunu tems�l eden örnek �ç�n sızıntı değerlend�rmes�
Madde 196– Kapsül �ç�ne alınmış kapalı radyoakt�f madde veya bunu tems�l eden örneğe çözünme veya hac�msel sızıntı değerlend�rmes�

aşağıdak� g�b� uygulanır.
a) Örnek, başlangıç pH değer� 6-8 arasında ve 20ºC’de �letkenl�ğ� en yüksek 1mS/m olan su �ç�ne daldırılır,
b) Örnek su �le b�rl�kte 50±5ºC’ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta 4 saat beklet�l�r.
c) Su akt�v�tes� ölçülür,
d) Örnek, en az 7 gün boyunca sıcaklığı 30ºC’den ve nem oranı %90’dan  az olmayan durgun hava ortamında beklet�l�r,
e) a, b ve c tekrar ed�l�r.
Alternat�f olarak ISO 9978 “Rad�at�on Protect�on-Sealed Rad�oact�ve Sources-Leakage Test Methods” standardındak� testlerden Kurum

tarafından kabul ed�lenler uygulanır.
Düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n testler
Madde 197– Düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde veya bunu tems�l eden örnek üzer�nde 220 �le 221 �nc� maddelerde bel�rt�len testler

uygulanır. Her test �ç�n yen� örnek kullanılır.Her test�n sonunda madde 188’de bel�rt�len test  uygulanır ve 114 üncü maddede bel�rlenen koşullara
uygunluk sınanır.

Tüm paketler �ç�n test örneğ� hazırlama
Madde 198– Tüm örnekler test önces� �ncelemeden geç�r�lerek aşağıdak�ler de dah�l olmak üzere hata veya hasar varsa kayded�l�r: 
a) Tasarımdan sapma,
b) İmalat hataları,
c) Paslanma veya d�ğer bozulmalar,
d) Şek�l bozuklukları.
Tüm paketler �ç�n mahfaza s�stem�n�n bel�rlenmes�
Madde 199– Paket�n mahfaza s�stem� açık olarak bel�rlen�r.
Tüm paketler �ç�n zırhlama ve mahfaza bütünlüğü test�
Madde 200– Örnek dış özell�kler� tems�l ett�ğ� paket t�p�n�n tüm karakter�st�kler�n� gösterecek şek�lde bel�rlen�r. Kr�t�kl�k güvenl�ğ�

değerlend�r�lmes� �le zırhlama ve mahfaza bütünlüğü test� 202 �la 221 �nc� maddelerde bel�rt�len hususlara göre yapılır ve her uygulanab�l�r test
sonrasında;

a) Hata ve hasar bel�rlen�r, kayded�l�r,
b) Muhafaza s�stem� ve zırhlama bütünlüğünün beş�nc� bölümde bel�rt�len koşullara uygun olarak devam ed�p etmed�ğ� bel�rlen�r,
c) Bölüneb�l�r madde taşıyan paket veya paketler �ç�n 173 �la 185 �nc� maddelerde bel�rt�len kabul ve koşulların geçerl�l�ğ� sınanır.
Tüm paketler �ç�n düşme testler�nde kullanılacak zem�n
Madde 201–Bel�rt�len testlerde kullanılan zem�n, kend� d�renç veya deformasyon düzey�n�n test�n örnekte yaratacağı hasarı arttırıcı etk�s�

olmayan yatay ve düzgün yüzey özell�kler�n� taşır.
Uranyum hekzaflorür taşımak �ç�n tasarlanmış tüm paketler �ç�n test
Madde 202– 0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür taşımak �ç�n tasarlanmış paket veya bunu tems�l eden örnek, en az 1.38 MPa �ç

basınçta h�drol�k teste tab� tutulur. Ancak, test basıncı 2.76 MPa sev�yes�nden düşük �se veya paket yen�den eşdeğer b�r  tahr�batsız teste tab�
tutulacak �se paket tasarımı çok taraflı onay gerekt�r�r.

Tüm paketler �ç�n normal taşıma koşullarına dayanıklılık test�
Madde 203– Tüm paketlere su sprey, serbest düşme, sıkıştırma ve g�r�c�l�k testler� uygulanır. Paket� tems�l eden örnekler�n kullanılması

durumunda, her testten önce su sprey test� uygulanır. 204 üncü maddede bel�rt�len  koşullar sağlanırsa tüm testlerde aynı örnek kullanılab�l�r.
Tüm paketler �ç�n su sprey test�nden sonra bekleme süres�
Madde 204– Su sprey test� �le b�r sonrak� test arasındak� süre örnek tamamen ıslandıktan sonra dış yüzeyler�nde kuruma meydana gelmeyecek

