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Üst Yönetici Sunuşu 
 

 

Ülkemiz, “Barış İçin Atom Programı” çerçevesinde nükleer teknoloji alanında çalışmaları başlatan 

ilk ülkelerden biridir. 1955 yılında Cenevre Konferansını takiben ABD ile Nükleer Enerjinin Barışçıl 

Amaçlarla Kullanılmasına Dair İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 1956 yılında Atom Enerjisi 

Komisyonu kurulmuş ve 1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na üye olunmuştur. Atom 

Enerjisi Komisyonu, 1982 yılında 2690 sayılı Kanun ile barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin 

kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları 

belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine 

etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adı ile yeniden yapılandırılmıştır. 

 

Ülkemiz son yıllarda küresel kaynaklı etkiler haricinde oldukça hızlı bir ekonomik gelişme 

göstermektedir. Bu gelişmenin küresel gelişmelerin olumsuz etkileri azaldığında daha hızlı olacağı 

ve buna paralel olarak enerji talebinde çok hızlı bir artışın olacağı beklenmektedir. Ülkemizin hızla 

artan elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında diğer enerji kaynaklarının yanında nükleer enerjinin 

de yer alması planlanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından nükleer enerji 

programının başlatılması yönünde adımlar atılmıştır. Bu bağlamda TAEK, ülkemizin nükleer 

güvenlik ve radyasyon güvenliği alanındaki düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak, ülkemizde 

kurulacak nükleer santrallerin güvenli ve emniyetli bir şekilde ve uluslararası standartlara uygun 

olarak kurulması ve işletilmesinin sağlanması için özenli çalışmalarını devam ettirecektir. 

 

TAEK, bir yandan düzenleyici ve denetleyici rolü ile nükleer teknolojinin ve nükleer tekniklerin 

ülkemizde yaygın olarak kullanılabilmesi için gereken güven ortamını oluştururken, diğer yandan en 

gelişmiş cihazlarla donatılmış araştırma-geliştirme altyapısı ve birikimli insan kaynağı ile hem bu 

teknolojinin edinilmesi ve ülkemizde geliştirilmesi için gereken faaliyetleri yürütmekte, hem de diğer 

kurum ve kuruluşlara öncülük etmekte ve yol göstermektedir. 

 

Bununla birlikte nükleer güç santrali projelerinin uygulanmaya başladığı Türkiye'de nükleer enerji 

kullanım ve radyasyon uygulamalarına ilişkin hususların güncel bir anlayışla yeniden 

düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda radyoaktif atık yönetimine ilişkin sorumluluklar dâhil 

nükleer enerji kullanımı ve radyasyon uygulamalarını teknik idari, hukuki açıdan düzenleyen, Kanun 

taslağı Kurumumuz tarafından hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulmuştur. 

 

 

 

 

    Zafer ALPER 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
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I- Genel Bilgiler 
 

A- Misyon ve Vizyon 
 
Misyonumuz 

 

Ülkemizin nükleer teknolojiden yararlanmasını sağlamada öncü olmak, nükleer alanda düzenleyici 

ve denetleyici faaliyetleri yürütmektir. 

 

Vizyonumuz 
 

Ülkemizin nükleer teknoloji alanında söz sahibi ülkeler arasına girmesini sağlamak, insan ve çevrenin 

radyasyondan korunmasının temininde güvenilir, etkin ve bağımsız bir kurum olmaktır. 

 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2690 sayılı kuruluş Kanunu kapsamında belirlenen politika ve 

hedefler doğrultusunda tanımlanan görevleri aşağıdaki gibidir: 

 

- Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın 

esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirlemek; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik 

kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, 

inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik 

etmek, 

- Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik 

maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, 

ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, 

tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak, 

- Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuvarlar, 

deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek; ülke sanayisinin nükleer teknolojiye geçebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; 

yakıt çevrimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde 

bulunmak, 

- Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma sistemi kurmak ve işletmek, 

- Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonun zararlarına karşı 

korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak, 

- Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç 

eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak 
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lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan 

lisansları geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluşlar hakkında, gerekirse 

kapatma kararları almak ve genel hukuk esasları dâhilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini 

sağlamak, 

- Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüklerine ait esasları 

belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, 

- Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimleri, inşaat, işletme 

ve çevre güvenlikleri ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansları vermek; gerekli inceleme ve denetimleri 

yapmak, izin ve lisanslara uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı 

geçici veya sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılmaları için Başbakana önerilerde 

bulunmak; bu amaçlarla gerekli teknik mevzuatı, tüzükleri ve yönetmelikleri hazırlamak, 

- Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif atıkların güvenli 

şekilde işlenmeleri, taşınmaları, geçici veya sürekli depolanmaları için gereken önlemleri almak veya 

aldırmak, 

- Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer 

alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri 

kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, 

- Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların 

programlarını ve dağıtımlarını yapmak, 

- Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların 

yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği 

yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı 

kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; 

yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları 

planlamak ve izlemek, 

- Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt 

içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda 

halkı aydınlatmak, 

- Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli 

düzenlemeleri önermek, 

- Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri 

hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili 

olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek. 
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C-TAEK’e İlişkin Bilgiler 
 

1- Tarihçe ve Fiziksel Yapı 
 

TAEK’in faaliyetleri, Başkanlık teşkilatı bünyesinde bulunan daire başkanlıkları ile İstanbul ve 

Ankara’da bulunan araştırma ve eğitim merkezleri tarafından yürütülmektedir. 

 

BAŞKANLIK TEŞKİLATI 

 

1956 yılında 6821 sayılı Kanun ile Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı 

olarak Ankara’da kurulmuştur. 1982 yılında 2690 sayılı Kanun ile Başbakan’a bağlı olarak Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır. 

Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı, No:192’de 22.896 m2 

arsa üzerinde bulunan ve 4 adet hizmet 

binasıyla 20.300 m2’lik kapalı alana sahip 

olan TAEK Başkanlık teşkilatında, 

Başkanlık ile birlikte Nükleer Güvenlik 

Dairesi (NGD) Başkanlığı, Radyasyon 

Sağlığı ve Güvenliği Dairesi (RSGD) 

Başkanlığı, Teknoloji Dairesi (TD) 

Başkanlığı, Araştırma Geliştirme 

Koordinasyon Dairesi (AGKD) 

Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi 

(İMİD) Başkanlığı, Strateji Geliştirme  

                  Resim 1. TAEK Başkanlık binası Müdürlüğü (SGM) ve Hukuk Müşavirliği  

  görev yapmaktadır. 

 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) 

 

1956 yılında İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü kenarında bir araştırma reaktörünün kurulması 

amacıyla şimdiki arazi istimlâk edilmiştir. 06.03.1958 tarihli Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) kararı 

ile “İstanbul’da Küçükçekmece Gölü kenarında 1.000 kW takatinde havuz tipi bir atom reaktörünün 

kurulması” kararlaştırılmıştır. 12.08.1960 tarihli AEK kararıyla “atom reaktörü” projesinin ismi, 

bulunduğu yere ve verilen görevlere izafeten Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi olarak 

belirlenmiştir. 27.05.1962 tarihinde resmi açılışı yapılan merkezin kuruluşu tamamlanmıştır. 

ÇNAEM halen İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma 

Merkezi Yolu üzerinde 291.680 m2 arsa üzerinde 38 adet hizmet binasıyla 29.400 m2’lik kapalı alanda 

hizmet vermektedir. 
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1959 yılında ülkemizin ilk nükleer tesisi olan 1 

MW gücündeki TR-1 araştırma reaktörünün 

temeli atılmış ve 06.01.1962 tarihinde saat 

19:14’de “kritik” olmuştur. 

1970 yılında nükleer alandaki çalışmaların ve 

artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması 

amacıyla TR-1 binası ve havuz içine daha yüksek 

güçte ikinci bir reaktörün yapılmasına karar 

verilmiştir. Ülkemizin ikinci nükleer tesisi olan 

TR-2 araştırma reaktörü 1984’de tam kapasite ile 

hizmete alınmıştır. Reaktörün 2013 yılında 

başlatılan tahkim çalışmaları tamamlanmış olup  

5 MW güç düzeyine çıkarılmasına ve 

lisanslanmasına ilişkin faaliyetler devam 

etmektedir.             Resim 2. ÇNAEM 

 

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) 

 

SANAEM’in kurulması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 

görüşlerine dayanılarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 03.06.2005 tarihli ve 2388 sayılı 

yazısı üzerine, 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre Bakanlar 

Kurulunca 13.06.2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 01.07.2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Organizasyonu, Atom Enerjisi Komisyonu’nun 87 nci toplantısında 

alınan kararla ve 18.02.2005 tarihli Bakan onayıyla oluşturulmuştur. 

 

 
 

Resim 3. SANAEM 

 

SANAEM halen Ankara’da İstanbul Yolu 30. km Saray Mahallesi Atom Caddesi No:27’de 

Kurumumuza tahsisli; 54.361 m2 tarımsal nitelikli alan ve 368.659 m2 imarlı arsa üzerinde 18 adet 

hizmet binasıyla 24.867m2’lik kapalı alanda hizmet vermektedir.  
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Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) 

 

ANAEM’in kurulması AEK’nın 113 üncü 

toplantısında alınan karar ve karara ekli 

gerekçeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 

18.08.2010 tarih ve 2010/846 sayılı kararı ile 

kararlaştırılmış ve 30.09.2010 tarih ve 27715 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

ANAEM, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

kampüsüne bitişik TAEK Beşevler 

Yerleşkesinde 9.342 m2 arsa üzerinde bir ana 

bina, bir kümbet ve iki adet baraka ünitesi ile 

3.170 m2’lik kapalı alanda hizmet vermektedir. 

          Resim 4. ANAEM 
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2- Örgüt Yapısı 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 1956 yılında 6821 sayılı Kanun ile AEK Genel Sekreterliği 

adıyla, Başbakanlığa bağlı olarak Ankara’da kurulmuştur. 1982 yılında 2690 sayılı Kanun ile 

Başbakan’a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılandırılan Kurumumuz, 

27.11.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile 3046 sayılı Kanunun 

4 üncü ve 10 uncu maddeleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. Tüzel 

kişiliği haiz özel bütçeli bir kamu kurumu olan TAEK’in faaliyetleri, başkanlık teşkilatı bünyesinde 

bulunan ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı hizmetler birimleri ile bağlı 

kuruluşları olarak İstanbul ve Ankara’da bulunan araştırma ve eğitim merkezleri tarafından 

yürütülmektedir.  

TAEK Başkanı, Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname ile atanır. Atom Enerjisi 

Komisyonu (AEK) tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde 2690 sayılı Kanunla 

Kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Kurumu temsil eder, yönetir ve Kurumun üst 

yöneticisidir. 

Kurum Başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı bulunmaktadır. Başkan 

yardımcıları, Başkan için belirtilen esas ve usullere göre atanır. Başkan yardımcıları, başkanlık 

hizmetlerini Başkan adına ve onun yapacağı iş bölümü, yetki devri ve emirleri yönünde, mevzuat 

hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. 

AEK, TAEK Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört 

öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yükseköğretim kurumları temsilcisi üyeler, Başbakan 

tarafından seçilir. Yılda en az dört kere toplanan Komisyonun görevleri; 

- TAEK’in çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak ve Başbakana sunmak,  

- Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve 

TAEK ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek,  

- TAEK’in çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programını ve raporunu 

hazırlayıp Başbakana sunmak,  

- Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli 

düzenlemeleri Başbakanın onayına sunmaktır.  

Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum ve kuruluşlardaki 

uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri ve seçimi yönetmelikle belirlenen üyelerden oluşur ve davet 

üzerine toplanır. Danışma kurulu üyeleri, AEK’nın önerisi ve Başbakanın onayı ile görevlendirilir. 

Kurul, AEK tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve önerilerini AEK’ya bildirir. 

TAEK nükleer enerjiyle ilgili faaliyetler ve radyasyon uygulamaları konularında hem düzenleme ve 

denetleme hem de araştırma kurumu olma özelliğine sahiptir. Ayrıca nükleer alanda Ar-Ge, 

uygulama, hizmet ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü araştırma ve eğitim merkezleri de Başkanlığa 

bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bakanlar Kurulunun 05.03.2012 tarihli ve 2012/2919 sayılı kararı ile TAEK’in yeni organizasyon 

yapısı belirlenmiş olup 25.03.2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. TAEK’in organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır. 
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Şema 1. TAEK organizasyon şeması 
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

TAEK’deki işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla 

kurum hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır. 

TAEK birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler 

konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü görev yapmaktadır. 

Başkanlık ile bağlı kuruluşlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan proje ve programların analiz, 

tasarım, kodlama, entegrasyon, dokümantasyon vb. hizmetleri ile Yönetim Bilgi Sistemleri ile ilgili 

programların yapılması/yaptırılması bu şube müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte, kullanılan 

bilgisayarların ve teknolojik cihazların hizmete sürekli hazır halde bulundurulması için bakımları 

yapılmaktadır. 

 

TAEK’in http://www.taek.gov.tr internet ve http://portal.taek.gov.tr intranet adreslerinde; 

- Kurumda üretilen her türlü mevzuata erişim, 

- Kuruma veya ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlara ait belge ve dokümanlara erişim, 

- Bilgi işlem ve proje formlarına erişim, 

- TAEK otomasyon sistemlerine erişim, 

- Eğitim ve sosyal hizmetlere ait bilgilere erişim, 

- UAEA, OECD/NEA, ICTP vb. internet sitelerine erişim, 

- Sürekli güncellenmekte olan Çevresel Radyasyon Değerleri bilgilerine erişim, 

- RESA (Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı) ve EURDEP (Avrupa Radyolojik Veri Değişim 

Platformu) verilerine erişim, 

- TAEK tarafından verilen hizmetlere çevrimiçi erişim 

sağlanmaktadır. 

TAEK; ÇNAEM ve SANAEM yerleşimlerinde en son teknolojik cihaz ve donanımla donatılmış 

laboratuvarlar ile ülkemize hizmet vermektedir. Ayrıca, yerinde radyasyon/radyoaktivite ölçümleri 

yapabilmek üzere gerekli ölçüm cihazlarına ve nükleer/radyolojik tehlike durumlarında etkin 

müdahale yapabilecek donanıma sahiptir.  

Potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlık kapsamında, havadaki gama radyasyon 

düzeyindeki artışın algılanması esasına dayalı olarak çalışan ve ülkeyi etkileyebilecek düzeyde 

radyasyon sızıntısı olması durumunda erken uyarı vererek eşzamanlı olarak çalışan Radyasyon Erken 

Uyarı Sistemi (RESA), TAEK uzmanlarınca geliştirilerek ülke genelinde kurulmuştur. 

SANAEM yerleşkesinde kurulan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi ile ülkemiz hızlandırıcı teknoloji 

altyapısına kavuşmuş, bu tesis ile tıbbi amaçlı radyoizotopların ve radyofarmasotiklerin üretimi ile 

Ar-Ge çalışmaları yapılır hale gelmiştir. 

  

http://www.taek.gov.tr/
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TAEK’İN SAHİP OLDUĞU TEKNİK ALTYAPI 
 

 

Tablo 1. Kurum bünyesindeki tesisler 

 

TESİS YER 

TR-2 Araştırma Reaktörü ÇNAEM 

Düşük Enerjili İyon Hızlandırıcıları ÇNAEM 

Nükleer Yakıt Pilot Tesisi  ÇNAEM 

Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık İşleme ve Geçici 

Depolama Tesisi 
ÇNAEM 

Gama Işınlama Tesisi SANAEM 

TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi SANAEM 

SANAEM Elektron Hızlandırıcısı Tesisi SANAEM 

 

 

Tablo 2. Ülke genelinde kurulu sistemler 

 

ÜLKE GENELİNDE KURULU SİSTEMLER 
İSTASYON 

SAYISI 

Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA ) 193 

Gümrük Kapılarında Araçlarda Radyasyon Tarama 

Sistemi (RESA-GATE) 
21 

Gümrük Kapılarındaki Radyasyon İzleme Sistemi (RİS) 23 
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Tablo 3. Kurum bünyesindeki laboratuvarlar 

 

LABORATUVARLAR YERİ 

Radyasyon Ölçme Cihazlarının Kalibrasyon Laboratuvarı 

(SSDL) 
ÇNAEM 

Radyonüklit Metrolojisi Laboratuvarları SANAEM 

Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Analitik Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Tahribatsız Muayene (NDT) Laboratuvarları  ÇNAEM 

Radon İzleme Laboratuvarı ÇNAEM, SANAEM 

Termohidrolik Laboratuvarı ÇNAEM 

Radyoizotop Radyofarmasötik Üretim ve Kalite Kontrol 

Laboratuvarları 
ÇNAEM, SANAEM 

Hayvancılık, Nükleer Biyoteknoloji ve Hayvan Sağlığı 

Nükleer Araştırma Laboratuvarları 
SANAEM 

Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme, Bitki Islahı ve Bitki 

Koruma Laboratuvarları 
SANAEM 

Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi ve Işınlanmış Gıdaların 

Tespiti Laboratuvarları 
SANAEM 

Radyasyon Mikrobiyolojisi Laboratuvarı SANAEM 

Biyolojik Doz Tayini Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Medikal Fizik Uygulamaları Laboratuvarı SANAEM 

Füzyon Laboratuvarı SANAEM 

Nötron Çalışmaları Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Radyasyon Ölçüm ve Algılama Sistemleri Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Radyasyon Ölçme Cihazları Geliştirme, Üretme ve Bakım 

Onarım Laboratuvarları 
ÇNAEM, SANAEM 

Hızlandırıcı Fiziği Laboratuvarı SANAEM 

Dozimetri Laboratuvarları SANAEM 

Malzeme Araştırma ve Karakterizasyon Laboratuvarları ÇNAEM, SANAEM 

Mekanik ağaç ve cam atölyeleri ÇNAEM, SANAEM 

Mühendislik tasarım kodları ve gelişmiş bilgisayarlar ÇNAEM 
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ANAEM tarafından sunulan; Ulusal kurslar ve eğitim ile kamuoyu bilgilendirilmesine yönelik eğitim 

ve tanıtım hizmetlerinde; portatif radyasyon ölçüm cihazları (13 adet), sabit radyasyon ölçüm cihazı 

(1 adet-4 dedektörlü) ve kurşun önlük, tiroid koruyucu, gonad koruyucu, over koruyucu, kurşun 

eldiven, kurşun gözlük, kurşun saklama kapları kullanılmaktadır. Kurslarda yer alan bazı uygulamalı 

dersler, Kurumumuzun imkânları yanı sıra, (yerinde eğitim amacıyla) çeşitli kurum ve kuruluşların 

imkânlarından da yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. 

 

Resim 5. Endüstriyel radyografi eğitim cihazı 

Endüstriyel Radyografi uygulamalarında içi görülebilen demo gama radyografi cihazı ve aksesuarları 

kullanılmaktadır. Kursiyerler, radyasyondan korunma ilkeleri doğrultusunda bu tür cihazları daha 

güvenli bir şekilde kullanabilmekte ve ayrıca yaşanabilecek olası kazalarda nasıl davranmaları 

gerektiği konusunda da fikir sahibi olabilmektedir. 
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4- İnsan Kaynakları 
 

TAEK personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 31.12.2015 

tarihi itibarıyla Başkanlık’ta 329, SANAEM’de 224, ÇNAEM’de 209 ve ANAEM’de 18 olmak üzere 

toplam 780 personel görev yapmaktadır. Personelin birimlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte 

görülmektedir: 

 

 

Grafik 1. Personelin birimlere göre dağılımı 
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TAEK’de görev yapan personelin eğitim durumlarına göre dağılımını gösteren grafik aşağıda 

görülmektedir: 

 

 

 

Grafik 2. Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı 

 

Personelin görev yaptığı hizmet sınıflarını gösteren diyagram aşağıda görülmektedir: 

 

 
 

Grafik 3. Hizmet sınıflarına göre personel dağılımı  
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Grafiklerden de görüleceği üzere Kurumun sahip olduğu nitelikli personel sayısının ileride daha da 

arttırılması hedeflenmektedir. 

 

Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı ise aşağıdaki grafikte görülmektedir: 

 

Grafik 4. Hizmet süresine göre personel dağılımı 

 

TAEK personelinin; % 32’lik kısmı 20 yıldan fazla, % 24’lük kısmı ise 30 yıldan fazla kamu 

hizmetinde bulunmuş tecrübeli personel iken, dörtte birinin ise hizmeti 10 yıldan daha azdır. Bu 

durum Kurumumuzda tecrübeli personel sayısının yüksekliğini göstermekle birlikte yeni personel 

ihtiyacını da gündeme getirmektedir.
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5- Sunulan Hizmetler 
 

TAEK’in sunduğu hizmetler; Başkanlık bünyesindeki ana hizmet birimleri, danışma ve denetim 

birimleri ve yardımcı birimler ile bağlı kuruluşları olan araştırma ve eğitim merkezleri tarafından 

yerine getirilmektedir.  

 

5-1. Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(NGD) 

Nükleer Güvenlik Dairesinin görevleri 2690 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) fıkrasında “Bu 

Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getirmek, 

nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma 

konuları ile radyasyondan korunma, nükleer madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği 

hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak” şeklinde ifade edilmektedir. 

NGD Başkanlığı faaliyetleri; 

1. Nükleer Tesis Güvenliği Şubesi Müdürlüğü, 

2. Nükleer Güvenlik Denetimi Şubesi Müdürlüğü, 

3. Çevre ve Atık Güvenliği Şubesi Müdürlüğü, 

4. Nükleer Güvence ve Emniyet Şubesi Müdürlüğü, 

5. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir.  

Yürütülen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Faaliyetlerine temel olacak politika, hedef ve ilkeleri belirlemek, 

2. Mevzuat hazırlamak, 

3. Denetim yapmak, 

4. Lisans, izin veya onay verilmesinden önce veya sonra sunulan bilgi ve dokümanların inceleme 

ve değerlendirmesini yapmak, 

5. Lisans, izin veya onayın kapsam ve koşullarını açık ve net bir şekilde ortaya koymak, 

6. Nükleer güvenlik, güvence ve emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceğinin saptandığı 

durumlarda gerekli önlemlerin alındığını garanti altına almak,  

7. Nükleer güvenlik, güvence ve emniyet gereklerinin ihlali durumunda gerekli yaptırımların 

uygulanmasını sağlamak, 

8. Uluslararası organizasyonlar ile işbirliği yapmak ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin 

takibini yapmak ve gereğini yerine getirmek, 

9. Bilgilendirme seminerleri düzenlemek. 
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Tablo 4. Ülkemizdeki nükleer tesislerde ve nükleer madde ile yapılan uygulama ve faaliyetlerde 

      uluslararası normlara uygun seviyede güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasını     

      garanti altına almak kapsamında verilen hizmetler 

 

SIRA 

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMET 

SAYISI 

2015 

1 Limanlarımızı ziyaret eden nükleer güçle çalışan gemiler için çevre izleme faaliyeti - 

2 
Nükleer maddeler/stratejik malzemeler/nükleerle ilgili diğer ekipman ve bileşenler 

için ithal uygunluk yazısı 
67 

3 
Emniyet denetimleri (nükleer madde sayım ve kontrolü ve fiziksel korunma 

kapsamında) 
12 

4 ÇNAEM-TR-2 Araştırma Reaktörüne yapılan nükleer güvenlik denetimleri 1 

5 
İTÜ-TR TRIGA Mark II Araştırma Reaktörüne yapılan nükleer güvenlik 

denetimleri 
1 

6 
Nükleer maddeler/stratejik malzemeler/nükleerle ilgili diğer ekipman ve bileşenler 

için ihracat uygunluk yazısı 
43 

7 AKKUYU Nükleer Güç Santraline (NGS) yapılan denetimler 4 

8 Sinop Nükleer Güç Santral(NGS) Sahasına yapılan denetimler 4 

9 Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin yetkilendirmeye esas belge değerlendirmeleri 1 

10 
ADUR Madencilik şirketinin Kurucu olarak tanınmasına ilişkin belge 

değerlendirmeleri 
2 

 

 

RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(RSGD) 

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri 2690 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) 

fıkrasında “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; lisanslama, radyasyondan 

korunma mevzuatı ve esaslarının tespiti, radyoaktif maddelerin taşınma ve depolanması, radyasyon 

çıkaran cihaz ve sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

RSGD Başkanlığı faaliyetleri; 

1. Radyasyondan Korunma Şubesi Müdürlüğü, 

2. Radyasyon Uygulamaları Güvenliği Şubesi Müdürlüğü, 

3. Radyoaktif Kaynak Yönetimi Şubesi Müdürlüğü, 

4. Radyasyon Güvenliği Denetimi Şubesi Müdürlüğü, 
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5. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

 

Yürütülen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Radyasyon kaynakları ve radyasyon tesislerine ilişkin lisans, zırhlama hesabı/ projesi onayı, 

izin ve denetim hizmetleri; 

- Lisans, 

 Radyasyon kaynakları ile radyoloji, radyoterapi, diş, veterinerlik, RIA 

(RadioImmunoAssay), endüstri, araştırma, güvenlik, tarım vb. alanında yürütülen 

uygulamalar ile imalat veya bakım ve onarım, ithalat, ihracat ve taşıma faaliyetlerini 

lisanslamak, 

 Radyasyon tesislerinin (nükleer tıp, ışınlama, radyoizotop üretim, radyofarmasi vb.) 

lisanslamak, 

 Lisans belgeleri üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya kayıp belgeyi yeniden 

düzenlemek, 

 Lisansları vize etmek. 

- İzin, 

 Radyasyon kaynaklarının ithalat, ihracat, geçici giriş-çıkış, taşıma, transit geçiş 

izinlerini vermek. 

- Denetim, 

 Radyasyon uygulamalarında ve tesislerinde talep üzerine yapılan radyasyon güvenliği 

denetimi yapmak. 

- Zırhlama hesabı/projesi onayı, 

 Radyasyon kaynaklarının bulunduğu/kullanıldığı/üretildiği odalar (radyoloji, 

radyoterapi, endüstriyel radyografi/radyoskopi, imalat veya bakım-onarım odaları vb.) 

için zırhlama hesaplamalarının yapmak/projeyi onaylamak, 

 Radyasyon kaynaklarının bulunduğu/kullanıldığı /üretildiği ünite/tesisler (nükleer tıp 

ünitesi, yataklı tedavi ünitesi, radyoizotop ve radyofarmasötik üretim, hızlandırıcı ve 

ışınlama tesisleri vb.) için zırhlama hesaplamalarını yapmak/projeyi onaylanmak. 

2. Uygunluk değerlendirme hizmetleri; 

 Radyasyon ölçüm sistemleri uygunluk değerlendirmesi (Uluslararası gözetim 

firmaları, metal işleme/elleçleme tesisleri) için uygunluk belgesi düzenlemek, 

 Dozimetri hizmeti verecek kuruluşlar için uygunluk belgesi düzenlemek. 
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Tablo 5. Radyasyon güvenliği kapsamında verilen hizmetler 

 

SIRA 

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

1 Lisans işlemleri (yeni lisans, vize, belge üzerinde değişiklik) 7.364 

2 İzin işlemleri (ithal, ihraç, taşıma, transit geçiş, kaynak değişim) 1.240 

3 Denetim ve cihaz kontrolü yapılan (ön denetim) kuruluş sayısı  3.130 

4 
Proje onayı verilmesi (radyasyon kaynağının bulunduğu yere ait zırhlama 

hesabı yapılan tesis/bölüm/kuruluş ve oda sayısı) 
406 

5 
Uygunluk belgesi verilmesi (radyasyon ölçümü yapabilme, radyasyon ölçüm 

sistemlerine, dozimetri hizmeti verecek kuruluşlara) 
51 

 

 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME-KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

(AGKD) 

Araştırma Geliştirme Koordinasyon Dairesinin görevleri 2690 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nin (c) 

fıkrasında “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, 

nükleer teknik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası iliş kiler, proje, eğitim, yayın, halkla 

ilişkiler ve tercüme hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmakla yükümlüdür” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

Kanunla verilen bu görevlerden; ulusal ve uluslararası işbirliklerinin, anlaşma, sözleşme ve 

protokollerin, uluslararası eğitimlerin, yayın organizasyonu, koordinasyonu ve diğer ilgili görevleri 

yerine getirmekle sorumlu olup nükleer enerji ile ilgili etüt, nükleer teknik uygulama, radyoizotop 

üretimi görevleri TAEK’in bağlı kuruluşları olan ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülmektedir. 

 AGKD Başkanlığı faaliyetleri; 

1. Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü, 

2. Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğü, 

3. Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Şubesi Müdürlüğü, 

4. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

Yürütülen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Eğitim konusunda ulusal ve uluslararası nitelikli işbirliği oluşturulmasına yönelik çalışmaları 

yürütmek, 

2. Aday memur eğitimi ve staj programlarını gerçekleştirmek, 

3. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) teknik işbirliği programını yönetmek, 

4. Yayın Kurulu ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
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5. Ülkemizde nükleer ve radyolojik alanda görev yapacak kişilerin radyasyondan korunma 

sorumlusu olmak üzere almış oldukları eğitim sonrası, sınavlarının yapılmasını ve başarılı olanların 

başarı sertifikalarının basım, onay işlemlerini ve dağıtımını sağlamak, 

6. TAEK dışında radyasyondan korunma konusunda ulusal eğitimleri verecek 

kurum/kuruluşların “Onaylı Eğitim Kuruluşu” olmak üzere TAEK’e yaptıkları başvuruları 

değerlendirmek, uygun bulunanlara “Onay Belgesi” nin verilmesi işlemlerini sağlamak ve bu 

kuruluşların eğitimlerini denetlemek,  

7. Kurumsal yayınların basım ve dağıtımını sağlamak, 

8. Kütüphane hizmetlerini basılı ve elektronik olarak sağlamak, 

9. Nükleer alanda ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını izlemek, Kurum 

politika ve hedeflerine uygunluğunu değerlendirmek, bu konularda projeler oluşturulmasını 

sağlamak, koordine etmek ve izlemek,  

10. Nükleer alanda araştırma ve geliştirme konularında ulusal ve uluslararası nitelikli işbirliği 

oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek, 

11. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşma, sözleşme ve protokollerle 

ilgili işleri yürütmek, 

12. Nükleer alanda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamındaki faaliyetleri 

yürütmek, 

13. Yurt dışı görev raporlarını kayıt altına almak, saklamak, vb. konulardaki işleri yürütmek,  

14. TAEK’in görev alanına giren konularda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası çok taraflı ve 

ikili anlaşma, sözleşme ve diğer düzenlemelerle ilgili izleme, değerlendirme, bilgilendirme vb. 

faaliyetleri yürütmek, 

15. Uluslararası kuruluşların katkı paylarının ödenmesiyle ile ilgili işlemleri yürütmek, 

16. Ülke bilgi notu veri tabanını oluşturmak ve gerekli durumlarda ilgili kurum/kuruluşlarla 

paylaşmak, 

17. Gerekli mevzuatı hazırlamak,  

18. Basın ve Halkla İlişkiler ile ilgili işleri yürütmek, 

19. Daha önce radyasyondan korunma eğitimi sonucunda başarı sertifikası alıp sertifikasını 

kaybeden kişilere yeniden suret hükmünde sertifika basılması. 

 

 

TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

(TD) 

Teknoloji Dairesinin görevleri 2690 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nin (d) fıkrasında “Bu Kanunun 

4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer yakıt çevrimi ve nükleer hammaddeler ile güç 

üretimine dönük olmayan reaktör araştırma, kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkilere 

dair hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak” şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 

Madde 4’ün a), b), c), g) ve i) fıkralarında sayılan görevlerin yerine getirilmesi kapsamında Teknoloji 
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Dairesine görevler düştüğü değerlendirilerek şubelerin görevlerinin tanımlanmasında bu maddeler de 

dikkate alınmıştır.  

TD Başkanlığı faaliyetleri;  

1. Teknoloji Politikaları Şubesi Müdürlüğü,  

2. Mühendislik Şubesi Müdürlüğü,  

3. Endüstriyel İlişkiler Şubesi Müdürlüğü,  

4. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, 

tarafından yürütülmektedir. 

Yürütülen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Ülkelerin nükleer enerji alanındaki faaliyetlerinin takip etmek, 

2. Kurumun diğer birimleri tarafından yürütülen çeşitli çalışmalara destek olmak. 

 

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ 

(ADYM) 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi; yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı nükleer ve radyolojik bir tehlike 

durumu ya da kriz halinde bireylerin, toplumun ve çevrenin muhtemel radyasyon ve radyoaktif 

bulaşma tehlikelerinden korunmasını sağlamak amacıyla, Kurumumuzun görev, yetki ve 

sorumlulukları kapsamında gerekli hazırlıklar yapmak, gerekli faaliyetleri etkin ve süratli bir şekilde 

yerine getirmek, ilgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iletişimi sağlayarak olayla ilgili verileri 

toplamak ölçüm ve analiz faaliyetlerini kontrol etmek, verileri işlemek ve değerlendirmek, bunların 

ışığında en uygun kararları almak, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi aktarmak, öneri sunmak, yetkisi 

dâhilinde olan faaliyetleri yürütmek, ilgili kamu kuruluşları ile gerektiğinde faaliyetlerin tümü veya 

bir bölümünü yönetmek ve/veya koordine etmek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri 

Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında sayılan görevleri yürütmek amacıyla 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 05.04.2011 tarihli Olurları ile kurulmuştur. 

 

Tablo 6. 2015 Yılında acil durumlara müdahale kapsamında verilen hizmetler 

SIRA 

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

1 Olay 22 

2 Kaçakçılık 1 

3 Gümrüklerden gelen toplam alarm 6.590 

4 Kaza 1 
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Tablo 7. 2015 Yılında TAEK tarafından kurulan cihazlar 

SIRA 

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

1 Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) İstasyonu 20 

2 Radyasyon İzleme Sistemi (RİS) İstasyonu - 

3 RESA ve RİS Hizmetleri (Değişim, Bakım-Onarım, Yer Değişikliği) 117 

 

 

5-2. Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

(SGM) 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 

2006 yılında kurulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makamının 05.04.2012 tarihli ve 1773 

sayılı Oluru ile onaylanan TAEK Organizasyon Yapısı ile yeniden yapılanmıştır.  

SGM, söz konusu Kanun ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri; 

1. Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi Müdürlüğü, 

2. Performans ve Kalite Ölçütleri Şubesi Müdürlüğü, 

3. Mali Hizmetler Şubesi Müdürlüğü, 

4. İç Kontrol Şubesi Müdürlüğü, 

5. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü 

aracılığıyla yerine getirmektedir.  

Yürütülen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli 

çalışmaları yapmak, 

2. Kurum misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

3. Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda yıllık çalışma programı taslağını hazırlamak, 

4. Çalışma programında yer alan projelere yönelik; proje tekliflerinin, projelerdeki 

gelişmelerin, süre uzatımı ve proje parametrelerine yönelik değişiklik talepleri ile proje sonuçlarının 

değerlendirilmelerini sağlamak ve koordine etmek, 

5. Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

6. Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve tavsiyelerde bulunmak, 
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7. Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 

genel araştırmalar yapmak, 

8. Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

9. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek, 

10. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak, 

11. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 

12. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip 

ve tahsil işlemlerini yürütmek, 

13. Muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

14. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlamak, 

15. Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

16. Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

17. Kurumun, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

18. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

19. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

20. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak 

için gerekli hazırlıkları yapmak, 

21. Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

Hukuk Müşavirliği, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin 

Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 

Kurumumuzda muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle 

görevli ve sorumludur. 
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Hukuk Müşavirliği tarafından muhakemat ve hukuk danışmanlığı kapsamında yürütülen faaliyetler 

ve verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra 

işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil etmek, 

dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek, 

2. Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan 

mevzuat taslaklarını, Kurum birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her 

türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara 

ilişkin işleri ve Kurum birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek, 

3. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla 

çözümü konusunda mütalaa vermek, 

4. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, 

5. Nükleer hukuk alanındaki uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri takip etmek, 

6. Nükleer alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların nükleer hukukla ilgili 

toplantılarında Kurumu temsil etmek, 

7. Uluslararası Nükleer Hukuk mevzuatının iç hukuka kazandırılmasına yönelik çalışmalara 

katılmak; bu doğrultuda hazırlanan taslak mevzuat hakkında görüş bildirmek, 

8. Hukuki konularda Başkanlık Makamınca verilen benzer diğer işleri yapmak. 

 

 

5-3. Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

(İMİD) 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri 2690 sayılı Kanununun 8 inci Maddesi’nin (e) 

fıkrasında; “Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv konuları ile inşaat, 

donatım, bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak.” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

İMİD Başkanlığı; 

1. Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, 

2. Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü, 

3. Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü, 

4. Mal ve Hizmet Alımları Şubesi Müdürlüğü, 

5. İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü, 

6. Güvenlik Şubesi Müdürlüğü, 

7. Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü’nden 

oluşmakta olup bu birimler tarafından aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir: 

1. Taşınır ve taşınmaz malların kiralamak veya hizmet almak, 

2. Sosyal tesisleri kurmak ve yönetmek, 
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3. Merkez teşkilatı hizmet binalarının bakım, onarım ve tesisat bakımlarını yapmak, 

4. Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlanmak, 

5. Mevcut binaların bakım, onarım ve kamulaştırma işlemlerini takip etmek, 

6. İnsan kaynakları planlaması ve personel politikasını oluşturmak, 

7. Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, kadro vb. özlük işlemlerini yürütmek, 

8. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının işlemlerini yapmak, 

9. Merkez Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının işlemlerini yürütmek, 

10. Diğer kamu kurumlarındaki e-devlet uygulamalarındaki işlemleri yürütmek, 

11. Maaş, ikramiye ve diğer ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,  

12. Yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yapmak, 

13. Satın alma işlemleri ile ilgili harcama yetkililerinin taleplerini mevzuat çerçevesinde 

desteklemek, 

14. Bilişim ağ alt yapısını oluşturmak, işletmek ve yönetmek, 

15. Bilgi güvenliğine yönelik tedbirleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, 

16. Bilişim teknolojilerinin kullanımına destek vererek yaygınlaştırmak, 

17. e-devlet dönüşüm çerçevesinde gerekli bilişim alt yapısını hazırlamak, 

18. Evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

19. Fiziki ve çevre güvenliğini sağlamak, 

20. Mesai saatleri dışında Acil hattı, yangın ihbarı ve acil alarm faksına gelen ihbarları yetkili 

kişilere bildirmek. 

 

 

5-4. Araştırma ve Eğitim Merkezleri Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  

(ÇNAEM) 

ÇNAEM’in görev, yetki ve sorumluluk alanı, TAEK Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler 

doğrultusunda nükleer teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve 

uygulamaları kapsamaktadır. 2690 sayılı TAEK kanununda belirtilen esaslara uygun olarak aynı 

kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerden araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim 

çalışmalarını yapmak ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

ÇNAEM tarafından yürütülen faaliyetler ve verilen hizmetler 6 teknik bölüm tarafından yerine 

getirilmekte olup çalışmalar 5 şube tarafından desteklenmektedir.  

Bölüm Başkanlıkları: 

1. Sağlık Fiziği Bölümü Başkanlığı, 

2. Nükleer Teknikler Bölümü Başkanlığı, 
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3. Nükleer Teknoloji Bölümü Başkanlığı, 

4. Atık Yönetimi Bölümü Başkanlığı, 

5. Nükleer Elektronik Bölümü Başkanlığı, 

6. Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm Bölümü Başkanlığı. 

Şube Müdürlükleri: 

1. Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, 

2. İdari İşler Şubesi Müdürlüğü, 

3. Yapım, Bakım ve Onarım Şubesi Müdürlüğü, 

4. Eğitim Şubesi Müdürlüğü, 

5. Güvenlik Şubesi Müdürlüğü. 

ÇNAEM’in görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını 

mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak, 

2. Laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, 

işletmek, 

3. Ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak, 

4. Yakıt çevrimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin tasarım ve 

kurulma ihtiyaç ve şartları için önerilerde bulunmak, 

5. Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek, 

6. Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif atıkların güvenli 

şekilde işlenmesi, taşınması, geçici depolanması için gereken çalışmaları yapmak, 

7. Nükleer alanda görev yapacak personelin yetiştirilmesine katkı sağlamak, kurslar açmak, 

8. Atom enerjisi uygulamaları ile ilgili gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını Kurum 

Başkanlığına göndermek, nükleer konularda halkı aydınlatmak, 

9. Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak, 

10. Nükleer ve radyasyon güvenliği alanında mevzuat oluşturulurken istenmesi halinde ilgili 

dairelere görüş bildirmek, 

11. Kurum Başkanlığının talimatlarını uygulamak, istenen konularda teknik görüş bildirmek. 

 

 

SARAYKÖY NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

(SANAEM) 

SANAEM’in görev, yetki ve sorumluluk alanı, TAEK Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler 

doğrultusunda nükleer teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve 

uygulamaları kapsamaktadır. 2690 sayılı TAEK Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak aynı 
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kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerden araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim 

çalışmalarını yapmak ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

SANAEM tarafından yürütülen faaliyetler ve verilen hizmetler 6 teknik bölüm tarafından yerine 

getirilmekte olup çalışmalar 4 şube tarafından desteklenmektedir.  

Bölüm Başkanlıkları: 

1. Nükleer Teknikler Bölümü Başkanlığı, 

2. Teknoloji Bölümü Başkanlığı, 

3. Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm Bölümü Başkanlığı, 

4. Sağlık Fiziği Bölümü Başkanlığı, 

5. Proton Hızlandırıcısı Bölümü Başkanlığı, 

6. Radyasyon Metrolojisi Bölümü Başkanlığı. 

Şube Müdürlükleri: 

1. Eğitim Şubesi Müdürlüğü, 

2. İdari İşler Şubesi Müdürlüğü, 

3. Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, 

4. Yapım, Bakım ve Onarım Şubesi Müdürlüğü. 

SANAEM’in görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını 

mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak, 

2. Nükleer teknolojinin ülke sanayisine katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

3. Nükleer tekniklerin kullanılmasında ve ülkemizdeki uygulamalarında öncülük etmek, 

4. Ölçüm ve analiz hizmetleri vermek, 

5. Kişisel dozimetri hizmeti vermek, 

6. İyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden çalışanların, toplumun ve çevrenin 

korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

7. Endüstriyel ve deneysel ışınlama hizmetleri vermek, 

8. Radyasyon metrolojisi alanında faaliyet göstermek ve hizmet vermek, 

9. Hızlandırıcı teknolojisi alanında faaliyet göstermek ve hizmet vermek, 

10. Radyoizotop ve radyofarmasotik üretim tesisi kurmak ve işletmek, kalite kontrolü yapmak 

ve hasta dozu olarak dağıtmak, 

11. Radyasyon ölçme ve izleme cihazları ile sistemlerini geliştirmek ve üretmek, 

12. Nükleer teknikler ve uygulamaları kapsamında eğitim faaliyetleri yürütmek, 

13. Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  
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Tablo 8. Ölçüm ve analiz hizmetleri 

 

SIRA

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

IŞINLAMA İLE İLGİLİ LABORATUVAR HİZMETLERİ 

1 Sterilite Testi (TS 8232) SANAEM 5 

2 Bioburden Testi (ANSI/AAMI/ISO 11737-1) SANAEM 23 

3 
Radyasyonla Sterilizasyon Dozunun Tespiti 

(ANSI/AAMI/ISO 11137-2) 
SANAEM 57 

MALZEME ANALİZLERİ VE KARAKTERİZASYONU 

4 TGA, DSC Analizleri SANAEM 20 

5 XRD Ölçümü (Oda Sıcaklığında) SANAEM 35 

6 SEM Görüntüleme 
ÇNAEM, 

SANAEM 

369 

7 SEM-EDS Analizleri 
ÇNAEM, 

SANAEM 

47 

8 Yüzey Alanı Tayini ÇNAEM - 

9 Tane Boyutu ÇNAEM 29 

10 X-Işını Kırınım ÇNAEM 8 

11 Titratör ÇNAEM 9 

12 TGA+Dilatometre Deneyleri ÇNAEM 33 

13 Piknometre ile Yoğunluk Ölçümü ÇNAEM 34 

14 Malzeme Karakterizasyonu ÇNAEM 585 

15 
TS EN 1787:2005 Standardına Göre Selüloz İçeren Işınlanmış 

Gıdaların ESR Spektroskopisi İle Belirlenmesi 
SANAEM 49 

16 Sularda Toplam Alfa-Beta Radyoaktivite Analizi 
ÇNAEM, 

SANAEM 
1.140 

17 İçme Suyunda/Sularda Trityum (H-3) Analizi 
ÇNAEM, 

SANAEM 
701 

18 İçme Suyunda Toplam Gösterge Dozu 
ÇNAEM, 

SANAEM 
727 



28 

 

SIRA

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ 

19 İçme Suyunda Toplam Gösterge Dozu (İleri Analiz) 
ÇNAEM, 

SANAEM 
10 

20 Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası (Cs-137/134) 
ÇNAEM, 

SANAEM 
660 

21 
Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası (Pu-239/240, 

Sr-90, Am-241, U-238, Th-232) 

ÇNAEM, 

SANAEM 
25 

22 
Toprak ve Yapı Malzemelerinde Gama (Ra-226,Th-232,K-

40,Cs-137) Radyoaktivite Analizi 

ÇNAEM, 

SANAEM 
621 

23 Radyasyon Sertifikası Düzenlenmesi 
ÇNAEM, 

SANAEM 
2.333 

24 
Diğer Numunelerde Gama Radyoaktivite Analizi (Cs-137/134, 

K-40, Ra-226, U-238, Th-232) 

ÇNAEM, 

SANAEM 
281 

25 

Diğer Numunelerde Alfa  

Radyoaktivite Analizi (Pu-239/240, Am-241, U-238, Th-232, 

Po-210) 

ÇNAEM, 

SANAEM 
51 

26 Diğer Numunelerde Toplam Alfa/Beta Analizi  
ÇNAEM, 

SANAEM 
511 

27 Diğer Numunelerde Beta Radyoaktivite Analizi (Sr-90) 
ÇNAEM, 

SANAEM 
97 

28 
Oluşturulmuş Deney Raporunun/Radyasyon Sertifikasının 

Yeniden Düzenlenmesi 
SANAEM 17  

29 
EPR Tekniği ile 0,01-200 kGy Arası Radyasyon Dozlarının 

Ölçülmesi 
SANAEM 76 

30 İsteğe bağlı yerinde radyasyon ölçümü SANAEM 1 

31 
Radyoaktivite analizlerinin çevre ve insan sağlığı 

açısından radyolojik değerlendirmesi 
SANAEM 2 

32 
Tıbbi radyasyon uygulamalarında organ ve tüm vücut 

dozunun hesaplanması hizmeti 
SANAEM 5 

33 Gamma-Cell’de Yapılacak Işınlamalar SANAEM 1.799 

KİMYASAL ANALİZLER 
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SIRA

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

34 XRF Yöntemiyle Element Analizi 
ÇNAEM, 

SANAEM 
1.167 

35 IRMS ile İzotop Oranı Analizi SANAEM 42 

36 AAS Yöntemi ile yapılan Element Analizleri  
ÇNAEM, 

SANAEM 
78 

37 DR 2800 ile yapılan Spektrofotometrik Analizler ÇNAEM 108 

38 
Hydrolab Data Sonda 5 Portatif Su Kalite Ölçüm Cihazı ile 

yapılan Analizler 
ÇNAEM 189 

39 İyon Kromotografi Analizleri (Kantitatif) 
ÇNAEM, 

SANAEM 
2.513 

40 HR-ICP-MS, ICP-OES ile Yapılan Analizler 
ÇNAEM, 

SANAEM 
1.109 

41 FT-IR Spektrometresi ile Analiz SANAEM 421 

42 Raman Spektrometresi ile Analiz SANAEM 363 

43 Bakteri tanımlayıcı SANAEM - 

44 UV-Görünür Bölge Spektrum Çekimi SANAEM 20 

YAŞ TAYİNİ 

45 C-14 Tekniği ile Yaş Tayini SANAEM 2 

46 OSL Tekniği ile Yaş Tayini SANAEM 5 

NÜKLEER ELEKTRONİK CİHAZ ÜRETİMİ, TESTİ, KURULMASI, BAKIM VE ONARIM 

HİZMETLERİ  

47 Çeşitli Tipte Radyasyon Ölçer Cihaz Üretimi ÇNAEM 704 

48 
Çeşitli Nükleer Elektronik Cihazların Bakım, Onarım ve 

Testleri 

ÇNAEM, 

SANAEM 
451 

49 RESA Cihazı Üretimi ÇNAEM 53 

50 
RESA ve RESA-GATE Sistemlerinin Kurulması, Bakım ve 

Onarımı 

ÇNAEM, 

SANAEM 
173 

51 Bilgisayar ve Donanımlarının Bakım ve İşletilmesi SANAEM 216 

52 RİS Sistemlerinin Kurulması SANAEM 24 
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SIRA

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ 

54 
Son Kullanıma Uygun Paketlenmiş Ir-192 Radyoizotop 

Kaynağı  
ÇNAEM 127 

55 
Son Kullanıma Uygun Paketlenmiş Se-75 Radyoizotop 

Kaynağı 
ÇNAEM 4 

56 Merkezi Radyofarmasi Kalite Kontrol analizleri ÇNAEM 3 

57 Doz Kalibratörleri Kalite Kontrolü ÇNAEM 134 

KALİBRASYON HİZMETLERİ 

58 
Kanser Teşhis ve Tedavisinde Kullanılan Cihaz ve Her Tür 

Radyasyon Ölçerlerin Kalibrasyonu  
ÇNAEM 4.478 

RADYOAKTİF ATIK HİZMETLERİ 

59 
Hastanelerden ve Endüstriden Gelen Radyoaktif Atıkların 

Toplanıp Geçici Depolanması (Gelen Radyoaktif Parça Sayısı) 
ÇNAEM 4.818 

ENDÜSTRİYEL TAHRİBATSIZ MALZEME TESTLERİ 

60 Tahribatsız Muayeneler ÇNAEM 735 

 

 

Tablo 9. Kişisel doz izleme ve değerlendirme hizmetleri 

SIRA 

NO 

HİZMETİN  

ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

1 
Kişisel Doz İzleme ve Değerlendirme (TLD ve Yüzük 

Dozimetre) 
SANAEM 130.692 

2 Tüm Vücut Sayım Sistemi SANAEM 
Talep 

doğrultusunda 

yapılmaktadır. 