kadardır. Spreyleme dört yönden aynı anda yapıldığında bu süre 2 saat alınır. Spreyleme her yönden sıra �le yapılırsa sonrak� teste beklemeden geç�l�r.
Tüm paketler �ç�n su sprey test�
Madde 205–Örnek, saatte 5 cm yağmur etk�s�ne eşdeğer b�r ortama en az b�r saat maruz bırakılır. Tüm paketler �ç�n serbest düşme test�
Madde 206- Örnek, güvenl�k özell�kler�nde maks�mum hasarı görecek şek�lde 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne düşürülür.
a) Düşme yüksekl�ğ�, örneğ�n alt ucu �le hedef�n üst yüzey� arasında kalan mesafe olarak bel�rlenerek aşağıdak� değerler kullanılır.
paket kütles�(kg) < 5000                     1.2 m
5000  paket kütles�(kg) < 10000     0.9 m
10000  paket kütles�(kg) < 15000   0.6 m
15000  paket kütles�(kg)                  0.3 m
b) Kütles� 50 kg’ı geçmeyen köşel�, f�ber veya tahta paketler her köşes� üzer�ne 0.3 m yüksekl�kten zem�n üzer�ne düşürülür.
c) Kütles� 100 kg’ı geçmeyen s�l�nd�r f�ber paketler her b�r kenar yüzeyler�n�n dörtte b�rl�k alanı üzer�ne 0.3 m yüksekl�kten zem�n  üzer�ne

düşürülür.
Tüm paketler �ç�n sıkıştırma test�
Madde 207–F�z�ksel b�ç�m� etk�l� şek�lde sıkışmasına engel olan paketler har�ç olmak üzere, 24 saatl�k per�yot �ç�n aşağıdak�lerden büyüğüne

eşdeğer b�r basınç uygulanır:
a) Gerçek paket kütles�n�n 5 katı eşdeğer�nde veya
b) Paket�n düşey projeks�yon alanının 13 kPa basınç eşdeğer� �le çarpımı.
Paket normal duruş konumunda �ken yük, örneğ�n �k� zıt yüzey�ne eş�t olarak uygulanır.
Tüm paketler �ç�n g�r�c�l�k test�
Madde 208–Örnek, sab�t, düz ve yatay b�r zem�n üzer�ne test sırasında hareket etmeyecek şek�lde yerleşt�r�lerek;
a) 3,2 cm çapında ve 6 kg ağırlığındak� deformasyona d�rençl� çubuk düşey eksen üzer�nde örneğ�n en dayanıksız olduğu kısmının merkez�

üzer�ne düşürülür. Çubuğun en fazla mahfazaya çarpacak der�nl�ğe er�şmes� ve öneml� b�r deformasyona uğramaması gerek�r.
b) Çubuğun düşey konumda en alt ucu �le örneğ�n üst yüzey� arasındak� mesafe 1m olacak şek�lde ayarlanır.
Sıvı ve gaz fazında maddeler� taşıyan A t�p� paket �ç�n ek testler
Madde 209– B�r örnek veya ayrı örneklere aşağıdak� testlerden b�r�s� uygulanır:
a) Serbest düşme test�: Örnek mahfazada oluşab�lecek maks�mum hasarın meydana gelmes� amacıyla 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n

üzer�ne düşürülür. Örneğ�n düşey konumda alt yüzey� �le hedef�n üst yüzey� arasındak� mesafe 9 m olacak şek�lde ayarlanır.
b) G�r�c�l�k test�: Bu testte düşme yüksekl�ğ� 1 m’den  1.7 m’ye çıkarılır. 
B�r örneğ�n d�ğer�ne göre daha çok hasar gördüğü duruma kadar teste devam ed�l�r.
A t�p� paket �ç�n taşıma sırasında oluşab�lecek kaza koşullarına dayanıklılık test�
Madde 210– Örnek üzer�nde 211 �le 212 nc� maddelerde bel�rt�len testler�n toplam etk�s�n�n gözlenmes�n� tak�ben 213 üncü maddede veya

uygulanab�l�r durumlarda 214 üncü maddede bel�rt�len testler uygulanır.
A t�p� paket �ç�n mekan�k test
Madde 211–159 uncu veya 185 �nc� maddelerde bel�rt�len koşulların sağlanması �ç�n aşağıdak� üç farklı düşme test� uygulanır:
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a) Düşme test� I: Örnek, 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne 9 m yüksekl�kten maks�mum hasarı görecek şek�lde düşürülür.
b) Düşme test� II: Örnek, 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne düşey konumda tesp�t ed�lm�ş, 20 cm uzunluğunda, (15.0± 0.5) çapında ve

düz ve yatay üst yüzey�n�n kenarları 6 mm’den büyük olmayacak yarıçapta yuvarlatılmış yumuşak çel�kten mamul çubuk üzer�ne 1 m yüksekl�kten
düşürülür. Çubuk boyu beklenenden daha büyük hasar yaratmamak koşulu �le daha uzun olab�l�r.

c) Düşme test� III: 500 kg ağırlığında ve 1x1 m boyutlarındak� yumuşak çel�kten mamul plaka 9 m yüksekl�kten maks�mum ez�lme etk�s�n�
sağlamak �ç�n 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne yatay konumda düşürülür.