3 Radon Ölçme (çift dedektör) 
ÇNAEM, 

SANAEM 
12.414 
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Tablo 10. Işınlama hizmetleri 

SIRA 

NO 
HİZMETİN ADI 

HİZMETİN 

VERİLDİĞİ 

YER 

HİZMET  

SAYISI 

2015 

1 Endüstriyel Işınlama Hizmetleri (Gıda) SANAEM 5.110 m3 

2 Endüstriyel Işınlama Hizmetleri (Tıbbi Malzeme) SANAEM 1.695 m3 

 

 

Tablo 11. Radyasyondan korunma hizmetleri 

SIRA 

NO 

HİZMETİN 

ADI 

HİZMET 

SAYISI 

2015 

1 Biyolojik Doz Tayini 45 

 

 

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

(ANAEM) 

ANAEM’in görev, yetki ve sorumluluk alanı, 2690 sayılı TAEK Kanununda belirtilen esaslara uygun 

olarak TAEK Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda ülkenin kalkınma 

planlarına uygun olarak nükleer alanda sürdürülecek eğitim ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini 

yürütmekle görevlidir. 

ANAEM tarafından yürütülen faaliyetler ve verilen hizmetler 3 teknik bölüm tarafından 

yerine getirilmekte olup çalışmalar 2 şube tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, ANAEM, görev ve 

yetkileri kapsamında vermesi gereken hizmetleri yürütürken kendi imkânlarını ve Kurumun diğer 

birimlerinin imkânlarını kullanmaktadır. 

Bölüm Başkanlıkları: 

1. Eğitim Yönetimi Bölümü Başkanlığı, 

2. Eğitim Uygulama Bölümü Başkanlığı, 

3. Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü Başkanlığı. 

Şube Müdürlükleri: 

1. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, 

2. Teknik Destek Şubesi Müdürlüğü. 

ANAEM’in görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Nükleer alanda uzmanlık gerektiren konularda uygulamalar yapan personelin ulusal ve 

uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırılması ve belgelendirilmesi, 

2. Kurum çalışanlarının görevlerini istenen kalite düzeyinde yapabilmelerini sağlamak üzere 

hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, 
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3. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve uygulamalar konusunda ilgili personelin bilgi edinmesi, 

adaptasyonunun sağlanması ve verimliliğinin artırılması, 

4. Ülkenin nükleer alanda teknoloji transferi konusunda görev alacak personelin yetiştirilmesi 

sağlanarak nükleer alanda bilgi birikimi ve işgücü potansiyeli oluşturulması, 

5. Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kamuoyunun hızlı, etkin ve doğru 

olarak bilgilendirilmesidir. 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı, Kurumun stratejik planının ve bütçesinin; kalkınma 

planına, yıllık programlara, Kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 

uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının 

önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı 

Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanına karşı sorumludur. 

TAEK, 2690 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; 4 ana hizmet, 2 danışma ve denetim, 1 

destek ve yardımcı hizmet birimi ve 3 nükleer araştırma ve eğitim merkezi ile yerine getirmektedir.  

TAEK birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğundadır. Birim amirleri; ana hizmet 

ile destek ve yardımcı hizmet birimlerinde daire başkanı, danışma ve denetim birimlerinde Strateji 

Geliştirme Müdürü ve Hukuk Müşaviri, araştırma ve eğitim merkezlerinde ise merkez müdürüdür. 

Birim amirleri Başkan veya bağlı oldukları başkan yardımcısına karşı sorumludur. 

TAEK’in çalışma ilkelerinin ve programlarının saptanmasında ve nükleer alanla ilgili kanun 

tasarılarının ve tüzüklerin hazırlanmasında, Kurumla ilgili yönetmeliklerin kabul edilmesi 

çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde, yıllık çalışma programının ve raporunun 

hazırlanması ve onaya sunulmasında, Kurumun organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli 

düzenlemelerin yapılmasında AEK’ya danışılır. Komisyon yılda en az dört kere toplanmakta ve 

Komisyona TAEK Başkanı başkanlık etmektedir. Sekreterlik işleri Başkanlık sekretaryası ile AEK 

raportörü tarafından yürütülmektedir. 

AEK tarafından havale edilen konuların incelenmesi, sonuç ve önerilerin AEK’ya bildirilmesi ise 

Danışma Kurulu tarafından yapılmaktadır. Danışma Kurulu TAEK Başkanı tarafından yılda en az bir 

kere toplantıya çağrılır ve Kurum Başkanı bu toplantıya başkanlık eder. Gerekli görüldüğünde Kurula 

yurt içi ve dışından uzman kişiler çağrılmakta, fikir ve mütalaaları alınmaktadır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci 

maddesi gereği Sayıştay denetimine tabidir. 

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 

mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” 
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olarak tanımlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ve “Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” ne uygun olarak hazırlanan Kurumumuz İç 

Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 30.07.2009 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilerek 

uygulamaya konulmuş ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile ilgili çalışmalarımız 

başlatılmıştır. Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından 02.12.2013 tarihinde yayınlanan “Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum” Genelgesinde; Kamu İdarelerinin eylemlerini gerçekleştirilmesi 

sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üst yönetici onayıyla eylem planlarını revize 

edebilecekleri ve eylem planlarını “Kamu İç Kontrol Rehberi” ne göre yeniden hazırlayan idarelerin 

iç kontrol eylem planlarını söz konusu mevzuata uygun olarak en geç 31.12.2014 tarihine kadar 

tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir.  

Bu kapsamda SGM koordinatörlüğünde “İç Kontrol Yönlendirme ve Değerlendirme Komisyonu” ile 

“İç Kontrol Çalışma Grubu” kurularak eylem planının revize edilmesi, iç kontrol sisteminin 

komisyonca izlenmesi ve yılda en az bir kere değerlendirilmesine ayrıca harcama birimlerinde iç 

kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması, geliştirilmesi, iç kontrolün eksik yönleri ile 

bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik harcama yetkilileri 

görevlendirilmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzda üst yönetim, harcama yetkilileri, birim amirleri ve 

iç kontrol çalışma grubunun katılımı ile “İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı” düzenlenerek Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Genelgesine göre revize edilen eylem planı birimlerin görüş ve önerilerine sunulmuştur. Çalıştayda 

nihai hale getirilen Kurumumuz “İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” 31.12.2014 tarihinde 

yürürlüğe girerek Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile; 

- Kontrol Ortamı başlıklı 1 inci bileşene yönelik 4 standart için belirlenen 26 genel şarta 26, 

- Risk Değerlendirme başlıklı 2 nci bileşene yönelik 2 standart için belirlenen 9 genel şarta 8, 

- Kontrol Faaliyetleri başlıklı 3 üncü bileşene yönelik 6 standart için belirlenen 17 genel şarta 

9, 

- Bilgi ve İletişim başlıklı 4 üncü bileşene yönelik 4 standart için belirlenen 20 genel şarta 6,  

- İzleme başlıklı 5 inci bileşene yönelik 2 standart için belirlenen 7 genel şarta 4  

eylem öngörülmüştür. 

Kontrol ortamı bileşeninde yer alan “İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından 

sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” Genel şartını sağlamaya yönelik Kurumumuzca “Üst yöneticinin 

iç kontrol sistemi hakkındaki beklentilerinin personele duyurulması” eylemi gereği hazırlanan 

Genelge tüm personele duyurulmuş ayrıca intranet ortamında da üst yönetici beklentileri 

paylaşılmıştır. 

2015-2016 dönemi Kurumumuz İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile iç kontrol sisteminin izlenmesi ve 

değerlendirilebilmesine yönelik; iç kontrol sistemine ilişkin sorunları zamanında tespit edip 

giderebilmek, sistemin etkinliğini düzenli aralıklarla teyit etmek ve iç kontrol güvence beyanları için 

kanıt oluşturmak amacıyla, “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)” ile iç kontrolün 
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işleyişi ve sürdürülebilirliği ile öngörülen eylemlerin belirlenen sürelerde tamamlanabilmesine 

yönelik birim içinde yürütülecek çalışmaların, harcama yetkilisi/birim amiri ile Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü arasında koordine edilmesi, eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını izleyerek sonuçların 

zamanında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilmesi vb. görevleri yürütmek üzere, “İç Kontrol 

Çalışma Grubu (İKÇG)” görevlendirilmiştir. 

İç kontrol çalışmalarında hızlı ve etkin iletişim kurulabilmesi için; duyuru, görüş, öneri, toplantı 

çağrıları vb. etkinlikler ile bilgi, belge, vb. veri paylaşımının elektronik ortamda yapılabilmesine 

yönelik çalışma grubu ve izleme ve yönlendirme kurulu için ortak e-posta grupları oluşturulmuştur.  

Kurumumuzda eylem planı ile öngörülen eylemlerin belirlenen tarihlerde tamamlanmasını sağlamak 

üzere iç kontrol çalışma grubu üyelerinin yararlanması için birimlere kamu iç kontrol rehberi 

gönderilmiştir. 

SGM’nce “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” formatı doğrultusunda hazırlanan 

Kurumumuz iç kontrol değerlendirme raporu, “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu”nun 

katılımı ile Aralık ayında yapılan toplantıda nihai hale getirilerek Başkanlık Onayını müteakip Maliye 

Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kamu İç Kontrol Rehberi gereği hazırlanması gereken “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Çalışmaları Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Bakanlık Makamına sunulmuştur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında ön mali kontrol tanımında yer alan 

ve harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak kontrollerin dışında, 

Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı İç Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde ödeme yapılmadan 

önce, önleyici, tespit edici ve düzeltici faaliyetler kapsamında Kurum içi bir kontrol sistemi 

kurulmuştur. 2015 mali yılında da bu kapsamda harcama birimlerinden gelen tüm ödeme evrakları 

muhasebeye ödemeye gönderilmeden önce kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda 76 adet 

ödeme emri ve eki belgede tespit edilen eksik veya hatalı hususlar “Hata veya Noksanı Bulunan 

Ödeme Emri Listesi” ekinde harcama birimlerine iade edilerek, 54’ünün düzeltilmesi sağlanmış, 4 

ödeme emri belgesi ve ekleri kısmen düzeltilmiş, 18’i ise harcama birimlerince düzeltilmeden 

ödenmek üzere geri gönderilmiş ve ödenmiştir. Bunun yanında malî mevzuatın uygulanması 

konusunda harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapılmış ve şifahi 

görüşmeler ile evrakların meri mevzuata uygun tekâmül ettirilmesi sağlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında ön mali kontrol tanımında yer alan 

ve harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak kontrollerin dışında, “İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usuller” hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde 

yer alan ve harcama birimlerden gelen “Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali 

Karar ve İşlemler”e ilişkin kontroller yapılmıştır. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasındaki döneme ait 

gider evraklarının incelenmesi ve tespit edilen diğer hususlara ilişkin hazırlanan rapor Başkanlık 

Makamına sunulmuştur. 

“TAEK Bilgi Sistemleri” kapsamında; cari ve yatırım giderlerine yönelik ödeneklerin, planlama 

aşamasında rezerv edilerek, planlama aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar kontrol ve takip 

edilmesi, çalışma programı ve programda yer alan proje ve faaliyetlerin cari ve yatırım giderleri ile 
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ilişkilendirilerek izlenmesi ile Kurumca üretilen mal ve hizmetlere yönelik gelirlerin elektronik 

ortamda tahakkuk ve tahsil edilmesine ilişkin modüllerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

Kurumumuz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce sürdürülmüş, ancak henüz tamamlanamamıştır. 

Kurumumuzca 2015 yılında Milletvekillerinden gelen 12 adet sözlü ve 87 adet yazılı soru önergesine 

cevap verilmiştir. 

TAEK'in politikasına uygun oluşturulan çalışma programı kapsamında Başkanlık ve Bağlı 

Kuruluşlarınca hazırlanacak ve yürütülecek olan projeler ile TAEK tarafından desteklenecek 

projelere yönelik usul ve esaslar “TAEK Proje Hazırlama ve Yürütme Esasları Genelgesi” ile 

belirlenmiştir. 

CERN’ de yürütülmekte olan ve Kurumumuz tarafından desteklenen projelerin başvuru, kabul, 

izleme ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin izlenecek prosedür ve yerine getirilecek kriterler, 

“TAEK CERN Projelerini Destekleme Yönergesi” ile belirlenmiştir. 

TAEK tarafından desteklenecek Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları 

Uluslararası Merkezi (SESAME) ve SESAME’de yapılabilecek çalışmaların gerçekleştirilebileceği 

benzeri araştırma merkezlerinde yürütülen temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile bu 

çalışmalarda görev alacak ulusal insan kaynağını geliştirmeye yönelik her türlü eğitim desteği ve 

işbirliği faaliyetleri, “TAEK SESAME Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile 

düzenlenmiştir. 

08.05.2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atom Enerjisi 

Uzmanlığı Yönetmeliği” gereği atom enerjisi uzman yardımcılarının tez konuları belirlenmiş ve web 

sitesinde yayınlammıştır. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin uygulamasına yön vermek üzere Atom 

Enerjisi Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi” hazırlanmış ve birimlerin görüşüne sunularak nihai 

hale getirilmiştir. 

5766 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden hak sahiplerine yapılacak ödemelerde, Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden 67 firmaya ait resmi yazıyla vergi borcu sorgusu yapılmış, vergi 

borcu bulunan mükelleflerin alacaklarından kesilen vergi borcunun mükellef adına vergi dairesi 

hesabına yatırıldığı hem mükellefe hem de bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmiştir.  

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 

belirlenen usullerde ve standart bir formatta yazışma yapılabilmesini teminen, hazırlanan “Resmi 

Yazışmalarda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar” Genelge ile duyurulmuştur. 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri: Şartlar Standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin 

(KYS) kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine 

yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Türk Standardları Enstitüsünden bir uzman ve tüm Birim 

Kalite Temsilci ve Yardımcıları ile birim faaliyetlerinden sorumlu personelin katılımıyla                     

16-20.03.2015 tarihleri arasında TAEK Başkanlık yerleşkesinde gerçekleşen çalıştayda hazırlanan 

KYS dokümanları birimlerin görüşlerine sunulmuştur.  

  



36 

 

II- Amaç ve Hedefler 
 

A- TAEK’in Amaç ve Hedefleri 

1. Nükleer maddelerle yürütülen uygulama ve faaliyetlerde ve nükleer tesislerde nükleer 

güvenlik, güvence ve emniyetin sağlandığını tespit ve teyit etmek; 

a. Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik kapsamında yeterli ve etkin 

bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması, 

b. Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve faaliyetlerin nükleer güvence ve nükleer 

emniyet kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması. 

2. Radyasyon kaynakları ile yürütülen uygulama ve faaliyetlerde ve radyasyon tesislerinde 

radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif kaynakların emniyetinin sağlandığını tespit ve 

teyit etmek; 

a. Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon tesislerinin 

güvenlik değerlendirmesinin yapılması ve kuruluşların lisanslanmasının sağlanması, 

b. Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten kuruluşlar ile radyasyon 

tesislerinin denetlenmesinin sağlanması, 

c. Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında 

tutulmasının sağlanması. 

3. Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması amacıyla gerekli 

belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini 

geliştirmek; 

a. Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş ve sistemlerin uygunluğunun 

değerlendirilmesi, 

b. Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik 

hizmetlerin geliştirilmesi, 

c. Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve laboratuvarların ölçüm 

yeteneklerinin geliştirilmesi, 

d. Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, 

idamesinin sağlanması, 

e. Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması, 

f. Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması. 

4. Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek; 

a. TR-2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve araştırmalar yapılması, 

b. Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar yapılması, 

c. Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi, 

d. Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar yapılması, 

e. Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması, 

f. TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)’de radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ile 

Ar-Ge faaliyetleri yapılması. 
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5. Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek; 

a. Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi, 

b. Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi, 

c. Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve modernize edilmesi, 

d. Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi, 

e. Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın artırılması, 

f. Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma koordinasyon ve işbirliğinin 

geliştirilmesi, 

g. Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması 

temel amaç ve hedeflerimizdir. 
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B- Temel Politika ve Öncelikler 

 

- Nükleer politikanın esaslarının belirlenmesi, 

- İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı 

radyasyonun zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkelerin ve önlemlerin saptanması, 

- Radyasyon güvenliğinin sağlanmasının garanti altına alınması, 

- Nükleer güvenliğin sağlanmasının garanti altına alınması, 

- Nükleer bilim ve teknolojinin tüm alanlarında araştırmaların/çalışmaların yapılması ve 

teşvik edilmesi, 

- Nükleer alanda görev yapacak personelin yetiştirilmesi ve yetiştirilmesinin 

desteklenmesi, 

- Ulusal/uluslararası kuruluşlarla nükleer alanda işbirliği yapılması, 

- Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmaların yapılması, 

- Nükleer konularda halkın bilgilendirilmesi, 

temel politika ve önceliklerimizi oluşturmaktadır. 
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III-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
 

A- Mali Bilgiler 

 

TAEK’in 2015 yılına ait bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda sunulmaktadır. 

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

2015 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna tahsis edilen ödeneğin yaklaşık %79’luk kısmı 

kullanılmış olup gider türleri itibarıyla ödenek ve gerçekleşmelerin dağılımı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 12. Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre TAEK’in 2015 yılı bütçe ödenek  

                       ve gerçekleşme miktarları 

 

Gider Türleri 
Bütçe Ödeneği 

(TL) 

Yıl Sonu 

Ödeneği (TL) 

Gerçekleşme 

(TL) 

Gerçekleşme 

(%) 

01 Personel Giderleri 47.023.000 47.033.000 46.914.684 100 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
6.100.000 6.100.000 6.006.657 98 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.812.000 24.344.000 22.582.472 93 

05 Cari Transferler 8.018.000 19.217.000 19.181.965 100 

06 Sermaye Giderleri  48.000.000 50.496.242 21.290.065 42 

07 Sermaye Transferleri 3.922.000 5.722.000 4.796.657 84 

TOPLAM 136.875.000 (*) 152.912.242 120.772.500 79 

 

(*) Bütçe ödeneği ile yılsonu ödeneği arasındaki 16.037.242.-TL ödenek fark; 

- 2014 yılı içerisinde açılan ancak gider kaydedilemediği için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 35 inci maddesi gereğince akreditif artığı olarak 2015 yılına devredilmiş olan toplam 4.296.242.-TL 

tutarındaki ödenek, 

- 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden, 2015 yılında 

gelir fazlası karşılığı olarak ihtiyaç duyulan bütçe tertiplerine eklenen toplam 1.741.000.-TL tutarındaki ödenek, 

- 6583 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden yedek ödenekten aktarılan 10.000.000.-TL 

tutarındaki ödenekten, kaynaklanmaktadır. 
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Sermaye giderlerine yönelik 2015 yılında öngörülen ödenekler: 

- Yürütülen Ar-Ge projelerine yönelik planlanan harcamaların projelerdeki gelişmeler nedeni 

ile vazgeçilmesi veya ertelenmesi,  

- Projelerin ilerlemelerinin cihaz kurulumlarına bağlı olması nedeniyle harcamaların 

gecikmesi, 

- CERN projeleri kapsamında yapılan “Proje Destek Sözleşmeleri” gereği proje yürütücüsü ve 

elemanlarına, Bakanlar Kurulunun 2014/7128 sayılı “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın 

3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği, Karar ekinde yer alan cetvelde belirtilen 

gündeliklerden daha az ödeme yapılması,  

- Değerlendirme aşamasında olan CERN proje teklifleri için ayrılan ödeneğin kullanılamaması, 

- Planlanan bazı alımların Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda ertelenmesi, 

- Akkuyu Nükleer Santrali İnşaat Lisansı başvurusunun öngörülen zamanda yapılmaması 

sebebiyle danışman tarafından gerçekleştirilmesi planlanan gözden geçirme ve değerlendirme 

faaliyetleri ile ilgili iş paketleri başlatılmamış ve bu iş paketleri için ayrılan bütçe 

kullanılmamıştır. Bu sebeple 06 Sermaye Giderleri kalemi için ayrılan bütçenin yaklaşık 

%43’ü kullanılmıştır. 07 Sermaye Transferleri kaleminde yer alan ödenek ise Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nezdinde bulunan teknik işbirliği projesi ile Avrupa Birliğiyle 

birlikte yapılması planlanan IPA projesi için ayrılmış olup UAEA’ya önceki senelerde 

aktarılan bütçenin henüz tamamen kullanılmaması ve AB IPA projesinin de 2015 yılında 

başlamamış olması nedeniyle kullanılmaması, 

- Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması kapsamında alınan danışmanlık hizmetini yürüten 

Firmanın faaliyetlerinin kontrolüne yönelik bir kontrol teşkilatı oluşturulmuş, 

görevlendirilmiş ve eğitilmiştir. Bu nedenle Firmanın iş paketleri kapsamında vermiş olduğu 

gelişme raporları çerçevesinde hakediş düzenlenmeye ve ödeme yapılmaya ancak 2015 

yılında başlanmış olması, 

- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ile gayrimenkul büyük onarım giderlerine yönelik 

merkez müdürlüklerinde öngörülen bazı işler gerçekleştirilememesi, 

- 2015 yılı için planlanan ancak teslimat sürelerinin uzun olması nedeniyle işlemleri 

tamamlanamayan alımların olması, 

- SANAEM’in “Güvenlik duvarı veya tel örgü yapılması” işi için ayrılan ödeneğin; Kazan 

Belediye Başkanlığınca net sınırların tespit edilerek belirlenmemiş olması nedeniyle 

yapılamaması, 

sebepleriyle ödenekler planlandığı şekilde gerçekleştirilememiştir. 

 

Ancak 2015 yılı sermaye giderlerine yönelik; 

- Yıl içerinde açılan ancak gider kaydedilemeyen toplam 8.028.199.-TL tutarındaki akreditif, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince akreditif 

artığı olarak 2016 yılına devredilmiş olup gerçekleşme miktarına dâhil edilmemiştir. 

- Yukarıda bahsedilen toplam 8.028.199-TL, 21.290.065-TL. tutarındaki “Sermaye Giderleri” 

gerçekleşme miktarına dâhil edildiğinde toplam gerçekleşme miktarının 29.318.264.-TL 

olduğu ve gerçekleşme oranının %58 olduğu görülmektedir. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yatırım programı; nükleer teknoloji ile ilgili araştırma geliştirme    

(Ar-Ge) projelerine yönelik faaliyetler, gıda, tarım, hayvancılık, çevre, endüstri ve tıpta radyasyon 

uygulamalarına yönelik araştırmalar, hızlandırıcı teknolojisi ile ilgili Ar-Ge ve uygulama proje ve 

faaliyetleri, radyasyon ölçüm ve analizleri ile nükleer ve radyasyon emniyeti ve güvenliği ile ilgili 

faaliyetleri kapsayan projelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılı yatırım programında 7 proje 

yer almış olup projelerin isimleri ve ödenekleri aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 13. 2015 Yılı yatırım programında yer alan projelerin ödenek ve gerçekleşme miktarları 

Proje Kodu Proje Adı 

Bütçe 

Ödeneği 

(TL) 

Yıl Sonu 

Ödeneği 

(TL) 

Gerçekleşme 

(TL) 

Gerçekleşme 

(%) 

2015K120600 Muhtelif İşler 9.840.000 12.743.920 8.664.067 68 

2015K120620 İdame ve Bakım 6.360.000 6.360.000 2.580.932 41 

2015K120780 

Nükleer ve Radyasyon 

Alanlarında Uygulama 

ve Ar-Ge Projeleri 

5.800.000 4.900.000 2.263.053 46 

2015K120610 
Uluslararası 

Kuruluşlarla İşbirliği 
(*)1.200.000 (*)1.800.000 (*)1.110.973 62 

2012K120280 

Akkuyu Nükleer 

Santralının (ANS) 

Lisanslanması 

18.000.000 15.400.000 4.432.013 29 

2011K120120 

Radyasyondan 

Korunmada Teknik 

Altyapı 

8.000.000 11.092.322 3.350.000 30 

2011K121120 

SESAME-Sinkrotron 

Tesisinin Depolama 

Halkası ve Yardımcı 

Sistemlerinin Kurulumu 

(*)2.722.000 (*)3.922.000 (*)3.685.684 94 

Sermaye transferi dâhil TOPLAM 51.922.000 (**)56.218.242 26.086.722 46 

TOPLAM 48.000.000 50.496.242 (***)21.290.065 42 

 

(*) Sermaye transferi yatırım niteliği taşımadığından gerçekleşmeye dâhil edilmemiştir. Sermaye gideri ödeneğinden 

1.800.000.-TL sermaye transferine aktarılmıştır. 
(**) Bütçe ödeneği ile yılsonu ödeneği arasındaki 4.296.242.-TL fark; 2014 yılı içerisinde açılan ancak gider 

kaydedilemeyen ve 5018 sayı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince akreditif artığı 

olarak 2015 yılına devredilmiş olan ödenekten kaynaklanmaktadır.  
(***) Yıl içerinde açılan ancak gider kaydedilemeyen toplam 8.028.199.-TL tutarındaki akreditif, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince akreditif artığı olarak 2016 yılına devredilmiş olup 

gerçekleşme miktarına dâhil edilmemiştir. 
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TAEK harcama birimlerine ilişkin ödenek ve gerçekleşme bilgileri ise Tablo 14’de verilmiştir. 

 

Tablo 14. Kurumsal koda göre 2015 yılı bütçe ödenek ve gerçekleşme miktarları 

Kurumsal 

Kod 
Birimler 

Bütçe 

Ödeneği 

(TL) 

Yıl Sonu 

Ödeneği 

(TL) 

Gerçekleşme 

(TL) 

Gerçekleşme 

(%) 

40.27.00.02 Özel Kalem 775.000 933.000 860.102 92 

40.27.00.04 
İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığı 
17.505.000 22.484.000 21.294.650 95 

40.27.00.23 
Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü 
1.808.000 1.841.800 1.822.488 99 

40.27.00.24 Hukuk Müşavirliği 516.000 517.000 339.193 66 

40.27.30.00 
Teknoloji Dairesi 

Başkanlığı 
256.000 184.400 170.810 93 

40.27.31.00 
Nükleer Güvenlik 

Dairesi Başkanlığı 
24.471.000 22.247.400 10.529.387 47 

40.27.32.00 

Radyasyon Sağlığı 

ve Güvenliği Dairesi 

Başkanlığı 

6.914.000 7.229.308 7.200.271 100 

40.27.33.00 

Araştırma 

Geliştirme 

Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 

14.951.000 25.948.800 24.205.788 93 

40.27.34.00 

Ankara Nükleer 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi 

Müdürlüğü* 

1.551.000 1.541.000 1.469.023 95 

40.27.37.00 

Çekmece Nükleer 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü 

28.948.000 28.347.738 24.299.131 86 

40.27.38.00 

Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü 

39.180.000 41.637.796 28.581.657 69 

GENEL TOPLAM 136.875.000 109.452.823 81.016.078 74 
 

152.912.242 120.772.500 79 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 2015 yılında 25.158.838,47-TL mal ve hizmet geliri elde edilmiş 

olup en çok gelir % 53,94 ile lisanslama hizmetlerinden sağlanmıştır. 

 

Tablo 15. 2015 Yılı mal ve hizmet gelirleri tutarları 

Mal ve Hizmet Türleri 
Gelir Miktarı 

(TL) 

Gelir Miktarı 

(%) 

Radyasyon Kaynakları ve Radyasyon Tesislerine İlişkin Lisans,  

İzin ve Denetim Hizmetleri 
13.571.195,79 53,94 

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri 177.626,00 0,71 

Kalibrasyon Hizmetleri 780.903,41 3,10 

Radyoaktif Atık Hizmetleri 516.028,00 2,05 

Kişisel Dozimetre Hizmetleri 3.224.420,27 12,82 

Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Hizmetleri 749.396,82 2,98 

Analiz Hizmetleri 1.321.561,99 5,25 

Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri 252.940,00 1,01 

Kalite Kontrol Hizmetleri 51.762,20 0,21 

Radyoizotop, Radyofarmosötik Üretimi ve Işınlama Hizmetleri 1.488.368,82 5,92 

Nükleer Elektronik Cihaz Üretimi, Bakım ve Onarım Hizmetleri 1.877.072,41 7,46 

Nükleer Tesis ve Nükleer Maddelere İlişkin İzin, Lisans ve 

Denetim Hizmetleri 
350.060,80 1,39 

Eğitimler 757.123,46 3,01 

Faiz 2.388,00 0,01 

Diğer Hizmetler 37.990,50 0,15 

TOPLAM (*)25.158.838,47 

(*) Elde edilen gelirlere KDV dâhildir. 

 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2015 yılı ödeneklerine ait harcamalar, Tablo 12’de açıklanan sebepler dışında planlandığı şekilde 

gerçekleşmiştir.  

2015 yılında tahmini gelirin üzerinde gerçekleşen, toplam 1.741.000.-TL tutarındaki gelir fazlası;  

- Personel Giderlerine 10.000.-TL, 

- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 1.065.000.-TL,  

- Cari Transferlere 666.000.-TL olmak üzere, ödenek olarak eklenmiştir. 

Ödenekler ve gerçekleşme oranlarına ilişkin açıklamalar ilgili tabloların altında verilmiştir. 

  



44 

 

3- Mali Denetim Sonuçları 
 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci 

maddesi gereğince 01.01.2006 yılından itibaren Sayıştay denetimine tabidir. 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanması gereken Kurumumuzun 2014 yılı 

“Yönetim Dönemi Hesabı” ile Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında hazırlanması gereken 

Kurumumuz harcama birimlerine ait “Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri” hazırlanarak Sayıştay 

Başkanlığına sunulmuştur.  

Bilindiği üzere, 01.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen 26 ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

nedeniyle 16.10.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 2016 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve yasalaşması 

mümkün olamamıştır. Genel Seçim sonrasında 64 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

kurulmasıyla birlikte öncelikle 2016 yılının ilk üç ayında yürürlükte olacak şekilde hazırlanan 2016 

Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 23.12.2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Diğer taraftan, 15.01.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2016 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Kesin Hesabı görüşmelerine Plan ve Bütçe 

Komisyonunda 25.01.2016 tarihi itibarıyla başlanıldığından henüz 2014 kesin hesap tasarısı 

kanunlaşmamıştır. 

Sayıştay Başkanlığının; Kurumumuz 2008 yılı idari hesabı ile ilgili çıkan 02.08.2010 tarihli ve 269 

sayılı ilamı, 27.08.2010 tarihinde temyiz edilmiş olup 05.07.2011 tarihli ve 33516 sayılı Sayıştay 

Temyiz Kurulu İlamında Sayıştay Temyiz Kurulunca; hüküm tarihinden önce yapılmış olan söz 

konusu tahsilatın temyiz konusu olmayıp yargılamanın iadesiyle ilgili bulunduğundan, bu hususta 

Temyiz Kurulunca yapılacak işlem olmadığına ve gereğinin ifasını teminen dosyanın ilgili Daireye 

tevdiine karar verilmiştir. İlgili Dairenin 14.11.2011 tarihli ve 33413, 33414 ve 33415 nolu temyiz 

dilekçelerinin yeniden incelenmesi neticesinde Sayıştay denetçisi tarafından ek rapor düzenlenmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 23.02.2012 tarihli ve Yazı İşl. Md./2012-195/21099, 21012 ve 21103 sayılı 

yazılarında; yapılan yargılama sonucunda toplam 5.400,00 TL’nin yılı içerisinde tahsil edildiği 

anlaşıldığından, yargılamanın iadesine karar verilerek tazmin hükmünün kaldırılmasına ve konu 

hakkında ilişik olmadığına karar verilmiştir. 

Kurumumuz 2009 yılı idari hesabı ile ilgili, Sayıştay Başkanlığının 04.10.2010 tarihli ve 2009-06-

30-6822-1735 sayılı sorgusuna karşılık 12.11.2010 tarihinde hazırlanan savunmalar neticesinde 

Sayıştay Başkanlığının 09.06.2011 tarihli ve 2009-110 nolu ilamı ile sorumluların beraatına karar 

verilmiştir. 

Kurumumuz 2010 yılı idari hesabı ile ilgili, 14.05.2013 tarihli ve 2010/107 sayılı ilam’da “yıllık 

işlemlere dâhil paraların belgelerine dayandığı, kayıtlara ve kanun ve nizamlarına uygun bulunduğu 

belirtilerek sorumluların beraatına” karar verilmiştir. 

2011 yılı için mali denetim ile ilgili herhangi bir rapor gelmemiştir. 

Kurumumuzun 2012 yılı mali denetimi neticesinde Sayıştay Başkanlığının 18.03.2013 tarihli ve 

2012/6822/1/20 sayılı sorgusuna karşılık hazırlanan savunma ve ek savunmalar neticesinde yapılan 

yargılama sonrası düzenlenen 20.02.2014 tarihli ve 2012/38 sayılı ilam’da herhangi bir kamu zararı 

oluşmadığına karar verilmiştir. 

Kurumumuzun 2013 yılı denetimleri sonucunda Sayıştay Başkanlığınca düzenlenerek Kurumumuza 
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sunulan; “Denetim Raporu” ile “Performans Denetim Raporu” hakkındaki açıklamalarımız Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiş, denetim raporlarına ilişkin ilgili harcama yetkilileri yazılı olarak 

uyarılmıştır. 

Kurumumuzun 2014 yılı denetimleri sonucunda Sayıştay Başkanlığınca düzenlenerek Kurumumuza 

sunulan; “Denetim Raporu” ve  “Performans Denetim Raporu” hakkındaki açıklamalarımız Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu denetim raporu ve izlemeye alınan bulgulara ilişkin ilgili 

harcama yetkilileri yazılı olarak uyarılmıştır. 
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B- Performans Bilgileri 
 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 

2015 yılında TAEK birimlerinde yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili yapılan çalışmalar aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

1-1. STRATEJİK AMAÇ 1: NÜKLEER MADDELERLE YÜRÜTÜLEN 

UYGULAMA VE FAALİYETLERDE VE NÜKLEER TESİSLERDE NÜKLEER 

GÜVENLİK, GÜVENCE VE EMNİYETİN SAĞLANDIĞINI TESPİT VE TEYİT ETMEK 

 

1-1-1. Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik kapsamında yeterli ve 

etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması 

 

“Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik kapsamında yeterli ve etkin bir sistem 

dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması” başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 

NGD tarafından 1 proje ve 6 faaliyet yürütülmüştür.  

 

Nükleer tesisler ve faaliyetler için çevre ve atık güvenliğine yönelik mevzuat geliştirme ve 

yetkilendirme denetim ve diğer ilgili çalışmaları kapsamında (NGD); 

 

Nükleer tesislerde çevre ve atık güvenliğine yönelik mevzuat geliştirme çalışmaları: 

- “Nükleer Tesisler için Radyasyondan Korunma Yönetmeliği” çalışmalarına devam edilmiştir. 

Taslağa Kurum içi görüşler alınmıştır. 

- Ulusal Radyasyon Acil Durum Plan taslağı çalışmaları Kurumumuzca tamamlanmıştır. 

AEK’ya sunulan plan 18.03.2015 tarihinde onaylanarak AFAD'a gönderilmiştir. 

- “Nükleer Tesisler için Çevresel İzleme Kılavuzu” çalışmalarına devam edilmiştir.  

- RSGD tarafından yürütülen Radyasyondan Korunma Tüzüğü çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır. 

Mevzuat olmayan diğer düzenleyici dokümanların hazırlanması: 

- INIR tavsiyeleri doğrultusunda Sinop NS ÇED Raporunun Akkuyu ÇED raporuna kıyasla 

daha tutarlı ve net olması açısından rapor formatı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi 

(NEPUD) koordinasyonunda ÇŞB ile birlikte 2015 yılı başında detaylandırılmıştır. Bu 

konuda 28-30.07.2015 tarihinde ETKB'de düzenlenen misyon aracılığıyla UAEA 

uzmanlarının da görüşü alınmıştır.  

Nükleer tesislerin yetkilendirilmesine yönelik çevre ve atık güvenliği ile ilgili 2015 yılında 

yapılan gözden geçirme ve değerlendirme faaliyetleri: 

- Akkuyu NGS Saha Parametreleri Raporunun meteoroloji, nüfus, acil durum planlama, 

radyolojik etkiler bölümleri değerlendirilmiştir. SPR değerlendirilmesi ve ANAŞ ile 

görüşmeler devam etmektedir.  

- Sinop NGS lisanslama projesi kapsamında yer ve ÇED çalışmalarına katkı verilmiştir.  

- Temrezli uranyum çözelti madenciliği projesi ÇED başvuru dosyası incelenmiş ve 

görüşlerimiz 18.05.2015 tarihinde ÇŞB’ye iletilmiştir. 

- Temrezli uranyum madencilik projesinin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu özel formatına 

02.09.2015 tarihinde ÇŞB’ye görüş verilmiştir. 

- Temrezli uranyum çözelti madenciliği projesi kalite yönetim sistemi dokümanlarının 

incelenmesi çalışmalarına katkı verilmiştir. 

Ayrıca, Temrezli uranyum madencilik projesi için ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılım 
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toplantısına 10.07.2015 tarihinde gözlemci statüsünde katılım sağlanmıştır. 

 

2015 yılı denetim planına uygun olarak nükleer tesis denetimlerine destek verilmiştir: 

- 28.04.2015 tarihinde Akkuyu sahası meteoroloji istasyonlarının dokümantasyonuna yönelik 

denetim, 

- 20-22.05.2015 tarihinde Sinop Sahasında meteoroloji istasyonlarının denetimi. 

 

2015 yılında 2 adet teknik geziye katılım sağlanmıştır: 

- 12-15.05.2015 tarihleri arasında Akkuyu Sahasında düzenlenen Hidrojeoloji konulu teknik 

ziyarete katılım sağlanmıştır. 

- 31.07.2015 tarihinde, Temrezli uranyum çözelti madenciliği lisanslama projesi için maden 

bölgesine düzenlenen teknik geziye katılım sağlanmış ve çevredeki köylerden radyoaktivite 

analizi için su numuneleri alınmıştır.  

 

Nükleer tesislerde çevre ve atık güvenliğine yönelik olarak 2015 yılında aşağıdaki eğitimler 

verilmiş ve bildiriler sunulmuştur: 

- 11.06.2015 tarihinde Temel Nükleer Güvenlik Eğitiminde “Radyoaktif Atık Yönetim 

İlkeleri” konulu eğitim, 

- Nükleer Güvenlik Denetçisi Temel Eğitim Kursunda “Acil Durum Planlama” konusunda 

eğitim, 

- 08.06.2015 tarihinde Temel Nükleer Güvenlik Eğitiminde “Radyasyon Güvenliği ve 

Radyasyondan Korunma” konulu eğitim. 

- 20–24.04.2015 tarihleri arasında UAEA’da düzenlenen “Nükleer veya Radyolojik Acil 

Durumlara Müdahalede Değerlendirme ve Öngörü” konulu uluslararası uzmanlar toplantısına 

katılım sağlanarak “Türkiye’nin Taslak Ulusal Radyasyon Acil Durum Planında Acil 

Koruyucu Eylemler için Belirtilen Yaklaşımın UAEA, HERCA-WENRA ve Kuzey Ülkeleri 

tarafından Kabul Edilenlerle Karşılaştırılması: İlk Safhalardaki Belirsizliklerin Dikkate 

Alınması” konulu sunum yapılmıştır. 

- 15-19.06.2015 tarihleri arasında UAEA'da International Conference on Management of Spent 

Fuel from Nuclear Power Reactors-An Integrated Approach to the Back-End of the Fuel Cycle 

konulu toplantıda “VVER-1200 tipi NGS’nin kullanılmış yakıt havuzunda gerçeklesen uzun 

süreli elektrik kesintisi kazasının radyolojik etkileri” konulu sunum yapılmıştır. 

- 12-16.10.2015 tarihleri arasında UAEA tarafından Viyana'da düzenlenen Potential 

Environmental Impacts of Uranium Mining and Milling Activities konulu teknik toplantıya 

katılım sağlanarak “Environmental Monitoring Programme for the New Uranium Mining 

Project in Turkey” isimli sunum yapılmıştır.  

- 19-21.11.2015 tarihleri arasında Radkor Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesinde 

düzenlenen I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresinde "Nükleer Tesislerde 

Radyasyondan Korunmaya İlişkin Düzenleyici Faaliyetler" isimli sunum yapılmıştır. 

- 05-07.11.2015 tarihlerinde Amman-Ürdün’de düzenlenen “Konvansiyonel Olmayan 

Tehditler: CBRNe (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer, patlayıcı) Orta Doğu 2015” isimli 

konferansa davetli konuşmacı olarak katılım sağlanarak “Türkiye’nin Ulusal Radyasyon Acil 

Durum Planı” konulu sunum yapılmıştır. 

Ayrıca, NGD’de yeni göreve başlayan uzman yardımcıları için 17.06.2015 tarihinde Çevre ve Atık 

Güvenliği Şubesi tanıtım sunumu yapılmıştır. 

 

2015 yılında aşağıda yer alan acil durum planlama ve müdahale çalışmaları yürütülmüştür: 

- 23-24.06.2015tarihinde Iğdır Valiliği'nde AFAD personelinin de katılımıyla acil durumlara 

ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  
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- Iğdır'da yapılacak acil durum tatbikatına ilişkin AFAD ile görüşmeler yapılmış, Iğdır İl 

Radyasyon Planının taslağı oluşturulmuş ve AFAD'a görüş için gönderilmiştir. Taslak AFAD 

ile tamamlandıktan sonra Iğdır Valiliğine gönderilecektir. 

 

2015 yılında aşağıdaki tabloda verilen acil durum tatbikatlarına katılım sağlanmıştır:  

 

Tablo 16. 2015 Yılında katılım sağlanan acil durum tatbikatları 

 

Tatbikat Adı/Kapsamı 
Yer/Düzenleyen 

Makam 
Tarih 

CMX-2015 NATO Kriz 

Yönetimi Tatbikatı 

Milli Güvenlik Kurulu 

Sekreterliği 04-10.03.2015 

ConvEx-2b ADYM/UAEA 25-27.08.2015 

ConvEx-2c ADYM/UAEA 15.12.2015 

 

 

2015 yılında NGD tarafından Kurumun diğer birimlerinin yürüttüğü aşağıdaki çalışmalara 

destek verilmiştir: 

- İzmir İli Gaziemir İlçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki bir kurşun döküm 

fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış toprağın ayrıştırılması, 

- Kuito gemisinin radyasyon ölçümü ve sökümü ile ilgili çalışmalar, 

- Çay gömü alanları ile ilgili çalışmalar. 

 

Nükleer tesisler ve faaliyetler için nükleer güvenlik açısından mevzuat geliştirme ve yetkilendirme 

çalışmaları kapsamında (NGD); 

 

- ADUR Madencilik Ltd. Şti’nin Yozgat Temrezli’de Uranyum Çözelti Madenciliği ve 

Konsantre Tesisi kurmak üzere 29.05.2015 tarihinde Kurumumuza yapmış olduğu Kurucu 

başvurusu değerlendirilerek 18.06.2015 tarihinde şirket Kurucu olarak tanınmıştır. 

- ADUR Madenciliğin 25.11.2015 tarihinde sunmuş olduğu Genel Kalite Planı, Genel Kalite 

El Kitabı, Yer Aşaması Kalite Planı ve Yer Aşaması Kalite El Kitabının gözden geçirilip 

değerlendirilmesi tamamlanmış ve tespit edilen eksiklikler ve düzeltme talebi Kurucuya 

bildirilmiştir. 

- ÇNAEM tarafından talep edilen UAEA INSARR misyonuna ilişkin toplantılara katılım 

sağlanmış ve toplantı sonrası yapılması gerekenler konusunda ÇNAEM’e destek verilmiştir, 

- ÇNAEM tarafından UAEA misyonu kapsamında yeniden hazırlanarak 27.10.2015’de NGD 

görüşüne sunulan TR-2 Araştırma Reaktörü Güvenlik Analiz Raporunun başvuru uygunluk 

kontrolü yapılmıştır. 

- ÇNAEM ile bina tahkim ve yapı, sistem ve bileşenlerin sismik davranış analizleri ve 

raporlaması işine ilişkin olarak toplantılar yapılmış ve destek verilmiştir, 

- MDEP (Multinational Design Evaluation Programme) kapsamında 2015 yılı içerisinde 

Fukuşhima’dan çıkarılan dersler ve Reaktör basınç kazanı ve Birincil devre başlıklarında ayrı 

ayrı gerçekleştirilen ikişer toplantıya katılım sağlanmıştır, 

- AEK tarafından onaylı Nükleer Tesislerde Kurucu ve Yetkilendirme Başvuruları Kılavuzu 

uygulamada karşılaşılan sorunlar çerçevesinde güncellenmiş ve görüş alınmak üzere 

paydaşlara gönderilmiştir. 
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- Nükleer tesislerde tedarik sürecini düzenleyen “Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik 

Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” 28.05.2015 günü yürürlüğe 

girmiştir. 

- Nükleer santrallerde yetkilendirme gereken işletme personeli, yeterlilikleri ve yetkilendirme 

süreçlerinin belirlenmesine yönelik “Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme 

Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik” taslağı 

hazırlık çalışmaları tamamlanarak Kurumun görüşüne sunulmuştur. 

- Nükleer tesislerde yönetim sistemi yönetmelik taslağı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. 

- Nükleer Tesislerde Yetkilendirme Aşamaları İtibariyle Yürütülebilecek Yapım Faaliyetleri 

Kılavuzu taslağı hazırlık çalışmaları başlatılmış ve taslak hazırlanarak paydaşların görüşüne 

gönderilmiştir. 

- Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik taslağı 

hazırlama çalışmaları başlatılmış ve hazırlanan taslak Hukuk Müşavirliğinin görüşüne 

gönderilmiştir. 

- UAEA kapsamında 09-13.11.2015 tarihleri arasında Bangladeş’ten katılımcılara bir haftalık 

Teknik Altyapı ve Yönetim çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

 

Bunların yanı sıra, 

 

- ÇNAEM TR-2 Araştırma Reaktörü, ADUR ve AMR madencilik tarafından yürütülen 

faaliyetlerin ve Sinop Nükleer Santraline yönelik faaliyetlerin düzenleyici kontrolü ve gerekli 

yetkilendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, 

- ÇNAEM TR-2 Araştırma Reaktörünün yetkilendirilmesi için sürdürülen tahkim projesinin 

takibi ve sonrasında güvenlik analiz raporunun ve destekleyici dokümanların nükleer güvenlik 

açısından değerlendirilmesi, 

- İTÜ TRIGA Araştırma Reaktöründe güvenli işletmenin takip edilmesi, yıllık işletme 

raporunun değerlendirilmesi, 

- Nükleer tesislerin inşası sürecinde yapı denetim sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak bir 

yönetmelik taslağı hazırlanması, 

- 2015 yılı denetim planına uygun olarak denetimlere katılım sağlanması, 

- Faaliyet konularına ilişkin süreçleri tanımlayan yönergelerin hazırlanması, 

- Konuyla ilgili uluslararası mevzuat, dokümanlar ve çalışmaların takip edilmesi 

çalışmaları sürdürülmüştür. 

 

Nükleer tesislerin yetkilendirme aşamalarında ve tesisin işletilmesi sırasında güvenlik 

denetimlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında (NGD); 

 

- ANS Projesi kapsamında Hidrojeolojik Çalışmalar ve ilgili testler, örnekleme, ölçüm ve veri 

elde etme yöntemleri, kayıtlar denetimi, 16-17.04.2015. 

- ANS Projesi kapsamında Akkuyu Sahasındaki meteoroloji istasyonlarına ait dokümanların 

incelenmesi denetimi, 28.04.2015. 

- ANS Projesi kapsamında Hidrojeolojik çalışmalar ve ilgili testler, örnekleme, ölçüm ve veri 

elde etme yöntemleri, kayıtlar denetimi, 25-28.05.2015. 