Mekan�k test�n tamamlanmasını tak�ben uygulanacak ısı test�nde örnek üzer�nde maks�mum hasarı meydana get�recek olumsuz etk�ler �zlen�r.
A t�p� paket �ç�n ısı test�
Madde 212–Örnek, 157 �nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde termal güneş etk�s� �le tasarımın elverd�ğ� ve paket �çer�ğ�nden yayılan en yüksek

dah�l� ısı etk�s� göz önüne alınarak 38ºC’dek� ortam sıcaklığı �le ısıl dengede olacak şek�lde ısı test�ne tab� tutulur. Test aşağıdak� şek�lde uygulanır:
a) Örnek, en az 800ºC’de ve 30 dak�ka boyunca en küçük ortalama alev yayılma katsayısı 0.9 ve yüzey soğurma katsayısı 0.8 olacak şek�lde

ve ısı akısı sıvı petrol gaza veya sıvı doğal gaza eşdeğer yangın koşullarına maruz bırakılır.
b) Örnek, 38ºC’dek� ortam sıcaklığında 157 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde termal güneş etk�s� ve tasarımın elverd�ğ� ve paket �çer�ğ�nden

yayılan en yüksek dah�l� ısı etk�s�ne maruz bırakılarak, örnektek� tüm bölgelerde sıcaklık dağılımının başlangıçtak� kararlı duruma ulaşması �ç�n
geçecek süre beklen�r.

Test sırasında ve testten sonra örnektek� tutuşab�l�r kısımlara ve soğutmak amacıyla örneğe müdahale ed�lmez. Testten önce veya test sırasında
göz önüne alınan değerlerde olab�lecek farklılıklar test sonuçlarına göre değerlend�r�lerek uygun şek�lde düzelt�l�r.

A t�p� paket �ç�n suya daldırma test�
Madde 213–Örnek, en az 8 saat 15 m der�nl�kte su �ç�nde beklet�l�r. 150 kPa düzey�ndek� dış basınç uygulaması da aynı koşulları sağlar.
105 A2 değer�n�n üstünde akt�v�te �çeren B(U) ve B(M) t�p� paket ve C t�p� paket �ç�n suya daldırma test�
Madde 214– Örnek, 200 m der�nl�kte en az b�r saat su �ç�nde beklet�l�r. 2 MPa düzey�ndek� dış basınç uygulaması da aynı koşulları sağlar.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket �ç�n su sızıntı test�
Madde 215– Paket �ç�ne veya dışına olab�lecek sızıntıdan kaynaklanacak en büyük etk�n�n 180 �la 185 �nc� maddelerdek� değerlend�rme

koşulları �ç�n kabul ed�leb�l�r olduğu paketlere bu test uygulanmaz.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket �ç�n su sızıntı test�nden önce uygulanacak testler
Madde 216– Örneğe su sızıntı test� uygulanmadan önce 185 �nc� maddede bel�rt�len koşullar �ç�n 211 �nc� madden�n (b) bend�, 211 �nc�

madden�n (a) veya (c) bentler� ve 212 nc� maddede bel�rt�len testler uygulanır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan pakette su �ç�nde bekletme
Madde 217– Örnek, maks�mum sızıntı �ç�n beklenen kaza koşullarında su �ç�nde 0.9 m der�nl�ğe yerleşt�r�lerek en az sek�z saat beklet�l�r.
C t�p� paket �ç�n testler
Madde 218– Farklı örnekler, sıra �le 211 �nc� madden�n (a) ve (c) bendler� �le 219 �la 221 �nc� maddelerde bel�rt�len  testlere tab� tutulur.
C t�p� paket �ç�n delme test�
Madde 219– Örneğe yumuşak çel�kten mamul s�vr� c�s�m �le hasar ver�l�r. Hasarın maks�mum olması �ç�n önce 211 �nc� madden�n (a) ve (c)

bendler� �le 219 �le 220 nc� maddelerde bel�rt�len testler uygulanır.
a) Paket� tems�l eden ve kütles� 250 kg’dan az olan örnek, 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne yerleşt�r�l�r ve üzer�ne 20 cm çapında,

çarpma ucu 30 cm uzunluğunda ve tepes� 2.5 cm çapında kes�k kon� şekl�nde hazırlanmış 250 kg ağırlığındak� s�l�nd�r kütle 3 m yüksekl�kten
düşürülür.

b) Kütles� 250 kg’dan büyük olan paketler �ç�n �se, s�l�nd�r kütle 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�n üzer�ne yerleşt�r�l�r ve örnek 3 m
yüksekl�kten bunun üzer�ne düşürülür. Bu testte kullanılan s�l�nd�r kütlen�n özell�kler� öncek� testte kullanılan �le aynı olmakla beraber,  boyu ve
kütles� pakette maks�mum hasarı meydana get�rmek �ç�n farklılık göstereb�l�r.

C t�p� paket �ç�n ısı test�
Madde 220– Bu test �ç�n 212 nc� maddede bel�rt�len koşullar uygulanır. Ancak, termal ortamda bekletme süres� 60 dak�kadır.
C t�p� paket �ç�n çarpma test�
Madde 221– Örnek, maks�mum hasar meydana gelecek şek�lde en az 90 m/s hız �le 201 �nc� maddede bel�rt�len zem�ne çarptırılır.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Onay ve Resm� İşlemler

 
Onay ve resm� �şlemler
Madde 222– Gönder�c�, �lg�l� yetk�l� kurumun onay sert�f�kasının gerekmed�ğ� durumlarda �stend�ğ�nde Kurum tarafından tasarım

özell�kler�n�n Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunun �ncelenmes� �ç�n gerekl� tüm belgeler� hazır bulundurur.
Özel hazırlanmış radyoakt�f madde, düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde ve 0.1 kg ve üzer�nde uranyum hekzaflorür taşıyan

paket �ç�n Kurum onayı gerekt�ren hesaplama yöntemler�
Madde 223– Özel hazırlanmış radyoakt�f madde, düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde, 0.1 kg ve üzer�nde uranyum hekzaflorür taşıyan

paket, 175 �nc� maddede bel�rt�lenler�n dışında  bölüneb�l�r madde taşıyan tüm paketler, B(U) ve B(M) t�p� paketler, özel uygulamalar, Kurum
tarafından bel�rlenen bazı sevkıyatlar ve özel tasarlanmış taşıma araçları �ç�n radyasyondan korunma programları, Ek-1, Tablo 1’de bel�rt�lmeyen
radyo�zotopların temel  radyo�zotop değerler� �ç�n hesaplama yöntemler� Kurum veya �lg�l� yetk�l� kurum onayı gerekt�r�r.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n onay
Madde 224– Özel hazırlanmış radyoakt�f madde tasarımı �ç�n tek taraflı, düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n �se çok taraflı onay

gerek�r. Her �k� durum �ç�n de:
a) Madden�n f�z�ksel ve k�myasal detaylı tanımı, kapsül �se �çer�ğ�,
b) Kapsül tasarımı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�,
c) Uygulanan testler ve sonuçları �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�, hesaplama yöntemler� kullanılmış �se bu yöntemler�n standartlara uygunluğu, özel

hazırlanmış radyoakt�f madde �le düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madden�n yönetmel�ğ�n uygulanab�l�r hükümler�ne uygunluğu,
d) Uygulanan kal�te tem�n� programının özell�ğ�,
e) Özel hazırlanmış radyoakt�f madde �le düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madden�n sevkıyatından önce varsa uyulması gereken d�ğer

koşullar
onay başvurusunda yer alır.
Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler �ç�n tasarım onayı
Madde 225– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür taşıyan paketler �ç�n  tasarımları 139 uncu maddede bel�rt�len koşullara uyanlarda

31/12/2000 tar�h�nden sonra çok taraflı onay, 136 �la 138 �nc� maddelerde bel�rt�len koşullara uyanlarda 31/12/2003 tar�h�nden sonra menşe� ülke
yetk�l� kurumunun tek taraflı onayı aranır.Onay başvurusu, 136 ncı maddedek� koşulların yer�ne get�r�ld�ğ�n� gösteren b�lg�ler ve uygun kal�te tem�n�
programının uygulandığını gösteren belgeler �le Kurumun kabul edeceğ� şek�lde yapılır. Kurum onayı 136 ncı maddedek� koşulların yer�ne
get�r�ld�ğ�n� belgeleyen sert�f�ka  ve o tasarıma tahs�s ed�lm�ş onay kodu �le ver�l�r.

B(U) ve C t�p�  paket �ç�n tasarım onayı
Madde 226– Ayrıca çok taraflı onay gereken 232 �la 234 üncü maddelerdek� koşullara tab� bölüneb�l�r madde taşıyan ve düşük oranda

dağılab�l�r radyoakt�f madde taşıyan B(U) t�p� paketler har�ç, B(U) ve C t�p� paketler �ç�n tek taraflı onay gerek�r.
B(U) ve C t�p�  paket �ç�n onay başvuru b�lg�ler�
Madde 227– Onay başvurusunda aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Radyoakt�f madden�n f�z�ksel ve k�myasal durumu �le yaydığı radyasyon türü,
b) Malzeme ve �malat �le �lg�l� yöntemler, gerekl� tekn�k ç�z�mler �le b�rl�kte ayrıntılı d�ğer tasarım b�lg�ler�,
c) Paket�n kullanımı �le �lg�l� �şlet�m ve bakım tal�matları,
d) Paket 100 kPa değer�n�n üstünde en yüksek normal �şletme basıncında kullanılmak üzere tasarlanmış �se mahfaza s�stem�n�n özell�kler�,