- SNS Projesi kapsamında EAUŞ-ENVY’ye Marin-Fauna-Flora çalışmaları denetimi,              

19-23.01.2015. 

- SNS Projesi kapsamında EAUŞ-FUGRO-Derinsu’ya batimetri ve jeomorfoloji çalışmaları 

denetimi, 03-07.03.2015. 

- SNS Projesi kapsamında EAUŞ ve ENVY’ye meteoroloji denetimi, 20-22.05.2015. 
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- TRB İTÜ TRIGA MARK II denetimi, 02.03.2015. 

- ANS Projesi kapsamında Hidrojeolojik çalışmalar ve ilgili testler, örnekleme, ölçüm ve veri 

elde etme yöntemleri, kayıtlar denetimi, 13-14.07.2015. 

- SNS Projesi kapsamında EAUŞ ve JAPC’ye karasal alan denetimi, 17-21.08.2015. 

- ANS Projesi kapsamında Energomashspesstal firmasına imalat denetimi 16-20.11.2015. 

 

Tesis dışı yerlerle ilgili olarak; 

 Nükleer Madde Sayım Kontrol:  

- 27.08.2015 Ankara Üniversitesi/NBE (TRZ-/KMP-I) 

- 05.10.2015 ÇNAEM/Reaktör İşletme Birimi /TR-2 Reaktörü (TRA-),  

- 05.10.2015 ÇNAEM/Reaktör Malzemeleri Birimi (TRC-),  

- 05.10.2015 ÇNAEM/XRF Laboratuvarı (TRZ-/KMP-K) 

- 07.10.2015 Ege Üniversitesi/ Nükleer Bilimler Enstitüsü (TRZ-/KMP-F) 

- 07.10.2015 Ege Üniversitesi/ Fen Fakültesi/Kimya Bölümü 

- 08.10.2015 İTÜ/Enerji Enstitüsü/Triga Mark-II Reaktörü (TRB-) 

- 08.10.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Fak/Kimya Bölümü (TRZ-/KMP-G) 

- 08.10.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Fak/Fizik Bölümü/Gama Spektroskopi Lab. 

- 23.11.2015 MTA 

 Fiziksel Korunma: 

- 02.09.2015 ÇNAEM  

- 03.09.2015 İTÜ/Enerji Enstitüsü 

 

nükleer güvenlik, güvenve ve emniyet denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Türkiye’nin çevresindeki nükleer santrallerin radyolojik etkilerinin izlenmesi kapsamında (NGD, 

ÇNAEM, SANAEM); 

 

NGD tarafından: 

 

Metsamor santrali nedeniyle Iğdır ilinde çevresel izleme çalışması Kurum Merkezleri ile birlikte 2015 

yılında da yürütülmüştür. 2015 yılında faaliyet kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

 

- Metsamor Nükleer Santralı Nedeniyle Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı 

hazırlanarak; 

 Şekil 1’de belirlenen noktalardan; hava örnekleri alınması, dozimetre yerleştirilmesi, et, 

süt, yem ve mevsimine göre bulunan gıda numunelerinin alınması ve analizlerinin 

yapılması sağlanmıştır. 
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Resim 6. Iğdır ili örnek alma noktaları 

 

- 2015 yılı boyunca; 

 Toplam 2 kez çevre TLD’ler toplanmış, yerine yeni çevre TLD’leri yerleştirilmiş, daha 

önce belirlenen yerlerden hava partikülü toplanmış, 

 Toplam 1 kez daha önce belirlenen noktalardan; hava örneği alınmış, et, süt, yem ve 

mevsimine göre bulunan gıdalar alınmış, 

 Toplam 1 kez daha önce belirlenen noktalardan; su örneği alınmış, bunlara ilişkin raporlar 

incelenmiş ve değerlendirilmiş, 

 Bölgede yaşanan güvenlik problemleri nedeni ile Merkezler tarafından numune alımı ve 

TLD değişimi konularında görevlendirme yapılamamıştır (Valilik nezdinde yapılan 

girişimler ile bölgeden ilgili temsilcilerin eğitimi sağlanarak bu konuda destek vermeleri 

konusunda ön girişimler yapılmaktadır). 

- ÇNAEM ve SANAEM numune analiz ve TLD sonuçlarının NUMA sistemine girişi için 

görüşmeler yapılmış, NUMA sistemi NGD erişimine açılmış ve NUMA üzerinden raporlama 

formatlarının hazırlanması için Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. 

- Analiz sonuçlara ilişkin taslak rapor hazırlanmış olup 2014 sonunda alınan numune 

analizlerinin 2015 6. ayına kadar sarkması ve NGD’ye ulaştırılması ve sonuçlarda görülen 

eksiklikler nedeni ile yaşanan gecikmelerden dolayı raporun 2016 başında tamamlanması 

planlanmıştır. 

- Sonuç raporunun tamamlanmasından itibaren kamuoyunun ve ilgili kurumların sonuçlar 

hakkında bilgilendirilmesi yapılacaktır. 

 

SANAEM tarafından: 

 

Faaliyet, NGD ve ÇNAEM ile birlikte programa uygun şekilde yürütülmektedir. Çalışma kapsamında 

radyolojik izleme programına ilişkin daha önce belirlenen yerlere konulan çevre TLD’lerin alınması 

ve yerine yeni çevre TLD’lerin yerleştirilmesi amacıyla üç kez, numune toplama amacıyla iki kez 

bölgeye ziyarette bulunulmuştur. Dönem içerisinde alınan numunelerin analizleri devam etmektedir. 

Değerlendirme raporu hazırlığı NGD koordinasyonunda devam etmektedir. 
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Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması (ANSL) kapsamında (NGD); 

 

Proje kapsamında; 

- Çalışma gruplarında APŞ ile düzenli toplantılar yapılmıştır. 

 

 

Tablo 17. APŞ ile toplantılar 

 

Grup 01 04 05 07 08 10 11 12 14 15 Diğer Toplam 

Adet 16 4 8 1 4 1 1 3 1 1 5 42 

Kişisaat 1227 189 114 36 468 9 14 126 6 18 62 2269 

Kişigün 153,4 23,6 14,3 4,5 58,5 1,1 1,8 15,8 0.8 2,3 7,8 283,6 

 

 

Tablo 18. Toplantıların aylara göre dağılımı 

 

Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adet 2 4 2 6 2 3 1 8 5 4 4 4 

Kişisaat 258 99 27 452 80 132 48 559 258 117 125 105 

Kişigün 32,3 12,4 3,4 56,5 10 16,5 6 69,9 32,3 14,6 15,6 13,1 

 

 

- İnşaat lisansı başvurusunun değerlendirilmesi için gereken danışmanlık hizmetinin bir teknik 

destek kuruluşundan alımı sürecine ilişkin olarak;  

 İş Paketi 1 kapsamında 2 uzman TAEK’te sürekli olarak bulunmuş ve APŞ ile toplantılara 

katılmıştır.  

 İş Paketi 2 kapsamındaki çalışmalar tamamlanmış ve 2015 sonu itibarı ile hakediş belgeleri 

düzenlenmiştir. 

 İş Paketi 3 kapsamındaki çalışmalardan eğitim programında 2015 yılı içerisinde planlanan 

tüm eğitimler gerçekleştirilmiş ve hakedişleri yapılmıştır. 

 İş Paketi 4 ve sonrası inşaat lisansı başvurusu yapılmadığı için başlatılmamıştır.  

- Çeşitli konularda UAEA misyonları alınmış ve ortak çalışmalar yapılmıştır. 

- Kullanılmakta olan yazılımların lisanslarının sürdürülmesi sağlanmış, ek olarak olasılıklı 

güvenlik değerlendirmelerinde kullanılan RiskSpectrum yazılımının alımı yapılmış, US NRC 

tarafından geliştirilen SAPHIRE 8 yazılımının ise tarafımızla paylaşılması için gerekli süreç 

başlatılmıştır. 

- Personelin Referans Santralde ve çeşitli ülkelerde kısa süreli eğitimlere katılımı sağlanmıştır. 

- Saha Parametreleri Onay Başvurusunun ayrıntılı değerlendirmesi yapılmış, bulgular Çalışma 

Grubu 01 (WG01) kapsamında yapılan toplantılarda ele alınmıştır. Bu bulgular çerçevesinde 

Saha Parametreleri Raporunun tüm bölümlerinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi talep 

edilmiştir. Kurucu, son olarak Aralık 2015 sonunda Saha Parametreleri Raporunun ikinci 

resmi sürümünü Kurumun değerlendirmesine sunmuştur. 

- Kurucunun Mayıs ayında yürürlüğe giren “Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine 

ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapmış olduğu Tedariğe 

Başlama İzni başvurusu incelenmiş ve yeterli bulunarak Kurucuya tedarike başlama izni 

verilmiştir. 

- 2014 Kasım ayı sonunda yapılan ve Aralık ayı sonunda eksik belgeleri tamamlanan İnşaat 

Lisansı Başvurusu başvuru koşulları yerine getirilmediğinden bekletilmiştir. 

- Sahada düzenli denetimler ve teknik geziler gerçekleştirilmiştir. 
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Hazırlık çalışmaları kapsamında; 

- ANSL Projesi gruplarının faaliyetlerini oluşturan süreçlerin yazılı hale getirilmesi, 

- ANSL Projesinin PRIMAVERA’da takip edilmesi,  

- ANSL Projesi için GGD kılavuzlarının oluşturulması ve kabul kriterlerinin UAEA 

uzmanlarının katıldığı grup çalışmaları ile geliştirilmesi, 

- ANSL Projesi için gereken Standartların alımının yapılması ve Rusça metinlerin çevirilerinin 

sağlanması 

çalışmaları sürdürülmüştür. 

 

ANS 1. Üniteye ilişkin olarak; 

- Denetim çalışmalarına destek için gereken danışmanlık hizmetinin bir teknik destek 

kuruluşundan alımı sürecinin başlatılmasına, 

ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür. 

 

Sinop Nükleer Santral Sahası Lisanslanması (SNSL) kapsamında (NGD); 

 

Sinop Nükleer Santraline ilişkin olarak 2015 Yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda 

özetlenmektedir: 

 

Lisanslama Çalışma Grubu: Kurumumuz tarafından SNS Projesi için yürütülen lisanslama hazırlık 

ve denetleme çalışmaları 2012 yılında başlamış ve 2015 yılında da devam etmiştir. Lisanslama 

hazırlık çalışmaları kapsamında 23-27.02.2015 tarihlerinde Fransız Düzenleyici Kurumu ASN ile 

ortak bir çalıştay Paris’te gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda ASN tarafından ATMEA1 Tasarımına dair 

IRSN’e yaptırılan “güvenlik seçenekleri değerlendirmesinde”, IRSN tarafından elde edilen bulgular 

ve olası bir lisans başvurusunda kapatılması talep edilen eksiklikler ve diğer hususlarda bilgi alışverişi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalıştayın akabinde proje ortaklarından, ASN ile gerçekleştirilen çalıştayın başlıklarında bir 

tamamlayıcı çalıştay talep edilmiş ve tarafımıza ASN değerlendirmesi sonrasında gerçekleştirilen 

tasarım değişiklikleri, kapatılan eksik hususlar ve tasarımın nihai halinin özeti vb. başlıklarda bilgi 

sunulmuştur. 

 

SNS Projesinin dayanak noktası olan ve 03.05.2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve 

Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” (IGA) 01.04.2015 

tarihinde TBMM’de onaylanmış, 10.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış 31.07.2015 

itibariyle karşılıklı diplomatik prosedürlerin tamamlanması ile yürürlüğe girmiştir. Bunun devamında 

bir Proje Şirketinin EÜAŞ ve Proje Ortakları tarafından kurulması ve bu şirket ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının IGA’nın eki olan Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasını Onaylaması 

beklenmektedir. 

 

Kurucu EÜAŞ ve proje ortakları ile lisanslama ve referans santral başlıklarında düzenli toplantılara 

devam edilmiştir. Bu kapsamda “Lisanslama Çalışma Grubu” yıl içerisinde 5 toplantı 

gerçekleştirmiştir. Kurucu 2015 yılı içerisinde “referans santral” hususunda ilgili yönerge uyarınca 

sunması gereken “referans santral öneri” raporunun taslak bir örneğini Kurumumuza iletmiş ve 

görüşlerimizi almıştır. 

 

Saha Çalışma Grubu: Lisanslama Çalışma Grubu toplantılarında ele alınan hususlara ek olarak bir 

ayrı Saha Çalışma Grubu toplantısı daha yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, SNS 

Saha Grubu, Kurucu ve Proje Ortakları tarafından yıl içerisinde düzenlenen “Sinop Sismik Tehlike 

Analizi Çalıştayı” gözlemci statüsünde ayrıca katılmışlardır. 2015 yılında ayrıca, Kurucunun 
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batimetri -jeomorfoloji, meteoroloji ve karasal alan çalışmalarına olmak üzere 3 adet nükleer güvenlik 

denetimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Kalite Çalışma Grubu: Grup, 2015 yılı içerisinde, Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği 

gereğince EÜAŞ tarafından hazırlanması gereken ve Kurum Onayına sunulan Genel Kalite El Kitabı, 

Genel Kalite Planı, Yer Aşaması Kalite El Kitabı ve Yer Aşaması Kalite Planı için 4 ayrı gözden 

geçirme ve değerlendirme raporunu hazırlamış ve GGD raporları çerçevesinde Kurumumuz 

tarafından onaylanmıştır. Kalite Çalışma Grubu ayrıca, Kalite Yönetimi Temel Gerekliliği 

Yönetmeliğinin uygulanmasında gözlenen aksaklıklar ve UAEA tarafından geliştirilen yeni yönetim 

sistemi uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gereklerinde dolayı ilgili yönetmelikte öngörülen 

değişiklikler kapsamında hedeflenen Entegre Yönetim sistemi gerekleri ile ilgili olarak yıl içerisine 

ilki 04.06.2015, ikincisi ise 07.10.2015 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı gerçekleştirmiştir. 07 

Ekim tarihli toplantıda, EÜAŞ tarafından hazırlanan taslak Entegre Yönetim Sistemi dokümanı 

tarafımıza iletilmiş ve tarafımızca bir ön değerlendirme yapılarak sonuçları karşı tarafa iletilmiştir. 

 

Grup, 2015 yılı içerisinde yayınlanan Tedarik Yönetmeliği uygulamalarına yönelik olarak da, 

18.08.2015 tarihinde bir bilgilendirme toplantısını SNS Projesi Ortakları için ayrıca 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Mevzuat Çalışma Grubu: Grubun çalışma alanındaki konular “Lisanslama Çalışma Grubu” 

toplantılarında ele alınmış ayrı bir toplantı gerçekleştirilmemiştir. 

 

2015 yılı içerisinde Yer Raporunun hazırlanmasında ve Yer Lisansının verilmesinde dikkate alınacak 

mevzuat, kılavuz ve standartlar listesinin taslak versiyonu üzerinde güncelleme ve geliştirme 

çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

 

1-1-2. Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve faaliyetlerin nükleer güvence ve 

nükleer emniyet kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında 

tutulması 
 

Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve faaliyetlerin nükleer güvence ve nükleer emniyet 

kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması başlıklı stratejik 

hedefe ulaşmak için 2015 yılında 3 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında NGD 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Nükleer madde ve nükleer tesislerin fiziksel korunmasına yönelik mevzuat hazırlama, 

yetkilendirme, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında (NGD); 

 

- Nükleer tesislerin ve maddelerin fiziksel korunmasına ilişkin olarak düzenlenen ulusal ve 

uluslararası faaliyetlere katılım sağlanmıştır.  

- Akkuyu Proje Şirketi ve ÇNAEM’den gelen fiziksel koruma ile ilgili dokümanlar incelenmiş 

ve görüş verilmiştir. 

- “Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği”nin 

güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

- Fiziksel Koruma Programı Değerlendirme Çekirdek Çalışma Grubu toplantıları koordine 

edilerek bilgilendirme ve görüş alış verişi yapılmıştır. 

- ETKB ile “Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği”ne 

göre kolluk kuvvetleri ile nükleer tesis işleticisi arasında yapılması gereken işbirliği 

hususunda toplantılar yapılmış ve yazışmalar yapılmıştır. 

- UAEA’dan görüşe gelen Nükleer Emniyet Serisi doküman taslakları incelenmiştir. 
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- Kurumumuzda kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır. 

- ETKB’nin koordinasyonunda düzenlenen “Akkuyu NGS Fiziksel Koruması” konulu 

toplantılara Ankara ve Mersin’de katılım sağlanmıştır. 

- 20.01.2015 tarihinde Mersin’de Akkuyu NGS sahasında ve ETKB koordinasyonunda 

düzenlenen iş birliği protokolü bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmış ve anılan 

protokolün Kurumumuz gereklilikleri katılımcılara aktarılmıştır. 

- 23-25 Şubat tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen “Nükleer Emniyet 

eğitim ve destek merkezleri uluslararası ağı” konulu yıllık toplantıya katılım sağlanmıştır. 

- 02-06.03.2015 tarihleri arasında Japon Atom Enerjisi Ajansına bağlı Nükleer Silahsızlanma 

ve Nükleer Emniyet Entegre Destek Merkezi (Integrated Support Center for Nuclear 

Nonproliferation and Nuclear Security-ISCN/JAEA) tarafından Kurumumuz Başkanlık 

binasında Nükleer Emniyet Planı Değerlendirilmesi Ulusal çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya 

Kurumumuz çalışanlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri 

katılım sağlamıştır. 

- 11-13.05.2015’de Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen “Büyük Halk 

Olaylarından Öğrenilen Dersler” konulu seminere katılım sağlanmıştır. 

- 01-05.06.2015’de Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen “Araştırma Reaktörlerinde 

Güvenlik ve Emniyet Arasındaki Arayüzün Yönetimi” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

- 27.04-08.05.2015’de İtalya’nın Trieste şehrinde düzenlenen “Uluslararası Nükleer Emniyet 

Okulu” adlı programa katılım sağlanmıştır. 

- 04-07.05.2015 tarihleri arasında ANAEM’de düzenlenen “Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında Radyasyondan Korunma Kursu”nda “Nükleer ve Radyoaktif Maddelerin 

Taşınmasında Emniyetin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler” eğitimi verilmiştir. 

- 18-22.05.2015’de Japonya’nın Tokai şehrinde düzenlenen “Nükleer Maddelerin ve Nükleer 

Tesislerin Fiziksel Korunması Üzerine Nükleer Emniyet Tavsiyeleri Adlı Dokümanın 

Uygulanması” konulu uluslararası eğitim kursuna katılım sağlanmıştır.  

- 19-22.05.2015’de Yunanistan’ın Atina şehrinde düzenlenen “Düzenleyici Kontrolü Dışındaki 

Nükleer ve Radyoaktif Maddelerin Nükleer Emniyet Tedbirlerinin Tehdit Değerlendirmesi ve 

Belirlenmiş Risk Yaklaşımı” konulu bölgesel eğitim kursuna katılım sağlanmıştır. 

- 01-05.06.2015’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenen “İç Destek Tehdidine Karşı 

Önleyici ve Koruyucu Önlemler” konulu uluslararası eğitim kursuna katılım sağlanmıştır. 

- 15-26.06.2015’de Rusya’nın Obninsk şehrinde düzenlenen “Nükleer Tesislerde Fiziksel 

Koruma Denetimleri” konulu uluslararası eğitim kursuna katılım sağlanmıştır. 

- 07-10.07.2015 tarihlerinde Atina-Yunanistan’da düzenlenen “International Training Course 

on Developing a Defence in Depth approach for the Detection of Transboundary Movement 

of Nuclear and Radioactive Material out of Regulatory Control” başlıklı kursa katılım 

sağlanmıştır. 

- 12-14.08.2015 tarihleri arasında Viyana-Avusturya’da düzenlenen “Annual Working Group 

Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centers-

NSSC Network” başlıklı toplantıya katılım sağlanmıştır. 

- 24-28.08.2015 tarihlerinde Viyana-Avusturya’da düzenlenen “Technical Meeting on 

Enhancing Nuclear Security for Research Reactors and Associated Facilities” başlıklı teknik 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

- 02.09.2015 tarihinde ÇNAEM’e fiziksel koruma denetimi gerçekleştirilmiştir. 

- 03.09.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nde bulunan Triga MARK 

II araştırma reaktörüne fiziksel koruma denetimi gerçekleştirilmiştir. 

- Yapılan denetimlerin sonuç raporları hazırlanmıştır. İTÜ-EE ve ÇNAEM’e sonuçlar 

bildirilmiştir. 
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- 14-17.09.2015 Tarihleri arasında ANAEM’de düzenlenen “Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında Radyasyondan Korunma Kursu”nda “Nükleer ve Radyoaktif Maddelerin 

Taşınmasında Emniyetin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler” eğitimi verilmiştir. 

- 12-16.10.2015 tarihleri arasında UAEA tarafından İstanbul’da düzenlenen “Training Course 

on Nuclear Security Detection Architecture” başlıklı eğitim kursuna katılım sağlanmıştır. 

- 30.11-04.12.2015 tarihleri arasında NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi-

Ankara’da düzenlenen “Kritik altyapıların Terörist Saldırılardan Korunması Eğitim Kursu”na 

katılım sağlanmıştır. 

- 07-11.12.2015 tarihleri arasında Viyana-Avusturya’da UAEA’nın düzenlediği “Nükleer 

Tesislerin Nükleer Emniyete Göre Lisanslanmasında Karşılaşılan Zorluklar Uluslararası 

Seminer”ine katılım sağlanmıştır. 

- 14-18.12.2015 tarihlerinde Viyana-Avusturya’da düzenlenen “International Workshop on the 

International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) for Potential IPPAS Mission 

Team Members” başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

- 28.12.2015’de Fiziksel Koruma Çekirdek Çalışma Grubu temsilcilerine nükleer enerji, 

fiziksel koruma, nükleer emniyete yönelik yaşanmış olaylar hususlarında bilgilendirme 

semineri düzenlenmiştir. 

- 28-29.12.2015 tarihlerinde ulusal nükleer emniyet rejimi ile ilgili konularda Kurumumuz ile 

işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı NEPUD Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile ADYM ve 

SANAEM’de radyoaktivite tespiti, acil durum yönetimi ve fiziksel koruma sistemleri ile ilgili 

bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla gezi ve yerinde inceleme faaliyeti düzenlenmiştir. 

 

Nükleer maddelerin sayım ve kontrolüne ilişkin mevzuat hazırlama, yetkilendirme, denetim ve 

bilgilendirme faaliyetleri kapsamında (NGD); 

 

Yapılan çalışmalar aşağıda maddeler halinde kısaca özetlenmiştir. 

 

- Ek Protokole ilişkin periyodik bildirimler yapılmıştır. 

- Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında UAEA’ya gerekli bildirimler yapılmıştır. 

- İlgili kurum ve kuruluşlardan Ek Protokol bildirimlerine ilişkin bilgi toplanmıştır. 

- Ek Protokol bildirimlerine ilişkin açık kaynaklar taranmıştır. 

- Ek Protokole ilişkin toplanan bilgilerin değerlendirilmesi sonrası, UAEA’ya 2015 yıllık Ek 

Protokol bildirimleri yapılmıştır. 

- Tesis ve tesis dışı yerlerden gelen iç denetim raporları değerlendirilmiştir. 

- Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası dokümanlar incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. 

- Tüketilmiş uranyum içeren zırhlara ilişkin ülkeye giriş-çıkış bildirimlerinin kayıtları 

tutulmuştur. 

- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne nükleer madde sayım ve kontrolü 

denetimi yapılmıştır. 

- Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne nükleer madde sayım ve 

kontrolü denetimi yapılmıştır. 

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Bölümüne nükleer madde sayım ve 

kontrol denetimi yapılmıştır. 

- Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne nükleer madde sayım ve 

kontrolü denetimi yapılmıştır. 

- ADUR firması ile faaliyetlerine yönelik nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin 

gereklilikler hususunda toplantı yapılmıştır. 

- Akkuyu Nükleer A.Ş. ile lisanslama sürecinde nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin 

gereklilikler hususunda toplantı yapılmıştır. 
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- UAEA ve TAEK işbirliği ile İstanbul’da uluslararası “Tesislerde Nükleer Madde Sayım ve 

Kontrolü” eğitimi düzenlenmiş, söz konusu eğitime ülkemizde yer alan bazı tesis ve tesis dışı 

yer temsilcileri katılım sağlamıştır. 

- Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü akademik personeli ve asistanlarına yönelik nükleer 

madde sayım ve kontrolüne ilişkin bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 

- NGD personeline yönelik denetçi eğitimi kapsamında düzenlenen “Nükleer Güvenlik ve 

Emniyet Temel Eğitimi”ne konuya ilişkin sunum yapılarak katkı sağlanmıştır. 