�malat testler� ve malzeme örnekler�, 
e) Paket �çer�ğ� ışınlanmış yakıt çubuğu �se, güvenl�k anal�zler� �le �lg�l� kabuller�n gerekçeler� ve gerekt�ğ�nde sevkıyat önces� yapılacak ve

177 �nc� maddede bel�rt�len ölçümler �le �lg�l� b�lg�,
f) Uygulanan testler ve sonuçları �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�, hesaplama yöntemler� kullanılmış �se bunun standartlara uygunluğunun ve özel

hazırlanmış radyoakt�f madde �le düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madden�n bu Yönetmel�ğ�n uygulanab�l�r hükümler�ne uygunluğu,
g) Farklı taşıma yolları ve araçları göz önüne alınarak paketlerden yayılan ısı güvenl�ğ�n� sağlayacak yerleşt�rme koşulları,



3/17/2020 Mevzuat Bilgi Sistemi

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9020&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tehlikeli madde 14/16

h) Paket b�leşenler�n� göster�r 21 x 30 cm ebadından büyük olmayan ç�z�m�,
�) Uygulanan kal�te tem�n� programının özell�kler�.
B(U) ve C t�p�  paket �ç�n onay kodu
Madde 228- Kurum onayı B(U) ve C t�p� paket tasarımı koşullarının yer�ne get�r�ld�ğ�n� belgeleyen sert�f�ka  ve o tasarıma tahs�s ed�lm�ş onay

kodu �le ver�l�r.
B(M) t�p� paketler �ç�n tasarım onayı
Madde 229– Bölüneb�l�r madde taşıyan ve ayrıca 232 �la 234 üncü maddelerde bel�rt�len koşullara tab� ve düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f

madde taşıyan paketler dah�l olmak üzere her B(M) t�p� paket tasarımı çok taraflı onay alır.
B(M) t�p�  paket �ç�n onay başvuru b�lg�ler�
Madde 230– B(M) t�p� paketler �ç�n başvuru onayı b�lg�ler� 227 nc� maddede  bel�rt�lenlere ek olarak aşağıdak�ler� de �çer�r:
a) 143 üncü madde 143, 155 �nc� madden�n (a) bend�, 157 nc� madde ve 160 �la 166 ncı maddelerde bel�rt�len koşullardan paket tasarımında

yer�ne get�r�lmeyenler�n l�stes�,
b) Yönetmel�kte ver�lmeyen fakat taşıma sırasında yer�ne get�r�lmes� gereken tamamlayıcı ve paket güvenl�ğ�n� sağlayıcı kontroller,
c) Taşıma yollarında öneml� olab�lecek ve kargo koşullarında uygulanacak sınırlamalar �le �lg�l� açıklama,
d) Taşıma sırasında karşılaşılması beklenen ve tasarımda göz önüne alınan ortam sıcaklıkları b�lg�s�.
B(M) t�p�  paket �ç�n onay kodu
Madde 231- Kurum onayı B(M) t�p� paket tasarımı koşullarının yer�ne get�r�ld�ğ�n� belgeleyen sert�f�ka  ve o tasarıma tahs�s ed�lm�ş onay

kodu �le ver�l�r.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket �ç�n tasarım onayı
Madde 232– 175 �nc� maddede bel�rt�lenler�n dışında kalan ve bölüneb�l�r madde taşıyan tüm paketler çok taraflı onay alır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket �ç�n onay başvurusu
Madde 233- Onay başvurusu Kuruma, 173 �le 174 üncü maddelerde bel�rt�len tasarım koşullarına uygunluğu �le �lg�l� tüm b�lg�ler� �çerecek

şek�lde, uygulanan kal�te tem�n� programının özell�kler� �le b�rl�kte yapılır.
Bölüneb�l�r madde taşıyan paket �ç�n onay kodu
Madde 234- Kurum onayı bölüneb�l�r madde taşıyan paket tasarımı koşullarının yer�ne get�r�ld�ğ�n� belgeleyen sert�f�ka ve o tasarıma tahs�s

ed�lm�ş onay kodu �le ver�l�r.
B�ld�r�m ve ser� numaralarının tesc�l�
Madde 235– 226 ncı, 229 uncu ve 232 nc� maddelerde bel�rt�len tasarımlar �ç�n tasarım onayı alan paketler�n ser� numaraları Kuruma

b�ld�r�l�r. Kurum ser� numaralarını kayıt altında tutar.
Taşıma onayları
Madde 236– Aşağıdak�ler�n taşınması �ç�n çok taraflı onay gerek�r:
a) 143 üncü maddede bel�rt�len koşullara uygun olmayan veya tasarımında kontrollü havalandırma s�stem� bulunan B(M) t�p� paketler,
b) 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq  üzer�nde akt�v�te taşıyan B(M) t�p� paketler,
c) CSI değer� 50’n�n üzer�nde olan bölüneb�l�r madde taşıyan paket grubu,
d) Özel olarak �mal ed�lm�ş tekne �ç�n uygulanan radyasyondan korunma programları.
Tasarım onayında bulunan özel koşul
Madde 237– Tasarım onayında bulunan özel b�r koşul �ç�n Kurum taşıma onayı olmaksızın taşıma �z�n� vereb�l�r.
Tasarım onayı başvuru b�lg�ler�
Madde 238- Taşıma onayı başvurusu �ç�n aşağıdak� b�lg�ler gerekl�d�r:
a) Taşıma onayı �stenen gerekl� süre,
b) Radyoakt�f �çer�k, planlanan taşıma yolları, araçları ve güzergah,
c) 228 �nc�, 231 �nc� ve 234 üncü maddelerde bel�rt�len onay sert�f�kaları çerçeves�nde gerekecek  önlemler ve �dar� ve tekn�k kontroller�n nasıl

uygulanacağı
Kurum onayı
Madde 239– Taşıma kabul ed�ld�ğ�nde Kurumdan onay sert�f�kası alınır.
Özel uygulama �ç�n taşıma onayı
Madde 240– Uluslararası taşınan her özel uygulamalı gönder� �ç�n çok taraflı onay alınır.
Özel uygulamalarda Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lemed�ğ� durumlar
Madde 241– Onay başvurusunda d�ğer b�lg�ler�n yanında, özel uygulamada bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmed�ğ� durumlar da

Kuruma b�ld�r�l�r. Ayrıca, söz konusu taşımada bu Yönetmel�k hükümler�n�n tam olarak yer�ne get�r�lememes�n�n sebepler� ayrıntılı şek�lde açıklanır.
Taşıma sırasında alınacak özel önlemler ve kontrollar bel�rt�l�r.

Kurum onay sert�f�kaları
Madde 242– Kurum tarafından ver�len her tasarım onay sert�f�kasına VRI/Number/Type Code genel göster�m�nde onay kodu tahs�s ed�l�r.

Burada, VRI (veh�cle reg�strat�on �dent�f�cat�on number) �lg�l� ülken�n uluslararası araç tesc�l kodu, number, Kurum tarafından ver�len ve b�r tasarım
veya sevkıyata a�t sayıdır. T�p kodları (type code) aşağıda ver�lm�şt�r:

AF          : Bölüneb�l�r madde �ç�n A t�p� paket tasarımı
B(U)       : B(U) t�p� paket tasarımı-bölüneb�l�r madde �ç�n B(U)F
B(M)      : B(M) t�p� paket tasarımı-bölüneb�l�r madde �ç�n B(M)F
C             : C t�p� paket tasarımı-bölüneb�l�r madde �ç�n CF
IF            : Bölüneb�l�r madde �ç�n endüstr�yel paket tasarımı
S             : Özel hazırlanmış radyoakt�f madde
LD          : Düşük oranda dağılab�l�r Radyoakt�f Madde
T             : Taşıma t�p�
X            : Özel uygulama
 
Bölüneb�l�r olmayan veya bölüneb�l�r uranyum hekzaflorür �ç�n tasarlanmış ad� paketlerde H(U), tek taraflı veya H(M) çok taraflı onaya a�t t�p

kodları kullanılır.
Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansının TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmel�k koşullarına uygunluk
Madde 243- Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansı’nın TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmel�k koşullarını yer�ne get�rerek tasarlanan

paketlerde t�p kodu kısmında “96” sayısı yer alır. Buna göre TR/132/B(M) F-96 onay kodunu taşıyan b�r paket�n, Türk�ye Atom Enerj�s�
Kurumundan bölüneb�l�r madde taşımak �ç�n Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansının TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmel�k koşullarını yer�ne
get�rerek B(M) t�p� paket tasarım onayı aldığı anlaşılır.

Çok taraflı onay
Madde 244– Çok taraflı onayda sert�f�kanın geçerl�l�k süres�n�n önem taşıdığı durumlarda sadece menşe� ülken�n onay kodu kullanılır. İlg�l�

her ülke tarafından sert�f�kalandırma söz konusu �se menşe� ülken�nk� �le b�rl�kte �lg�l� tüm ülkeler�n onay kodları her sert�f�kada yer alır. Örneğ�n
A/132/B(M)F-96, CH/28/B(M)F-96 ülke onay kodlarının bulunduğu sert�f�ka �ç�n, menşe� Avusturya olan ve bu ülkeden onay almış b�r paket
tasarımına daha sonra ayrı b�r sert�f�ka �le İsv�çre tarafından onay ver�ld�ğ� anlaşılır. Paket tasarımlarında daha sonra yapılan değ�ş�kl�kler alınan
onaylarda t�p kodlarının yanında parantez �ç�nde bel�rt�l�r (Örnek: A/132/B(M)F-96(Rev.2)). Gerekl� olab�lecek d�ğer bel�rteçler de örnektek� g�b�
parantez �ç�nde t�p kodunun sağında yer alır. Paket t�p�n�n harf �le tems�l ed�len kodunda değ�ş�kl�k yapılmadıkça onay sert�f�kasında bel�rt�len her
değ�ş�kl�k paket üzer�nde bel�rt�lmez.

Özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n onay sert�f�ka b�lg�ler�
Madde 245– Kurum tarafından ver�lecek her sert�f�kada aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Sert�f�ka c�ns�,
b) Kurum onay kodu,
c) Bu Yönetmel�k dah�l olmak üzere özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madde �ç�n uygulanab�l�r d�ğer

ulusal ve uluslararası mevzuatın l�stes�,
d) Özel hazırlanmış radyoakt�f madde ve düşük oranda dağılab�l�r radyoakt�f madden�n bel�rley�c� özell�kler�,
e) Ç�z�mle desteklenm�ş tasarım özell�kler�,
f) Akt�v�te ve f�z�ksel ve k�myasal özell�kler� �le �lg�l� b�lg�,
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g) Uygulanan kal�te tem�n programının özell�kler�,
h) Sevkıyat önces� ver�lmes� gerekl� d�ğer b�lg�lere referans,
�) Sert�f�kayı veren uzmanın k�ml�ğ� ve �mzası,
j) Geçerl�l�k başlangıç ve b�t�ş tar�hler�.
Özel uygulama onay sert�f�kaları
Madde 246- Kurum tarafından ver�lecek her sert�f�kada aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Sert�f�ka c�ns�,
b) Kurum onay kodu,
c) Bu yönetmel�k dah�l olmak üzere uygulanab�l�r d�ğer ulusal ve uluslararası mevzuatın l�stes�,
d) Taşıma yolları,
e) Olab�lecek taşıma kısıtlamaları �le yerleşt�rme, araç, taşıma kabı ve güzergah b�lg�ler�,
f) “Bu sert�f�ka gönder�c�y� radyoakt�f maddey� trans�t geç�rd�ğ� veya götürdüğü ülken�n uygulanab�l�r yasalarına karşı sorumsuz kılmaz.”

�bares�,
g) Kurumun uygun gördüğü d�ğer yetk�l� kurumların �lg�l�  sert�f�kalarına yapılmış referanslar ve tamamlayıcı tekn�k ver� veya b�lg�,
h) Tasarıma a�t tekn�k ç�z�mlere referans, gerek görülürse 21 x 30 cm ebadında ç�z�m, paket �malat malzemes� �le paket�n dış boyutları �le �lg�l�

kısa b�lg�,
�) Akt�v�te ve f�z�ksel ve k�myasal özell�kler �le �lg�l� b�lg�, bölüneb�l�r madde �ç�n g c�ns�nden kütles�,
j) Bölüneb�l�r madde �ç�n ek olarak bölüneb�l�r madde �le �lg�l� detaylı b�lg�, CSI, kr�t�kl�k güvenl�ğ�n� göster�r belgelere referans, boşluklara su

sızıntısını önleyen tasarım özell�kler�, ışınlanmış yakıt çubukları �ç�n nötron çoğalımında meydana geleb�lecek değ�ş�kl�kler �ç�n �z�n, taşıma
süres�nde beklenen ortam sıcaklıklarına uygunluğu,

k) Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve  güvenl�  ısı yayılması �le �lg�l� kontrollar,
l) Özel uygulama �le �lg�l� ve zorunlu ölçümler,
m) Sevkıyattan önce yapılması gerekenler� açıklayan b�lg�ye referans,
n) Tasarım �le �lg�l� uygulanab�l�r koşullardan hang�ler�n�n yer�ne get�r�lmed�ğ�n� bel�rt�r açıklama, 
o) Kurum tarafından alınması öngörülen önlemler� �çeren ac�l durum planı,
p) Uygulanan kal�te tem�n� programı,
q) Gerekt�ğ�nde taşıyıcı �le �lg�l� b�lg�ler,
r) Geçerl�l�k başlangıç ve b�t�ş tar�hler�,
s) Sert�f�kayı veren uzmanın k�ml�ğ� ve �mzası.
Taşıma onay sert�f�kası
Madde 247- Kurum tarafından ver�len her taşıma onay sert�f�kasında aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Sert�f�ka c�ns�,
b) Kurum onay kodu,
c) Bu Yönetmel�k dah�l olmak üzere uygulanab�l�r d�ğer ulusal ve uluslararası mevzuatın l�stes�,
d) Olab�lecek taşıma kısıtlamaları �le yerleşt�rme, araç, taşıma kabı ve güzergah b�lg�ler�,
e) “Bu sert�f�ka gönder�c�y� radyoakt�f maddey� trans�t geç�rd�ğ� veya götürdüğü ülken�n uygulanab�l�r yasalarına karşı sorumsuz kılmaz.”