- 09-13.03.2015 tarihleri arasında UAEA’nın Cape town/Güney Afrika Cumhuriyetinde 

düzenlediği “Tesislerde Nükleer Emniyet İçin Nükleer Madde Sayım ve Kontrolü” konulu 

uluslararası kursa katılım sağlanmıştır. 

- 22.04-27.05.2015 tarihleri arasında ABD New York’da gerçekleştirilen “Nükleer Silahların 

Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 2015 Gözden Geçirme Konferansı”na katılım 

sağlanmıştır. 

- 25-29.05.2015 tarihleri arasında düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji 

Mühendisliği Bölümü ve Florida Üniversitesinin birlikte düzenlediği “Nükleer Silahsızlanma 

ve Güvence Denetimi Çalıştayı”na katılım sağlandı ve konuya ilişkin sunumlar yapılmıştır. 

- 15-19.06.2015 tarihleri arasında Güney Kore’den Korean Institution of Nuclear 

Nonproliferation and Control, ABD’den Nuclear National Security Administration işbirliği 

ile Güney Kore’nin Daejeon şehrinde “Provision of Safeguard Information to the IAEA” 

konulu uluslararası kursa katılım sağlanmıştır. 

- 27.08.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsüne ulusal nükleer madde 

sayım ve kontrolü denetimi ve bilgilendirme yapılmıştır. 

- 05.10.2015 tarihinde Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi TRA-, TRC- tesis ve 

TRZ-tesis dışı yer noktalarına ulusal nükleer madde sayım ve kontrolü denetimi ve 

bilgilendirme yapılmıştır. 

- 07.10.2015 tarihinde Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsüne ulusal nükleer madde 

sayım ve kontrolü denetimi ve bilgilendirme yapılmıştır. 

- 08.10.2015 tarihinde İTÜ Enerji Enstitüsü Triga Mark II (TRB-) tesisine ulusal nükleer madde 

sayım ve kontrolü denetimi ve bilgilendirme yapılmıştır. 

- 08.10.2015 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne 

ulusal nükleer madde sayım ve kontrolü denetimi ve bilgilendirme yapılmıştır. 

- 06-09.10.2015 tarihleri arasında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İTÜ Enerji 

Enstitüsü, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya 

Bölümüne gerçekleştirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer madde sayım 

ve kontrolü denetimlerine eşlik edilmiştir. 

- 23.11.2015 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi 

Başkanlığına bağlı eski Altın Pilot Tesisi ile Cevher Hazırlama ve Metalürji Laboratuvarına 

ulusal nükleer madde sayım ve kontrolü denetimi ve bilgilendirme yapılmıştır. 

- UAEA Denetimlerine ilişkin yıllık nükleer madde sayım ve kontrol raporları hazırlanarak 

UAEA’ya gönderilmiştir. 

 

Nükleer maddelerin ve diğer stratejik malzemelerin ithalat ve ihracatına yönelik mevzuat 

hazırlama, yetkilendirme, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında (NGD); 

 

Yapılan çalışmalar aşağıda maddeler halinde kısaca özetlenmiştir: 

- Nükleer ve diğer stratejik madde ve malzemenin ithalinin ve ihracatının kontrolü ile ilgili 

faaliyetler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NSYÖA), Nükleer 

Güvence Denetimi Anlaşması (GDA) ve buna ilave Ek Protokol, Zangger Komitesi (ZK), 

Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG), BM Güvenlik Konseyi Kararları v.b. anlaşma ile 

uluslararası oluşumlar çerçevesinde yürütülmüştür. 

- NTG çalışmaları aktif olarak takip edilmiş ve ilgili toplantılara katılım ve katkı sağlanmıştır. 
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- 13-17.04.2015 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilen NTG Teknik Uzmanlar Grubu 

Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

- Zangger Komitesine yıllık ülke bildirimimiz yapılmıştır. 

- Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen kurumlararası eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

- 45 adet ihraç izin başvurusu değerlendirildi, 43 adet ihraç izni verilmiştir. 

 

 

 
 

Grafik 5. 2015 Yılı ihracat kabul ve ret sayısı 

 

 

- 67 Adet ithal uygunluk yazısı düzenlenmiştir. 

 

 
 

Grafik 6. 2015 Yılı ithalat onay sayısı 

 

 

- “Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin 

Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ve yönetmelik kapsamına giren eşya kalemlerinin 

belirlendiği ilgili Tebliğin revize edilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür. 

- 02-06.11.2015 tarihleri arasında NTG Teknik Uzmanlar Grubu Toplantısı ve Danışma Grubu 

Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

- 19-30.10.2015 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri, Athens/Georgia’da düzenlenen 

İhracat Kontrol Akademisine katılım sağlanmıştır. 
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- 19-30.10.2015 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen “School for 

Drafting Regulations-Nuclear Safety Stream” başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

- Kurumumuzca sunulan tüm hizmetlere yönelik başvuruların elektronik ortamdan alınabilmesi 

ve değerlendirmelerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacı ile başlatılan e-tahakkuk 

projesine, şubemizce verilen ithal ve ihraç izinlerinin başvuru ve değerlendirme sürecinin 

uyarlanabilmesi amacı ile çalışmalara devam edilmiştir. 
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1-2. STRATEJİK AMAÇ 2: RADYASYON KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLEN 

UYGULAMA VE FAALİYETLER İLE RADYASYON TESİSLERİNDE 

RADYASYON GÜVENLİĞİNİN VE RADYOAKTİF KAYNAKLARIN 

EMNİYETİNİN SAĞLANDIĞINI TESPİT VE TEYİT ETMEK 

 

1-2-1. Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon 

tesislerinde güvenlik değerlendirmesinin yapılması ve kuruluşların lisanslanmasının 

sağlanması 
 

Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon tesislerinde güvenlik 

değerlendirmesinin yapılması ve kuruluşların lisanslanmasının sağlanması başlıklı stratejik hedefe 

ulaşmak için 2015 yılında 2 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında RSGD 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon tesislerinde güvenlik 

değerlendirmesi ve lisanslama faaliyetlerinin yürütülmesi, lisanslama faaliyetlerine ilişkin 

düzenleme ve prosedürlerin geliştirilmesi kapsamında (RSGD); 
 

- Lisans başvuruları için güvenlik değerlendirmesi yapılmış ve uygun görülenler için 5.101 

adet yeni lisans belgesi düzenlenmiştir.  

- Lisanslanmış uygulama ve faaliyetler ile tesislerin vize işlemleri kapsamında 1.170 adet 

lisans belgesi vize edilmiştir. 

- Lisans koşullarında değişiklik olması nedeniyle (lisans belgesi üzerinde değişiklik ile kayıp 

belgenin yeniden düzenlenmesi) 1.093 adet lisans belgesi yeniden düzenlenmiştir.  

- Otomasyon programının güncellenmesi, basılı ve elektronik arşiv ile radyasyon kaynağı veri 

tabanındaki mevcut kayıtların taranması, gözden geçirilmesi ve doğrulanması işlemleri 

yürütülmüştür.  

- Faaliyete ilişkin mevcut düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 

ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  
 
Radyasyon kaynaklarının kullanılacağı veya bulunacağı alanların zırhlama hesaplarının 

yapılması ve projelerinin onaylanması kapsamında (RSGD); 

 

- Radyasyon kaynakları kullanılarak yapılan uygulamalar ile ilgili yetkilendirilmek üzere 

müracaatta bulunan gerçek kişiler ile resmi veya özel olmak üzere tüzel kişilerin 

yetkilendirilme işlemlerinin yürütülmesi kapsamında toplam 374 adet endüstriyel, radyoloji, 

radyoterapi odalarına ait zırhlama projelerinin uygunluğu için onay verilmiştir. 

- Yetkilendirilme işlemlerinin yürütülmesi kapsamında nükleer tıp üniteleri ve tesislere ait 

zırhlama projelerinin uygunluğu için toplam 32 adet onay verilmiştir. 
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1-2-2. Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten kuruluşlar ile 

radyasyon tesislerinin denetlenmesinin sağlanması 

 

Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten kuruluşlar ile radyasyon tesislerinin 

denetlenmesinin sağlanması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 faaliyet 

yürütülmüştür. Söz konusu faaliyet kapsamında RSGD tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda 

sunulmuştur: 

 

Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten kuruluşlar ile radyasyon tesislerinin 

radyasyon güvenliği açısından denetlenmesi ve denetim faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve 

prosedürlerin geliştirilmesi kapsamında (RSGD); 

 

- Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve ilgili yönetmelikler kapsamında; 2.504 kuruluşta 3.598 

radyasyon kaynağı/laboratuvarın yerinde lisansa esas radyasyon kontrolleri yapılarak 

kontrol raporları hazırlanmıştır. Gerçekleşen lisansa esas radyasyon denetimlerinde eksiklik 

tespit edilen 139 kuruluşa eksiklikler bildirilmiştir. 

- Lisanslı 626 kuruluşta 2.891 radyasyon kaynağının/laboratuvarın radyasyon güvenliği 

denetimi yapılmış olup kuruluşların yetkilendirme koşullarına uygun faaliyette bulunup 

bulunmadığının tespiti yapılarak toplam 104 kuruluşa belirlenen eksiklikler bildirilmiştir. Bu 

kuruluşların 15 inde şikâyet ve ihbar üzerine denetim yapılmıştır. 

- Dozimetre değerlendirme sonuçlarına göre doz sınırlarının üzerinde doza maruz kalan 

kişilerin doz değerleri ve çalışma alanları dikkate alınarak 15 kuruluşun denetimi yapılmış 

olup, düzeltici önlemlerin alınması istenmiştir. 

- Faaliyete ilişkin mevcut düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 

ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

1-2-3. Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol 

altında tutulmasının sağlanması 

 

Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulmasının 

sağlanması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu 

faaliyet kapsamında RSGD tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Radyoaktif kaynakların yurda girişlerinden veya üretimlerinden bertaraf veya yurtdışı edilişlerine 

kadarki her bir sürecin kayıt altına alınarak gerekli izinlerin düzenlenmesi ve radyoaktif kaynak 

takip sistemine ilişkin düzenleme ve prosedürlerin geliştirilmesi kapsamında (RSGD); 

 

- Radyoaktif maddelerin ithal/ihraç/transit geçiş/geçici çıkış-giriş izin işlemleri kapsamında 

1.240 izin verilmiştir. Bu işlemlere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmuştur. 

- Kullanım dışı olan kaynakların bildirilmesi veya tespiti durumunda yapılacak işlemler 

koordine edilmiş ve ilgili kuruluşlar ile gerekli yazışmalar yapılarak kayıtların tutulması 

sağlanmıştır.  

- Otomasyon programının güncellenmesi, basılı ve elektronik arşiv ile radyoaktif kaynak veri 

tabanındaki mevcut kayıtların taranması, gözden geçirilmesi ve doğrulanması çalışmaları 

yürütülmüştür. 

- Faaliyete ilişkin ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması, mevcut 

düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmaları yürütülmüştür. 

- Faaliyete ilişkin mevcut düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 

ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  
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1-3. STRATEJİK AMAÇ 3: ÇALIŞANLARIN, HALKIN VE ÇEVRENİN 

RADYASYONDAN KORUNMASI AMACIYLA GEREKLİ 

BELGELENDİRME, ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİNİ VERMEK VE 

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK 

 

1-3-1. Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş ve sistemlerin 

uygunluğunun değerlendirilmesi 

 

Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş ve sistemlerin uygunluğunun 

değerlendirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 2 faaliyet yürütülmüştür. Söz 

konusu faaliyetler kapsamında RSGD tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Radyasyon ölçümü ve ölçüm sistemleri için uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi 

kapsamında (RSGD); 
 

- “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi 

Tebliği” kapsamında Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi Verilmesine İlişkin Usul 

Esaslar doğrultusunda Kurumumuza başvuran ve radyasyon ölçümü yapabilme kabiliyetleri 

yerinde tetkik edilerek radyasyon ölçüm sistemleri yeterli bulunan 44 firmaya belge 

verilmiştir. Söz konusu usul esaslar çerçevesinde Kurumumuzdan Radyasyon Ölçüm 

Sistemi Uygunluk Belgesi almış 62 kuruluşta yerinde inceleme yapılmıştır. 

-  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne Sahip Kuruluşların Radyasyon Ölçümü de 

Yapabilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda Kurumumuza başvuran uluslararası 

gözetim şirketi statüsüne sahip 6 firmaya radyasyon ölçümü de yapabilme belgesi 

verilmiştir. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde radyasyon ölçümü de yapabilme 

belgesini haiz 6 kuruluşta yerinde inceleme yapılmıştır. 

- Konuya ilişkin usul ve esaslar gözden geçirilerek güncelleme çalışmaları ile usul esasların 

uygulanmasına ilişkin yönerge taslağı oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür. 

- Faaliyete ilişkin mevcut düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 

ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Mesleki ışınlanmaların takibini yapacak kuruluşların uygunluk değerlendirme işlemlerinin 

yürütülmesi kapsamında (RSGD); 
 

- Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde uygunluk 

belgesi almak üzere Kurumumuza başvuran 1 adet kuruluşa uygunluk belgesi verilmiştir. 

- Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 

Kurumumuzdan uygunluk belgesi almış 2 adet kuruluşta yerinde inceleme yapılmıştır. 

- İnceleme düzeyi üzerinde doz aldığı tespit edilen çalışanlar için 5 kuruluşa gerekli 

önlemlerin alınmasına ilişkin yazı yazılmış ve 27 kuruluş için denetim talimatı verilmiştir 

- Merkezi doz kayıt sisteminde aylar itibariyle değişiklik göstermekle birlikte kayıtlı ortalama 

16.500 kişinin doz değerlerine ilişkin 157.627 adet veri takibi yapılmıştır. 

- Faaliyete ilişkin mevcut düzenleme ve dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 

ikincil düzenlemeler ile rehber dokümanların hazırlanması yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  
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1-3-2. Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasına  

  yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 

 

Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik hizmetlerin 

geliştirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 6 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu 

projeler kapsamında ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

ÇNAEM içi, İstanbul ili ve çevresinde radyasyon kontrolleri, kaza dozimetre analizleri ve gereğinde 

yerinde müdahalelerin yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

- ÇNAEM laboratuvar, tesis, depo ve ofislerinde rutin radyasyon ve kontaminasyon denetimleri 

yapılmıştır.  

- ÇNAEM çalışanlarının çalışma gruplarına göre ayrı periyotlardaki TLD ve film dozimetreleri 

SANAEM’den temin edilerek dağıtımı sağlanmış, kullanılanlar değerlendirilmek üzere 

SANAEM’e gönderilmiş ve doz kayıtları tutulmuştur.  

- İstanbul ili ve Marmara Bölgesinin belirlenen illerinde 2015 yılı ikinci periyotta RSGD’den 

gelen talimatlar doğrultusunda 1.167 kuruluşa lisansa esas radyasyon kontrollerine gidilmiş 

ve 1.776 adet cihaz ve radyoaktif kaynağın kontrolleri yapılmıştır.  

- Nükleer Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi birimlerinde radyasyon güvenliğinin sağlanması 

için radyasyon kontrol ve gözlemler gerçekleştirilmiştir.  

- K.Çekmece gölü, Marmara Denizi suları ile yağmur ve musluk sularında rutin toplam alfa-

beta radyoaktivitesi ölçülmesi için numuneler alınarak analiz edilmek üzere RAD birimine 

gönderilmiştir. ADME biriminden gelen görevler kapsamında acil durum radyasyon kontrol 

görevlerine gidilmiştir. İlgili kayıtlar tutulmuş ve raporlar hazırlanmıştır. 

- NGD tarafından talep edilen Reaktör Tesisinin Ocak-Haziran 2015 ve Haziran-Aralık 2015 

dönemlerine ait “Çevresel İzleme Raporu” hazırlanmış ve rapor Nükleer Tesisler Bölüm 

Başkanlığına gönderilmiştir.  

- Özel istek üzerine radyasyon kontrolü, zırhlama, kaynak sökümü, kaynak yüklenmesi, 

planlama veya danışmanlık olarak hizmet verilmiştir.  

- Radyoaktif maddelerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili hizmetler 

verilmiştir. Radyasyon kaynakları/cihazları ile çalışan görevlilerin radyasyondan korunma ve 

radyasyon güvenliği konularında radyasyon korunması kursları verilmiştir. 

 

Çeşitli yöntemlerle biyolojik doz tayini yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

- Radyasyona maruz kalma şüphesi taşıyan 43 kişinin başvurusu üzerine bunlara CA analizi 

yapılmış ve biyolojik doz sonuç raporları yazılmıştır.  

- ÇNAEM’de radyasyona maruz kalma şüphesi taşıyan 2 kişi için Biyolojik Doz tayini yapılmış 

olup birinde biyolojik doz tespit edilmiştir. 

- Atık biriminde çalışan 11 kişinin kan örnekleri alınmış, CA analizi işlemleri yapılmış ve 

sonuçları Merkez Müdürlüğüne bildirilmiştir.  

- Almanya’dan uluslararası karşılaştırma örnekleri gelmiş olup CA analizi yapılmış, sonuçlar 

deneyi düzenleyen laboratuvara gönderilmiş fakat resmi sonuçlar halen açıklanmamıştır.  

- Akreditasyon çalışmaları kapsamında belirsizlik hesapları yapılmış olup buna bağlı olarak 

belirsizlik hesapları için yapılması gereken deney yapılmış fakat yeterli hücre elde edilemiştir. 

Yapılan deneyler sonucu bunun sebebininin deney için kullanılacak kimyasalın taşıma 

esnasında soğuk zincirinin bozulması olduğu anlaşılmıştır. Firma yeni kimyasalı zamanında 

getiremediği için deney zamanında yapılamamış ve birim bu yıl için akreditasyon genişletme 

kapsamından çıkarılmıştır. 
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Çevresel radyolojik izleme ve dozimetrik değerlendirme yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

- Mersin, Kars, Iğdır, Bartın ve Karabük illerine ait teknik raporlar hazırlanmış ve basım 

işlemleri tamamlanmıştır.  

- 5 İlde (İzmir, Burdur, Muğla, Zonguldak, Manisa) saha çalışması (toprak, su ve radyasyon 

ölçümleri) yapılmıştır.  

- Kastamonu ile ilgili olarak protokol kapsamında yapılması işlemi çeşitli aksaklıklar yüzünden 

gerçekleştirilememiştir. 2016 programına alınmıştır.  

- RKB’nde kurulan gama spektrometrisi olumsuz laboratuvar koşulları sebebi ile 

sürdürülememiştir. Yeni bir laboratuvar odası kurulumuna devam edilmektedir.  

- Örneklerin radyonüklit analizlerinin ve radyoaktivite tayinlerinin Radyoaktivite Ölçme ve 

Analiz Birimi laboratuvarlarında, eser element tayinlerinin ise Analitik Ölçme ve Analiz 

Birimi laboratuvarında yapılmasına devam edilmektedir. 

 

Kapalı ortamlardaki radon gazı aktivite derişiminin belirlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

- Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, Sivas (469 adet), Sakarya (679 adet), İzmir 

(2.008 adet), Gaziantep (833 adet), Malatya (394 adet), Manisa (729 adet) illerine ait toplam 

5.112 adet radon dedektörünün kimyasal işlemleri ve değerlendirilmeleri tamamlanmış olup 

sonuçlar “taek_radon_paylasim“ ortak alanına eklenmiştir.  

- Merkez Müdürlüğünün onayı ile Osmaniye ili Kadirli Savrun Anadolu Lisesi’nin 

hazırlayacakları projede kullanılmak üzere 25 adet radon dedektörünün temini sağlanarak 

değerlendirilme işlemleri tamamlanmış olup sonuç raporu yazılmıştır.  

- ÇNAEM RAD Birimi tarafından analiz istek formu doldurularak ÇNAEM’e gönderilen 60 

adet (radon dedektörleri ÇNAEM’den temin edilmemiştir) Rize iline ait radon dedektörlerinin 

kimyasal işlemleri ve radon gazı aktivite derişimi belirlenip raporları yazılmıştır.  

- Radon laboratuvarının akreditasyon çalışmaları ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup Almanya-

BfS kalibrasyon laboratuvarına gönderilen 35 adet dedektörün ve Japonya National Institute 

of Radiological Sciences (NIRS)’a gönderilen 30 adet dedektörün kimyasal iz kazıma 

işlemleri ve değerlendirmeleri yapılıp raporları hazırlanmıştır.  

- Yüksek art alanlarının bulunduğu Aydın ili Söke ilçesi Kisir mahallesine “İyonlaştırıcı 

Radyasyon Dozlarını Tespit Çalışması” kapsamında 36 adet radon dedektörü dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

- İstanbul Ulaşım A.Ş.ile İstanbul ili genelinde tüm metro hatlarını kapsayan işbirliği protokolü 

taraflarca imzalanıp iş güvenliği eğitimi ve çalışma izni alınmıştır. 

 

Denizlerimiz ve karasularımızda radyoaktivite düzeylerinin belirlenmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

- DR 2800 Vis spektrofotometre ile ölçümler yapılmıştır. Data sonda 5 (DS 5) portatif su kalite 

ölçüm cihazı ile sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş katı (TDS), pH, redoks 

potansiyeli (ORP), bulanıklık, çözünmüş oksijen (LDO), % çözünmüş oksijen doygunluğu 

parametreleri ölçülmüş ve sonuçlar tablo haline getirilmiştir.  

- ICP-OES cihazı ile deniz sularında toksik element ve ağır metallerin (Ag, Al, Ba, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Th, U, V ve Zn) analizleri için yöntem geliştirilmiş,  

MIBK/APDC ile ekstraksiyon çalışmaları yapılmış ve deniz sularının elementel analizleri 

tamamlanmıştır.  

- TÜBİTAK/Akkuyu/TA-2014, Sinop/TS-2014 deniz suyu örneklerinde Cs-137 tayin edilmesi 

için çöktürme işlemi uygulanmıştır. % Cs çöktürme veriminin hesaplanabilmesi amacıyla 17 

adet örneğin alevli AAS yöntemiyle Cs analizleri yapılmıştır.  
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- Dalgaboyu dağılımlı x-ışını floresans (WDXRF) spektrometresi ile 18 adet sediment 

örneğinin (U, Th, CaO, TiO2, V, Cr, Mn,  Fe2O3, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Nb, Ba, 

La, Ce) element analizleri yapılmıştır.  

- Türkiye denizlerinden önceki yıllarda (2011-2013) alınan örneklerin sonuçları 

değerlendirilmekte ve teknik rapor yazılmaktadır. 

- TAEK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında “Ülkemiz Denizlerinde Radyoaktivite 

Düzeylerinin İzlenmesi”ne ilişkin işbirliği protokolü imzalanarak 01.07.2015 tarihi itibari ile 

yürürlüğe girmiştir. Buna göre ülkemiz denizlerinde (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz) 

toplam 22 adet örnekleme istasyonu belirlenmiş olup yılda bir kez deniz suyu ve sediment 

örnekleri alınarak radyoaktivite düzeylerinin izlenmesi kararlaştırılmıştır. 2015 yılı programı 

kapsamında TÜBİTAK-MAM tarafından 22 istasyondan deniz suyu ve sediment örnekleri 

alınmış olup,  

 22 adet deniz suyu örneğinin toplam alfa ve beta analizleri tamamlanmıştır. 

 22 adet deniz suyuna amonyum fosfomolibdat ile çöktürme işlemi uygulandıktan 

sonra, çöktürme verimleri [Cs+] AAS yöntemiyle analiz edilmiş ve Gama 

spektrometrik yöntemle Cs-137 konsantrasyonları tayin edilmiştir.  

 Sinop ve Akkuyu istasyonlarından alınan deniz suyu örneklerinde (2 adet) toplam 

alfa/beta, H-3, U-234, U-235, U-238, Ra-226, Pu-(239+240), Sr-90 ve Cs-137 

analizleri ve aynı istasyonlardan alınan 2 adet sediment örneğinin K-40, Ra-226,     

Th-232 ve Cs-137 analizleri tamamlanmış ve raporları Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

 Diğer radyokimyasal izotopik analizler Nisan 2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

 

Çalışanların ve toplumun radyasyondan korunmasına yönelik faaliyetlerin yapılması kapsamında 

(SANAEM); 

 

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanların kişisel dozlarının izlenmesi: 

Radyasyon üreten cihazlar ve radyoaktif maddelerle çalışan kişilerin maruz kaldıkları kişisel dozların 

ulusal ve uluslararası sınırlar içinde kalmasını sağlamak amacıyla, bu dozlar periyodik olarak takip 

edilmekte olup doz sonuçlarının Merkezi Doz Kayıt Sistemine kaydedilmesi ve doz sonuçlarının 

kişi/kuruluşlara Doz Raporu olarak bildirilmesi sağlanmaktadır. Kişisel dozimetri hizmeti; 

termolüminesans (TL) ve yüzük dozimetreler kullanılarak verilmektedir. 

 

Ülke genelinde yaklaşık 4.200 kuruluşta çalışan 23.000 kişiye iki aylık periyotlarla düzenli olarak 

hizmet verilmiştir. Dozimetresinde inceleme düzeyinde doz tespit edilen kişilere, söz konusu dozun 

kaynağını belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla “İnceleme Düzeyi Doz 

Araştırma Formu” gönderilmiş, formlarda beyan edilen bilgilere istinaden gerekli değerlendirmeler 

yapılarak hatalı kullanım ya da bilinçsiz ışınlama dışında kalan ve takip gerektiren durumlar için 

gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Herhangi bir radyasyon kazasına maruz kalan ve hamilelik 

durumu tespit edilen çalışanların dozimetreleri ivedilikle değerlendirilerek sonuçları raporlanmıştır. 

Kişisel Dozimetri Hizmetleri TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerine göre TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiştir. Hizmet kalitesinin sürekliliği ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere 

devam edilmektedir. 

 

27-28.10.2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “French-Turkish Nuclear Seminar & B2B 

Meetings on Nuclear Energy”  programı kapsamında “Personal Dose Monitoring in Turkey” başlıklı 

sunum yapılmıştır.  

 

19-21.11.2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen I. Ulusal Radyasyondan Korunma 

Kongresinde “Türkiye’de Kişisel Dozimetri Hizmeti” başlıklı çağrılı konuşma yapılmıştır. 
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22.06.2015-01.08.2015 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen “Nuclear and Radiobiological 

Emergeny Preparedness” konusunda eğitim alınması sağlanmıştır. 

 

Kapalı ortamlardaki radon gazı aktivite derişiminin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: 

Radon İzleme Laboratuvarında aktif ve pasif yöntemler ile kapalı ortamlarda radon aktivite 

konsantrasyonu ölçümleri yapılmaktadır. Pasif  radon dedektörü olarak CR-39 katı hal iz dedektörleri 

kullanılmaktadır. Radon aktivite konsantrasyonu ölçümü yapılacak ortamda 1-2 ay süre ile bekletilen 

dedektörler, Radon İzleme Laboratuvarında kimyasal kazıma işlemine tabi tutulduktan sonra 

otomatik iz sayım sisteminde değerlendirilerek, ölçüm yapılan ortamın radon aktivite konsantrasyonu 

hesaplanmaktadır. 

 

Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı (SB) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye’deki radon izleme 

çalışmalarını yürütmek için 15.03.2013 tarihinde Radon İzleme Çalışmalarında Yapılacak İşbirliğine 

ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolün amacı; insanların maruz kaldıkları doğal radyasyon 

dozuna önemli bir katkı oluşturan radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin 

belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kapalı ortamlardaki radon aktivite derişiminin belirlenmesi 

ve Türkiye’nin radon haritasının çıkarılmasıdır. Türkiye’yi il, ilçe bazında temsil edecek örnekleme 

yerleri TÜİK tarafından 62.300 hane olarak belirlenmiştir. Bu protokol kapsamında Konya, İzmir, 

Gaziantep, Bilecik, Düzce, Erzurum, Mersin, Karaman, Kocaeli, Sakarya, Sivas, Aksaray, Amasya, 

Burdur, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Uşak illerinde ölçüm yapılmıştır. 

 

Aktif ölçüm cihazı olan AlphaGuard ile havada, suda ve toprakta radon aktivite konsantrasyonu 

ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerde 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç elde edilebilmektedir. 

 

Radon İzleme laboratuvarı, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite 

edilmiştir. “Katı Hal Nükleer İz Dedektörleri için Otomatik İz Sayım Sistemi Geliştirilmesi” projesi 

kapsamında geliştirilen TAEK İz Sayım Sistemi de akreditasyon kapsamına dâhil edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7. Radon ölçüm sistemleri 

 

20-25.04.2015 tarihlerinde Belçika-Brüj’de düzenlenen “Individual Monitoring 2015” isimli 

konferansta “Radon And Progeny Sourced Dose Assessment Of Spa Employees In Balneological 

Sites” isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

 

“Radon And Progeny Sourced Dose Assessment Of Spa Employees In Balneological Sites” isimli 

makale Radiation Protection Dosimetry isimli dergide yayınlanmıştır. 

 

Tıp alanındaki radyasyon uygulamaları protokollerinin belirlenerek ülke referans doz 

düzeylerinin tespit edilmesi, x-ışını cihazlarının kalite kontrol ölçümlerinin yapılması ve 

tetkiklerde alınan organ dozlarının hesaplanması: 

Tıbbi radyasyon uygulamalarında organ ve tüm vücut dozunun hesaplanması rutin hizmet olarak 

verilmiştir. Konvansiyonel radyolojide yetişkin ve çocuk hastalara uygulanan protokoller için organ 

ve tüm vücut dozu hesaplamaları yapılarak ülke referans doz düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları 

sürdürülmüş, bu kapsamda RKBTOOL2103.v2 yeni versiyonu ile İstanbul ilinden geri dönüşü 

gerçekleşen ve elektronik ortama aktarılan konvansiyonel tetkiklerde sıklıkla kullanılan protokollere 
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yönelik bilgi istek formları değerlendirilmiştir. Tıbbi radyasyon uygulamalarında organ ve tüm vücut 

dozunun hesaplanması hizmeti olarak bilgi edinme birimi aracılığı ile gelen talepler doğrultusunda 

17 hamile hasta için fetus dozu hesaplaması yapılmıştır.  

 

BT protokollerinde hastanın organ ve tüm vücut dozu hesabının yapılmasına yönelik olarak 

geliştirilen BT hasta dozu hesaplama yazılımına ICRP-60 ve ICRP-103 nolu dokümanlarda yer alan 

dönüşüm faktörleri ilave edilerek 2. versiyonu tamamlanmıştır.  

 

Bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde sıklıkla kullanılan protokollere yönelik bilgi istek formlarının 1, 

5, 10, 15 yaş çocuk ve yetişkin standard hastalar için belirlenen 6 protokolün değerlendirmesi 

tamamlanarak elde edilen sonuçlar “Patient Doses Of Computed Tomography Examinations In 

Turkey” isimli makale olarak Diagnostic And Interventional Radiology dergisinde yayımlanmıştır. 

 

BT protokollerinde doz optimizasyonu isimli teknik dokümanın hazırlanması çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

 

2.145 kuruluşa gönderilen ve 1.890 geri dönüş gerçekleşen “Radyolojik Görüntü Değerlendirme 

Anketi” verileri bilgisayar ortamına aktarıldı ve verilerin kontrol edilmesi işlemleri tamamlanmıştır. 

 

Özel Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü ile endoürolojik işlemlerde hastanın 

ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik olarak “İbn-i Sina Robotu ile yapılan ürolojik 

tetkiklerde alınan organ dozlarının belirlenmesi ve kişisel dozun izlenmesi” isimli işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. 

 

Radyoaktivite analizlerinin çevre ve insan sağlığı açısından radyolojik değerlendirilmesi: 

Bilgi edinme birimi aracılığıyla konu ile ilgili bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün gümrük kontrollerini 

hızlandırmak ve saha trafiğini rahatlatmak için sınır kapılarında bulunan ve iyonlaştırıcı radyasyon 

içeren araç ve konteyner tarama sistemlerinde şoför ve yolcular indirilmeden tarama yapılması 

radyasyon güvenliği açısından değerlendirilerek anılan şekilde tarama yapılması durumunda tarama 

yapacak sistemlerin en yüksek radyasyon dozuna ilişkin Kurumumuzdan istenen görüş için kapsamlı 

bir rapor hazırlanmıştır. 

 

ASELSAN MLO tarafından gönderilen 1 adet Göz Mobil Termal Kameranın radyoaktivite analiz 

sonucuna göre kullanım amacına yönelik olarak çevre ve insan sağlığı açısından radyolojik 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

BEYTUR PAM TERMAL OTEL tarafından 27.07.2015 tarihli ve 2015/91 sayılı yazı ile SANAEM 

Gama Spektrometri Laboratuvarında yapılmış deney raporu gönderilen SD15000459 kodlu 

radyoaktivite analiz sonucuna göre, bünyesinde faaliyet gösteren Nobel Tıp Merkezi’nde peloid 

çamurunun fiziksel ve dermatolojik hastalıklarda peloidoterapi amaçlı olarak kullanılmasının hasta 

ve personele olan etkisinin radyolojik değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

“Measurement of Enhanced Radium Isotopes in Oil Production Wastes in Turkey” isimli makale 

Journal of Environmental Radioactivity isimli dergide yayınlanmıştır. 

 

“Comprehensive Data Concerning Cosmic Radiation Doses at Ground Levels and In-flights for 

Turkey” isimli makale Radiation Protection Dosimetry isimli dergide yayınlanmıştır. 
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1-3-3. Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve laboratuvarların 

  ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi 
 

Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin 

geliştirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 proje ve 6 faaliyet yürütülmüştür. 

Söz konusu proje ve faaliyetler kapsamında ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar 

aşağıda sunulmuştur: 

 

Ölçüm ve analiz hizmetlerinin verilmesi ve ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında 

(ÇNAEM, SANAEM); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

- 777 adet gıda, 46 adet yapı mazemesi, 26 adet su, 4 adet ilaç, 658 adet toprak ve Atık 

Bölümünden gönderilen 60 adet çevresel örneğin gama spektrometrik analizleri, 4 adet gıda 

ve 12 adet kimyasal gübre örneğinin Sr-90 analizleri, 13 adet sunii gübre örneğinin U-238 ve 

U-234 analizleri, 1 adet gıda örneğinin Pu-239/240 analizleri, 22 adet sediment örneğinin 

gama spektrometrik analizleri (K-40, Th-232, Ra-226 ve Cs-137), 4 adet Iğdır yöresi çevre 

suyu örneğinin Sr-90, U-238/235/234, Cs-137, H-3 ve toplam alfa/beta analizleri, 1 adet içme 

suyu örneğinin Ra-228 ve Pb-210 analizleri, 406 adet ruhsata esas su örneğinin toplam 

alfa/beta analizleri, 369 içme suyu örneğinin H-3 analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 450 

toprak ve çevre örneğinin, 44 adet reaktör çevresine ait toprak örneğinin gama spektrometrik, 

552 su örneğinin ve 12 adet reaktör sürüntü örneğinin toplam alfa ve beta analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

- “Meriç, Tunca ve Arda Nehirleri ile Ülkemize Gelen Yapay ve Doğal Radyoaktif Kirliliklerin 

Belirlenmesi” çalışmaları kapsamında, 3. ve 4. dönem su örneklerinin fiziksel parametre 

ölçümleri, elementel analizleri ve sezyum çöktürme öncesi, AMP çöktürme sonrası ve 6 M 

NaOH’li su numunelerinde AES ile Cs analizleri yapılmış ve sezyumun % çöktürme verimleri 

hesaplanmıştır. 

- Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden 13-14.08.2015 tarihlerinde 5. dönem su örnekleri 

alınmıştır. Her istasyon için DR 2800 VIS Spektrofotometre ile analizler yapılmıştır. Nehir 

suyu örnekleri, CEM MARS 5 Kapalı Mikrodalga Çözme Sisteminde çözünürleştirilmiş ve 

ICP-OES yöntemi ile uranyum, toryum ve çinko analizleri yapılmıştır. 

- Düşük hacimli örnekleyici ile toplanan hava filtre örnekleri, Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını 

Floresans (WDXRF) Spektrometresi ile toksik elementler yönünden analiz edilmiştir. Aynı 

örneklerde toplam α-β radyoaktivite miktarları ölçülmüştür. Yaş-kuru örnekleyici ile toplanan 

yağmur ve kuru çökelme örnekleri, eser ve toksik element yönünden incelenmiştir.  

- 47 mm çaplı filtre kâğıtları kullanılarak 48 adet hava filtre örneği toplanmış ve toplam 

alfa/beta analizleri tamamlanmıştır. Ayrıca, 45cm x 45cm filtrelerle 6 adet yüksek emişli hava 

örneği toplanmış ve gama spektrometrik analizleri tamamlanmıştır. 

- 556 adet su örneğinin AAS ve ICP-OES yöntemiyle eser ve toksik element analizi, 358 adet 

içme suyu örneğinin İyon Kromatografi ile anyon analizi ve 965 adet örneğin elementel 

analizleri WDXRF Spektrometresiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

SANAEM tarafından: 

 

- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen su, gıda, çevre numunelerinde toplam 

alfa/beta, trityum ve izotopik alfa ve gama radyoaktivite analizleri, yapı malzemelerinde 238U, 
232Th ve 40K aktivite derişimlerinin gama spektrometrik yöntemle ölçümü, ithal ve ihraç 

edilecek gıda ve benzeri numuneler için de gama radyoaktivite analizleri yapılarak gerekli 

izin belgeleri düzenlenmiştir. Akreditasyon kapsamı ve kapsam dışı birçok radyoizotopu ve 
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kararlı izotopu kapsayan değişik numune ve yöntemler için yeterlilik testlerine katılım 

sağlanmıştır. 

- Büyük bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizde bu eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması için SANAEM’de kültürel varlıkların tanımlanması, tarihlendirilmesi, korunması 

yönünde çalışmalar devam etmiş, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının bu konudaki projesi 

kapsamında personel tarafından kurslara ve toplantılara katılım sağlanmıştır. 

- Akreditasyon kapsamındaki laboratuvarlarımız akredite oldukları analiz hizmetlerinde 9 adet 

ve akreditasyon kapsamı dışında 8 yeterlilik testine katılmıştır. Bir metot hariç bütün testlerde 

başarı sağlanmıştır.  

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte toprak numunelerinde Sr90/89 aktivitesinin 

belirlenmesine ilişkin metot validasyon çalışması devam etmektedir. 

- Gama Spektroskopik yöntemle içme sularında Ra-228 analizlerinin Alfa/Beta Sayım 

Sistemiyle de yapılmasını sağlamak amacıyla, validasyon çalışmalarına devam edilmektedir. 

- SANAEM çevresinde radyoaktivite düzeyinin taranması kapsamında ayda bir SANAEM 

çevresinde hava örneklerinde ve mevsimsel yağışlar dikkate alınarak (kar suyu, yağmur suyu 

vs.) su örneklerinde toplam alfa/beta radyoaktivite değerleri tespit edilerek kayıt altına 

alınmaktadır. Ayrıca, Merkez yerleşkesi içerisine çevresel parametreleri takip etmek ve hava, 

yağmur ve kar örneklemesi için istasyon yapımı çalışması devam etmektedir. İstasyonun en 

önemli ekipmanlarından Yüksek Emiş Güçlü Hava Örnekleme cihazının kurulumu yapılmış 

ve faaliyete geçmiştir. 

- Gerçekleştirilen analiz yöntemlerinin yer aldığı Temel Eğitim Notları laboratuvarlar bazında 

oluşturulmuştur. Ayrıca, laboratuvar iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışma devam 

etmektedir. 

- Kurumdan gelen talepler doğrultusunda radyoaktivite analizleri yapılmış olup diğer 

birimlerden gelen analiz talepleri de karşılanmıştır. 

- Analitik Ölçüm ve Analiz Biriminde SANAEM projelerine destek amaçlı 2.778 analiz, adli 

mercilerden gelen 17 analiz ve ücret karşılığı gerçekleştirilen 196 analiz olmak üzere toplam 

2.991 analiz yapılmıştır. 

- ROB’nde 2 adet C-14 tarihlendirme analizi ile birlikte toplam 3.413 adet analiz ve sertifika 

hizmeti verilmiştir. 

- EPR ve TL Teknikleri Kullanılarak Işınlanmış Gıdaların Tespiti faaliyetinde akredite hizmet 

veren laboratuvarımıza TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında iç tetkik 

gerçekleştirilmiştir. 

- TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında, ışınlanmış gıdaların ESR 

ve TL teknikleri ile tespitine yönelik labratuvarlar arası karşılaştırma çalışması için İspanyada 

bulunan Centro Nacional de Alimentacion (CNA) merkezi tarafından gönderilen numunelerin 

analizleri yapılmış olup elde edilen sonuçlar CNA merkezine gönderilmiştir. CNA merkezinin 

göndermiş olduğu değerlendirme raporuna göre % 100 başarı elde edilmiştir.  

- 5 Adet jeolojik toprak örneğinin OSL tekniği ile yaş tayini analizleri yapılarak deney raporları 

hazırlanmıştır. 

 

Laboratuvar yeteneklerinin artırılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Toplam alfa ve beta sayım sisteminin dedektör ünitesi ile yazılımı yenilenmiş ve test analizlerine 

başlanmıştır. Cihaz verimi ve self absorpsiyon düzeltmesi için sertifikalı Am-241 ve Sr-90 

solüsyonları kullanılarak gerekli olan yapay spike standartlar hazırlanmıştır. Farklı rezidü miktarına 

göre verim eğrisi oluşturulmuştur. Laboratuvarlarımızda yapılan analiz sonuçlarının güvenilirliği 

açısından çok önemli olan uluslararası yeterlik testlerinden UAEA ve NPL’in düzenlemiş oldukları 

2 fark yeterlik testlerine katılım sağlanmış ve 26 farklı testin tümünde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

 

İçme sularında Ra-226 analizi metodu validasyonu için gerekli standartlar temin edinilmiş olup 

validasyon çalışmaları devam etmektedir. Çevre Sularında Cs-137 Çöktürme, Toplam Alfa ve Beta, 
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Sr-90, H-3 yöntemleri ile ilgili talimatlar hazırlanmıştır. Laboratuvarlarımızın kapasitesinin 

artırılması amacı ile LSC, Toplam alfa/beta ve LSC alfa spektrometre cihazlarının satın alınması 

işlemleri tamamlanmıştır. Örnek hazırlama laboratuvarımız için gerekli etüv, çeneli kırıcı ve öğütücü 

vb. cihaz ve ekipmanlar temin edilerek kapasitesi geliştirilmiştir. 
 

WDXRF, ICP-OES, AAS, IC yöntemleriyle yapılan analizlerin doğruluk ve hassasiyetleri standartlar 

(NIST SRM 1640a:Trace Element in Natural Water, IAEA, Quality Control Standard 21) kullanılarak 

test edilmiştir. 

 

ÇNAEM’e ücretli analiz kapsamında gelen zor çözünen refraktif krom cevheri numunesinde altın ve 

platin grubu (Pt, Pd, Ir, Os, Rh, Ru) element analizlerinin yapılabilmesi için çözünürleştirme yöntemi 

geliştirilmiştir. ICP-OES yöntemi ile analizde spektral girişimlerin önlenmesi için çalışmalar 

yapılmış ve SRM ile karşılaştırılmıştır. Spektral girişimlerin ve özellikle kromun kimyasal girişiminin 

pozitif yönde çok fazla etkisi olması nedeniyle numune çözeltilerine selektif olarak Te ve SnCl2 

birlikte çöktürme yöntemi uygulanmıştır. Çökelti, altın suyunda çözünürleştirilmiş ve ICP-OES 

yöntemi ile (Pt, Pd, Ir, Os, Rh ve Ru) elementlerinin analizi yapılmıştır. 

 

Kimyasal ve kararlı izotop analizlerinin yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

- ICP-OES ve XRF laboratuvarları, UAEA’nın düzenlediği PT test çalışmalarına katılmıştır.  

- WDXRF, ICP-OES, AAS, IC yöntemleriyle yapılan analizlerin doğruluk ve hassasiyetleri 

standartlar (IAEA, NIST SRM 1640a:Trace Element in Natural Water, Quality Control 

Standard 21, Seven Anion Standard) kullanılarak test edilmiştir.  

- Merkez içi ve dışından gelen kimyasal analiz talepleri karşılanmıştır. 

- XRF Laboratuvarının akreditasyonu için dokümantasyon ve hazırlıklar yapılmıştır. 

- AAS ve ICP-OES yöntemiyle 556 adet su örneğinin eser ve toksik element ( Ag, Al, As, Ba, 

Be, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Zn) analizleri yapılmıştır.  

- İyon Kromatografi cihazı ile 358 adet içme suyu örneğinin anyon analizi (F-, Cl-, Br-, NO2
-, 

NO3
-, SO4

2-, PO4
3-) tespit edilmiştir. 

- WDXRF Spektrometresi kullanılarak 357 adet toprak numunesinin elementel analizi, 459 adet 

hava filtresi, 12 adet müşteri analizi, Emniyet Müdürlüklerinden gelen içeriği bilinmeyen 9 

adet örnek, birimlerarası talep edilen 8 adet örnek analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

Ulusal ve uluslararası yeterlilik ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine katılım sağlanması 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

“NPL Environmental Radioactivity Proficiency Test Exercise 2014” isimli yeterlilik testi kapsamında 

gelen su örneklerinin H-3, U-234/235/238, Pu-239, toplam alfa ve toplam beta analizleri 

tamamlanmış, tümünde başarılı sonuçlar alınmıştır. 

 

IAEA-TEL-2015-4 ALMERA proficiency test on determination of anthropogenic radionuclides in 

water, brown rice and soil samples” isimli yeterlilik testine katılınmış 4 adet su, 1 adet pirinç ve 1 

adet toprak örneğinin gama analizi yapılmış, test kuralları gereği antropojenik gama yayıcıların 

sonuçları 5 iş günü içerisinde gönderilmiştir. Aynı örneklerde doğal gama yayıcılar, Sr-90, U-234, 

U-235, U-238, Ra-226, toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır. Tüm sonuçlarda (24 farklı 

izotop) başarılı sonuçlar alınmıştır. 

 

UAEA’nın XRF laboratuvarları için organize ettiği “PT XRF IAEA 12” Proficiency Test çalışmasına 

ÇNAEM-XRF Laboratuvarı olarak ve UAEA’nın Çevre laboratuvarları için organize ettiği “IAEA-

TEL-2015-01 world-wide proficiency test on the determination of selected trace elements (Cd, Pb, 

Cu, As and Zn) and uranium isotopes in drinking water” Yeterlilik Test çalışmasına ÇNAEM-ICP-

OES Laboratuvarı olarak katılım sağlanmıştır. 
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Radyonüklit kontaminasyonunun yayılmasını önlemek amacıyla kapasitesi yüksek adsorbanların 

belirlenmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

Kil adsorbanları modifiye edilerek sezyum (Cs)’un adsorpsiyon kapasitesi incelenmiştir. pH, sıcaklık 

ve konsantrasyon parametrelerinin adsorpsiyona etkisi araştırılmıştır. Örneklerin adsorpsiyondan 

önce ve sonra [Cs+] konsantrasyonları AAS ile analiz edilmiştir. Kinetik parametreler hesaplanmıştır. 

 

“Surface Interactions of Cs+ and Co2+ with Bentonite and Perlite” ve “Sezyum’un Sıvı Atıklardan 

Uzaklaştırılmasında Nanokompozit Malzeme Kullanımı” konulu Yüksek Lisans Tez çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 

ÇNAEM kampüs alanında tam donanımlı hava kirliliği istasyonu kurulması ve havadaki ağır 

metal-radyoaktivite kirliliğinin etkin bir şekilde saptanması ve modellenmesi kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

- Haftada 2 adet olmak üzere toplam 37 adet F&J Marka ve LV-1E Model düşük hava hacimli 

filtre örnek toplama sistemi ile TSP örnekleri toplanmıştır. WDXRF Spektrometresi ile Al, 

Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, S, Ti, Zn, Zr ve Pb elementleri analiz edilmiştir. 

Toplam alfa ve beta radyoaktivite konsantrasyonları saptanmıştır.  

- Eigenbrode Marka Yaş/Kuru Örnekleme cihazı ile yaş örnek olarak isimlendirilen yağmur 

örnekleri toplanmaya devam edilmiştir. Yağmur örneklerinde F-, Cl-, Br-, NO2
-, NO3

-, SO4
2- 

ve PO4
3- anyonları saptanmıştır. 

- Thermo Scientifc Sıralı Toz Örnekleme cihazı kullanılarak PM10 ve PM2.5 olarak 

isimlendirilen filtre örnekleri iki fraksiyona ayrılarak, EPA Hava Kirliliği Kriteri 40 CFR 

Parts 50, 51, 52’ne gore günlük olarak 241 adet örnek toplanmıştır. 

- PM10 filtre örnekleri, WDXRF Spektrometresi ile Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, 

P, S, Ti, Zn, Zr ve Pb elementleri, toplam-alfa ve beta radyoaktivite miktarları saptanmıştır.  