�bares�,
f) Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve  güvenl�  ısı yayılması �le �lg�l� kontroller,
g) Sevkıyattan önce yapılması gerekenler� açıklayan b�lg�ye referans,
h) Uygulanab�l�r tasarım onay sert�f�kalarına referans,
�) Paket �çer�ğ�n�n f�z�ksel ve k�myasal durumu toplam akt�v�tes� varsa �çerd�ğ� farklı �zotoplar, g c�ns�nden bölüneb�l�r madde kütles�,
j) Kurum tarafından alınması öngörülen önlemler� �çeren ac�l durum planı,
k) Uygulanan kal�te tem�n� programı,
l) Sert�f�kayı veren uzmanın k�ml�ğ� ve �mzası,
m) Geçerl�l�k başlangıç ve b�t�ş tar�hler�,
Paket tasarım onay sert�f�kası
Madde 248- Kurum tarafından ver�len paket tasarım onay sert�f�kasında aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Sert�f�ka c�ns�,
b) Kurum onay kodu,
c) Varsa taşıma yollarında kısıtlama,
d) Bu Yönetmel�k dah�l olmak üzere  uygulanab�l�r d�ğer ulusal ve uluslararası mevzuatın l�stes�,
e) “Bu sert�f�ka gönder�c�y� radyoakt�f maddey� trans�t geç�rd�ğ� veya götürdüğü ülken�n uygulanab�l�r yasalarına karşı sorumsuz kılmaz.”

�bares�,
f) Kurumun uygun gördüğü d�ğer yetk�l� kurumların �lg�l� sert�f�kalarına yapılmış referanslar ve tamamlayıcı tekn�k ver� veya b�lg�,
g) Taşıma onayı gerekt�ren durumlarda 236 ncı maddeye uygun hareket ed�ld�ğ�n� gösteren açıklama,
h) Tasarıma a�t tekn�k ç�z�mlere referans, gerek görülürse 21 x 30 cm ebadında ç�z�m, paket �malat malzemes� �le paket�n dış boyutları,
�) Paket �çer�ğ�n�n f�z�ksel ve k�myasal durumu, toplam akt�v�tes�, varsa �çerd�ğ� farklı �zotoplar, g c�ns�nden bölüneb�l�r madde kütles�,
j) Bölüneb�l�r madde �ç�n ayrıca ayrıntılı �çer�k b�lg�s�, CSI, kr�t�kl�k güvenl�ğ�n� bel�rten belgelere referans, boşluklara su sızıntısını önleyen

tasarım özell�kler�, ışınlanmış yakıt çubukları �ç�n  nötron çoğalımında meydana geleb�lecek değ�ş�kl�kler �ç�n �z�n, taşıma süres�nde beklenen ortam
sıcaklıklarına uygunluğu,

k) B(M) t�p� paketler �ç�n yönetmel�ğ�n uygulanab�l�r koşullarından yer�ne get�r�lmeyenler�n l�stes� ve bu b�lg�n�n �lg�l� yetk�l� kurumlara da
ulaşmasını sağlamak �ç�n kopyaları,

l) Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve  güvenl� ısı yayılması �le �lg�l� kontroller,
m) Sevkıyattan önce yapılması gerekenler� açıklayan b�lg�ye referans,
n) Tasarımda ortam koşulları �le �lg�l� hükümlerden yer�ne get�r�lmeyen varsa bunların l�stes�,
o) Uygulanan kal�te tem�n� programı,
p) Kurum gerek görürse başvuru sah�b� �le �lg�l� k�ml�k b�lg�ler�,
q) Sert�f�kayı veren uzmanın k�ml�ğ� ve �mzası,
r) Geçerl�l�k başlangıç ve b�t�ş tar�hler�.
Sert�f�kaların geçerl�l�ğ�
Madde 249– Çok taraflı onay, sevkıyatın trans�t geçt�ğ� ülke veya ülkeler�n veya gönder�ld�ğ� ülken�n yetk�l� kurumu tarafından sadece menşe�

ülken�n yetk�l� kurumunun verd�ğ� onay sert�f�kası üzer�ne uygulanan ek b�r onayla veya bu sert�f�kaya eşl�k eden başka belgeler�n eklenmes� �le
gerçekleşeb�l�r.

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler
 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 250- 10/9/1997 tar�hl� ve 23106 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Radyoakt�f Madden�n Güvenl� Taşınması Yönetmel�ğ�

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 251- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 252- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan Yürütür.
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