- PM2.5 filtre örnekleri, WDXRF Spektrometresi ile Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, 

P, S, Ti, Zn, Zr ve Pb elementleri ile toplam-alfa ve beta radyoaktivite konsantrasyonları 

saptanmıştır. 

 

Taşınabilir parçacık uyarmalı x-ışınları floresans spektrometresinin geliştirilmesi kapsamında 

(SANAEM); 

 

Alfa kaynağının hazırlanması: 

Spektrometrede parçacık uyarma kaynağı olarak kullanılacak yüksek aktiviteye sahip katı alfa 

kaynağı hazırlanmıştır. Bu çalışmada saf alfa kaynağı olan yaklaşık 185 MBq aktiviteye sahip 244Cm 

ve destek maddesi olarak ölçüm geometrisine uygun olarak tasarlanan Ag disk kullanılmıştır. 244Cm 

izotopu elektroliz yöntemi ile Ag disk yüzeyine yüklenmiştir. 

 

Kullanılacak olan alfa kaynağının yüksek aktiviteye sahip olması nedeniyle deneysel koşulların 

yürütülmesi sırasında olası kontaminasyon risklerinin ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirler 

alınmıştır. Bu çalışmada radyasyon güvenliğinin sağlanmasına azami önem verilmiştir. Tüm deneysel 

çalışmaların tek kullanımlık çadır içinde yürütülmesinin yanı sıra, çalışmalar boyunca sürekli ortam 

aktivitesi ölçülmüştür. Çevresel radyoaktif kirliliği minimuma indirmek amacıyla 244Cm ile benzer 

kimyasal özelliklere sahip çok düşük aktiviteye sahip 243Am ile ön denemeler yapılarak deneysel 

basamaklar optimize edilmiştir. Sonuç olarak, deneysel çalışmalarda kullanılan her türlü malzeme 

kullanımının minimuma indirilmesi sağlanmıştır.  
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Resim 8. Alfa kaynağının hazırlanmasında kullanılan sistemler 

  

Ön denemelerden elde edilen sonuçlara göre optimize edilen deneysel koşullara göre gerekli tüm 

malzemeler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi çadır içerisine yerleştirilmiştir.  

 

 
 

Resim 9. Tek kullanımlık deney düzenek çadırı 

 

 

 
 

Resim 10. 244Cm izotopunu elektroliz ile kaplayacağımız saf gümüş disk 

 

Elektroliz yöntemi: 

- Yaklaşık 0,062 mg olan 244Cm örneğinin tamamı 1 ml HNO3 ile asitlendirilmiş saf su ile 

ultrasonik banyoda çözülmüş ve 244Cm sıvı hale getirilmiştir. 

- Elektroliz reaksiyonunun gerçekleşeceği hücre saf su ile doldurulduktan sonra 2 saat 

bekletilmiş ve saf su ile sızdırmazlığı test edilen elektroliz hücresine 244Cm hariç reaksiyon 

için gerekli olan tüm kimyasallar konulmuştur. 

- 2,5 mL % 5’lik NaHSO4, 2 mL saf su, 5 mL % 15’lik Na2SO4 elektroliz hücresine eklendikten 

sonra, 1 ml amonyum oksalat kaplama çözeltisi eklenmiştir.  

- 1 ml asidik su içinde çözülen 244Cm çözeltisinin yarısı elektroliz hücresine eklendikten sonra, 

platin elektrot hücreye gümüş plaka yüzeyine değmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. 

- 0,5 amperlik akım 5 dakika süre ile elektroliz hücresinden geçirildikten sonra akım 0,75 

ampere çıkarılmıştır. 
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- 0,75 A akımda 90 dakika elektroliz sonrasında, elektroliz reaksiyonunun durdurulması 

amacıyla 2 ml % 25 lik KOH eklenip 1 dakika süreyle elektrolize devam edildikten sonra 

akım kaynağı kapatılmıştır. 

- Ag disk yüzeyine kaplanan 244Cm sabitlemek amacıyla, 2 ml % 5’lik NH4OH ile üç kez 

yıkanmıştır. 

- Elektroliz hücresinden çıkarılan alfa kaynağı sırasıyla çok az miktarda % 5 lik NH4OH, etanol 

ve son olarak da aseton ile yıkanmıştır. 

- Ag disk üzerine kaplanan alfa kaynağı 200C’de 5 dakika kurulduktan sonra taşıma kabı 

içerisine yerleştirilmiştir.  

- Deneysel işlemler tamamlandıktan sonra geriye kalan tüm kontamine malzemeler ve sıvı 

kimyasallar çadır içerisinden çıkarılmadan sıkıca kapatılmıştır.  

- Çadır deneyde kullanılan tüm malzemeler ile birlikte radyoaktif atık olarak paketlenmiş ve 

paket etrafı alfa/beta kirlilik monitörü ile taranmıştır. 
 

   
 

Resim 11. Elektroliz ile elde edilen 244Cm Alfa kaynağı 
 

Bu çalışmadan elde edilen alfa kaynağı daha önce hazırlanan spektrometreye monte edilmiştir. Alfa 

parçacıklarının havada soğurulmasını önlemek ve/veya minimuma düşürmek amacıyla, havadan 

yaklaşık 7 kat daha az yoğun olan helyum gazının alfa kaynağı ile numune arasında kullanılmasına 

karar verilmiştir. 1 atm basınçta helyumu tutacak hücre alfa kaynağı ve numune arasına monte 

edilmiştir. Montaj işlemi biten spektrometre kullanılarak bir seri deneme ölçümü gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, yapılan hesap sonunda 5,9 MeV’lik enerjiye sahip alfa radyasyonu 1 cm kalınlığındaki bir 

helyum ortamından ve 1,5 mikron kalınlığındaki mayler filmden geçmesi sonucu enerjisindeki 

azalma yaklaşık 0,30 MeV olarak hesaplanmıştır. Aynı şartlarda hava ortamından geçmesi 

durumunda bu azalma 1,13 MeV civarında olacaktı. Hava ortamında numuneleri uyartacak alfa 

radyasyonunun enerjisinin azalmasına bağlı olarak elde edilen x-ışını verimi azalacaktı. Helyum 

gazının kullanılması x-ışını veriminin önemli derecede artırılmasını sağlamıştır. 

 

Artan sıvı 244Cm alfa kaynağının aktivitesi ölçüldükten sonra, daha sonra benzer kaynaklar yapmak 

üzere laboratuvarda muhafaza edilecektir. 

 

P-XRF_α spektrometresi ile nicel analiz yapabilmek için GUPIX yazılımının alınmaması nedeniyle, 

spektrometre bu haliyle sadece nitel analiz yapabilecektir. 2016 yılı içerisinde bu yazılımın alınması 

durumunda spektrometre bu yeteneğe sahip olacaktır. 

 

Yapılan kaynak kullanılarak, daha önce tasarlanıp yapılan kolimatör, dedektör ve veri toplama kısmı 

spektrometreye monte edilerek ilk ölçüm alınmıştır. 
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Resim 12. Kaynak, kolimatör ve numune 

 

 

1-3-4. Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi,  

  üretilmesi, idamesinin sağlanması 
 

Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin 

sağlanması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 proje ve 5 faaliyet yürütülmüştür. Söz 

konusu proje ve faaliyetler kapsamında ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar 

aşağıda sunulmuştur: 

 

Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının geliştirilmesi, üretilmesi ve satışının sürdürülmesi 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

Geliştirilmiş olan NEB.236 model Kişisel Elektronik Dozimetre (KED) cihazının ve DYS-236 

Dozimetre Yönetim Sistemi programının kullanıcı taleplerine göre iyileştirme çalışmaları 

kapsamında kullanıcı tarafından iyileştirme ve düzeltme talepleri olmadığından dolayı dönem içinde 

çalışma yapılmamıştır. Geçmiş dönemde yapılan çalışmaların olumlu değerlendirildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Dönem içinde, proje kapsamında daha önce geliştirilmiş olan değişik özellik ve boyutlardaki 

radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının üretimi ve taleplerin karşılanması çalışmalarına devam 

edilmiştir. 2015 yılı içerisinde toplam 704 adet radyasyon ölçer cihaz üretilmiştir. TAEK dışı kurum 

ve kuruluşlara 531 adet radyasyon ölçer cihaz satılmış olup 1.128.060-TL gelir elde edilmiştir. 
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Dönem içinde TAEK Birimlerinden gelen resmi cihaz talepleri için 88 adet radyasyon ölçer cihaz 

ilgili TAEK Birimlerinde kullanılmak üzere Taşınır Mal Yönetimine teslim edilmiştir. 

 

Bir önceki dönemde MSB ile imzalanan 2014-2015 yılları için KKK’lığı ihtiyacı olan ASRAD100A 

model “Birleştirilmiş Radyakmetre-Dozimetre” cihazı tedariki sözleşmesi kapsamında toplam 73 

adet ASRAD100 model “Birleştirilmiş Radyakmetre-Dozimetre” cihazı üretimi bitirilmiştir. MTR 

biriminde her cihazın radyasyon kalibrasyonları yapıldı ve kalibrasyon sertifikaları düzenlenmiştir. 

MSB Muayene ve Kabul Komisyonu heyetinin ÇNAEM’de yaptığı denetim başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılarak cihazlar ilgili Komutanlığa teslim edilmiştir. 

 

TAEK ile MSB arasında imzalanan 2015/151893 nolu “Birleştirilmiş Radyakmetre-Dozimetre 

Sözleşmesi” gereği sözleşmede belirtilen TSK bağlısı birliklerin 2015 yılı ihtiyacı olan 41 adet 

ASRAD100A cihazının üretim çalışmalarına başlanmıştır. 

 

NEB.234, NEB.234E, NEB.234B, NEB.234L model LED göstergeli duvar tipi alan monitörü 

prototip geliştirilmesi çalışmaları bitirilerek üretime başlanmıştır. 

 

NEB.224-2, NEB.224-2E, NEB.224-2B, NEB.224-2L model LED göstergeli duvar tipi alan 

monitörü prototip geliştirilmesi çalışmaları bitirilerek üretime başlanmıştır. 

 

NEB.250 model portatif, grafik LCD göstergeli, menü özellikli, GPS modüllü, dâhili GM dedektörlü 

ve opsiyonel hassas ve alfa, beta gamma duyarlı harici proplu kontaminasyon monitörü prototipi 

üretimi çalışmaları bitirilmiştir. Cihaz içindeki ölçüm verilerini bilgisayara aktaran ve değerlendiren 

VYS-250 Veri Yönetim Sistemi Yazılımının geliştirme çalışmaları bitirilmiş olup program kurulum 

CD’si hazırlandı. NEB.250 cihazının Türkçe ve İngilizce el kitapları hazırlanmıştır. VYS-250 Veri 

Yönetim Sistemi el kitabının hazırlanmasına başlanmıştır. 

 

ARP4 Proplarının MİLGEM Projesinde üretilen gemilerde radyasyon izleme sistemi olarak 

kullanılması ile ilgili çalışmalar kapsamında; 

 Gemi gövdesine monte edilecek 316 paslanmaz çelikten 4 adet ARP4 prop kutusu ürettirilmiştir. 

ARP4 Prop Gemi bağlantı bloğuna monte edilecek titreşim darbe sönümlendiriciler (TDS) 

tedarikçi firmadan satın alınmıştır. Dört adet ARP4 probunun elektronik devre testleri ve üretimi 

bitirilmiş olup radyasyon kalibrasyonları ÇNAEM SSDL Laboratuvarında yapılmıştır. Bir 

önceki dönem üretimi bitirilmiş bir adet ARP4 probu ve 2015’te üretimi bitirilmiş olan dört adet 

ARP4 Probunun şartname isterlerinde belirtilen RAL renk kartelasındaki renklere göre 

elektrostatik toz boya ile boyanması hizmeti tedarikçi firmadan alınmıştır. Titreşim darbe 

sönümlendirici ve gemi gövdesine monte edilecek ARP4 Prop Gemi bağlantı bloğu (alt tabla) ile 

beraber toplam 5 adet ARP4 probunun (Şekil-1) MİLGEM alt yüklenici firmasına satışı 

yapılmıştır. 

 

 
 

Resim 13. ARP-4 akıllı radyasyon probu 
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 ARP4 probunun MİLGEM Teknik Şartnamesinde istenen ısı ve nem değerlerinde çalıştığının 

belgelendirilmesi için MIL-STD 810 G 5015, 502.5 ve 507.5 standartlarına göre çevre 

şartlarına uygunluk testleri ve “MIL-STD-810G Method 509.5 Salt Spray” standardına göre 

tuz püskürtme testleri TURKAK’tan akredite deney laboratuvarına yaptırılmıştır. ARP4 

proplarının şartname gereği titreşim ve şok testlerinden geçirilmesi için prop kutularında 

gerekli iyileştirmeler ve hazırlıklar yapılmıştır. Ancak, ilgili testlerin Alt Yüklenici Firma 

tarafından yapılacağı bildirildiğinden testlerin yapılması Firmaya devredilmiştir. ARP4 

probunun EMC uygunluk testleri için TURKAK’tan akredite deney laboratuvarıyla çalışma 

başlatılmıştır. 

 ARP-4 proplarından gelen veriyi değerlendiren “ÇRMS” (ÇNAEM Radyasyon Monitoring 

Sistemi) Merkez Programında değişikliğe gidilerek birden fazla ARP4 probunun aynı anda 

kablo bağlantısı ile ölçüm verilerini programa gönderebilmesi sağlanmıştır. Sürüm numarası 

v.3.8.0. olan yeni programın fonksiyon ve hata testlerinin yapılmasına başlanmıştır. 

 

Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) istasyon üretimi yapılarak sistemin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Ülkemiz genelinde kurulu olan mevcut RESA istayon sayılarının arttırılması için istasyon 

bileşenlerinin üretilip kurulumlarının yapılması çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda dönem 

içerisinde 69 adet K6 tip RESA besleme/haberleşme kutusu ve 41 adet P4 tip RESA probu 

üretilmiştir. ADYM’nin 2015 yılı için ülkemizde RESA istasyonu kurulmasını planladığı 20 

şehir/ilçe merkezi için üretilen RESA bileşenlerinden 20 adet besleme/haberleşme ünitesi ve 20 adet 

RESA probu eşleştirilmiştir. Oluşturulan bu istasyonların fonksiyon testleri yapıldıktan sonra prop 

bağlantı kablolarıyla beraber kurulumlarının yapılması için 20 şehir /ilçe merkezindeki adreslerine 

gönderilmiştir. ADYM ve ÇNAEM personeli tarafından gerçekleştirilen yeni RESA sistemi 

kurulumları ile beraber ülkemiz genelinde kurulu olan mevcut RESA istasyon sayısı 193’e ulaşmıştır.  

 

Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının bakım-onarımlarının yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

ÇNAEM birimlerinde kullanılan tüm elektronik cihazların, yurt içinden gelen ve TSK bünyesindeki 

radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının, RESA ve RESA-GATE sistemlerinin bakım-onarım 

faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu kapsamda 2015 Yılında TAEK içi ve dışı 278 adet cihazın bakım-

onarımı yapılmıştır. Yapılan bakım onarımlardan toplam 43.352-TL gelir elde edilmiştir. 173 adet 

RESA bileşeninin bakım-onarım ve elektronik testleri yapılmıştır. Çeşitli illerde kurulu olan arıza 

yapmış 125 adet RESA istasyonu yedeği ile değiştirilmiştir. 

 

Nükleer elektronik hizmetlerinin verilmesi kapsamında (SANAEM); 

 

Yıl içinde, hurda tesislerine toplam 24 adet radyasyon izleme sistemi (RIS) kurulumu yapılmıştır. 

Mevcut erken uyarı sistemine dâhil RESA-GATE istasyonunda ve hurda tesislerinde kurulu RESA 

istasyonlarında toplam 38 bakım onarım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  

 

Merkezimizdeki ölçüm ve analiz cihazlarını faal durumda tutabilmek amacıyla 13 adet cihaz bakım 

ve onarımı gerçekleşmiş, ilaveten 270 adet bilgisayar ve bileşenlerinin bakım onarımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bilişim sistemlerine yönelik olarak içerik denetleyici kontrol ve güncellemeleri yapılmış, domain 

kontrol sunucuların bakımı ve gerekli yetkilendirmelerin yapılması ile dosya sunucusunda 

güncelleme ve yetkilendirmelerin yapılması gerçekleştirilmiştir. Antivirus, sunucu rutin log 

kontrolleri, virüs bulaşan bilgisayarların temizlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
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Plastik Sintilatör sisteminin elektroniği ile ilgili programında ve elektroniğinde geliştirme ve 

iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

Nanokompozit sintilatör malzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve radyasyon dedektörlerine 

uygulanabilirliğinin incelenmesi kapsamında (SANAEM); 

 

Bu dönem içerisinde, havadan ve nemden etkilenmeyen GGAG:Ce (Gd2.98Ce0.02(Ga,Al)5O12, 

GYGAG:Ce (Gd1.5 Y1.5Ga2.2Al1.8O12 :Ce) polikristal seramik sintilatörlerin birlikte çöktürme yöntemi 

ile sentezlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

 

Bu çalışmalarda, nadir toprak elementlerinin oksitleri sıcak nitrik asit-su karışımı içerisinde 

çözülmesi ile nadir toprak elementlerinin nitratlarını içeren berrak bir çözelti elde edilir. Elde edilen 

çözelti uygun amonyumbikarbonat-amonyum karışımı içerisine damlatılır. Damlatma işlemi 

esnasında, kompleksler nitratlar halinde çöker. Elde edilen çökelti su ile yıkanır, santrifüjlenir ve etüv 

içerisinde kurutulur. Elde edilen toz kompleks 900-1260C arasında kalsinasyona tabi tutulur. 

 

Yukarıda belirtilen yöntem kullanarak sentezlenen ve farklı sıcaklıklarda kalsinasyon işlemine tabi 

tutulan GGAG:Ce tozlarının XRD ölçümleri yapılmıştır. 1200C’de 10 saat kalsinasyon işlemine tabi 

tutulan tozlarda tek GGAG:Ce fazı elde edilmiştir. Bu sebeple, üretilen GYGAG:Ce tozları 

1200C’de 10 saat kalsinasyon işlemine tabi tutulmuştur. Sentezlenen tek faz GGAG:Ce ile 

GYGAG:Ce tozlarının PL ölçümleri yapılmıştır. 

 

Radyasyon algılama cihazlarının tasarımı ve üretilmesi kapsamında (SANAEM); 

 

Yüksek doğruluklu radyasyon dedektörü ile katı, sıvı ve gaz numunelerin ölçüm testlerine devam 

edilmiştir. Dedektör sisteminde yüksek aktivete ve düşük aktivite ile ölçümler yapılmaktadır. Bunu 

için değişik algoritmalarla test ölçüm ve yöntemlerine de başlanmıştır. 

 

Plastik sintilatör üretimi için monomer yıkama işlemi parametreleri çalışılmıştır. Bir deneme baskısı 

yapılmış, monomerin içinden TBC’nin ayrıştırılamadığı görülmüştür. Kalıp temizliği ve yıkama 

çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

 

 
 

Resim 14. HIPRAD 

 

Geiger Müller tüpü üretimi için tasarım düzenek üzerinde çalışılmıştır. Bu düzenek çeşitli alt 

parçalardan oluşmaktadır. Bu tasarımın gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanlar araştırılmaktadır. 

 

İzotop tanımlama yeteneğine sahip detektörler geliştirmek üzere HAVELSAN A.Ş. ile bir protokol 

imzalanmıştır. Bu protokol ile her iki taraf da, ürünleştirildikten sonra yurt içinde çeşitli kamu kurum 
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ve kuruluşlarının kullanımına sunulabilmek üzere spektroskopik analiz yapabilecek bir radyasyon 

detektörü prototipi geliştirmek konusunda işbirliği niyetlerini ortaya koymaktadır. 

 

 

1-3-5. Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması 
 

Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 

2015 yılında 1 proje ve 6 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu proje ve faaliyetler kapsamında ÇNAEM 

ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Türkiye’nin radyasyondan korunmada teknik altyapısının geliştirilmesi (SANAEM İkincil 

Standart Dozimetri Laboratuvarının kurulması) kapsamında (SANAEM); 

 

SANAEM’e kurulacak İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarında (İSDL) foton (x ve gama ışınları), 

beta ve nötron referans radyasyon demetlerinin elde edilmesi, radyoterapi, nükleer tıp, radyoloji 

alanlarında ve radyasyondan korunma amacıyla kullanılan iyon odalarının, doz ölçerlerin, 

kontaminasyon monitörlerinin ve kişisel dozimetrelerin kalibrasyonlarının yapılması 

amaçlanmaktadır. Bu projenin başarıyla tamamlanmasından sonra bölgesinde lider ülke olma yolunda 

hızla ilerleyen ülkemizin, iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında birincil derece standart ölçüm 

yöntemlerini de uygulanılır hale getirmesi planlanmaktadır. İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı 

(İSDL) ve hizmet birimleri binasının proje çizimi ve inşası işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) marifetiyle yürütülmektedir. Bina inşaatı büyük ölçüde 

tamamlanmıştır. 

 

Radyonüklit metrolojisi çalışmaları kapsamında (SANAEM); 

 

- 2015 yılında radyoaktivite ölçümü yapan laboratuvarlar için düzenlenmesi planlanan 

yeterlilik testinin numuneleri, Çernobil nükleer güç santralinde meydana gelen kaza 

sonrasında Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen ve 1986 yılında Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu tarafından piyasadan toplanıp uygun şartlarda depolanarak kontrol 

altına alınan radyoaktif kirlenmeye maruz kalmış işlenmiş kuru çayların karışımından 

hazırlanmıştır.“TAEK-RMB-2015-01 İşlenmiş Çayda Cs-137, K-40 ve Sr-90 Aktivitelerinin 

Belirlenmesi Üzerine Yeterlilik Testi”ne katılacağını bildiren 7’si yurtdışından olmak üzere 

21 katılımcı laboratuvara test numunelerinin dağıtımı yapılmıştır. İmkânları uygun olan 

laboratuvarlardan Sr-90 ölçümlerinin de yapılması istenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi 

ve hazırlanan Çay Standart Referans Malzemesinin referans değerlerinin belirlenmesi için 

gerekli çalışmalar devam etmektedir.  

- CIEMAT NIST metoduna ilişkin ikincil standardizasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 

kapsamda; trityum (H-3) için sönüm eğrisini belirlemek amacıyla sönüm seti hazırlanarak 

Wallac Quantulus 1220 LSC’de yapılan ölçümler değerlendirilerek sönüm eğrisi ve denklemi 

elde edilmiştir. Bu sönüm eğrisi ve CIEMAT/NIST metodu, EMRP MetroERM ENV57 

projesi kapsamında hava filtrelerinde Sr-90 ölçümlerinde kullanılmıştır. Aynı sönüm setinin 

TDCR sıvı sintilasyon sisteminde farklı protokollerde ölçümü yapılarak sönüm eğrisi elde 

edilmeye çalışılmış, farklı aktivitelerde H-3 standart çözeltisi hazırlanarak TDCR’da 

ölçülebilir en düşük aktivite değeri belirlenmiştir.  

- H-3 sıvı standart referans malzemesi hazırlama çalışmaları kapsamında yürütülen 

standardizasyon çalışmaları için aktivite değerleri bilinen H-3 ampulleri hazırlanmıştır. Bu 

ampuller kullanılarak viyallerde hazırlanan çözelti TDCR ve Wallac Quantulus 1220 LSC 

sistemlerinde ayrı ayrı ölçülüp sonuçlar karşılaştırılarak aktivite değerleri hesaplanmış ve 

belirsizlik bütçesi oluşturulmuştur. Böylece 6 adet H-3 ampulü sıvı standart referans 

malzemesi olarak kullanıma sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir. 
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- İyon odası radyonüklit kalibratörünün verim eğrisinin oluşturulması çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

- CMC tablolarına ölçüm yetenekleri ile ilgili veri girişini sağlayacak CCRI(II)-K2.Ge-68 

anahtar karşılaştırma deneyi kapsamında iyon odası ve 4π-γ sayım sistemleri kullanılarak iki 

farklı yöntemle ölçümler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar deneyi düzenleyen NIST (National 

Institute of Standards and Technology)’e gönderilmiştir. Anahtar karşılaştırması sonuçlarının 

ilgili merkez tarafından açıklanması beklenmektedir. 

- 4-pi-gama, tanımlı katı açıda alfa sayımı gibi birincil standardizasyon yöntemlerinin 

optimizasyon çalışmalarına devam edilmektedir.  

- Tanımlı katı açılı alfa parçacık sayım sistemi kullanılarak EMRP MetroERM ENV57 projesi 

kapsamında yapılan radyokimyasal yöntemlerde kullanılmak üzere hazırlanan seyreltilmiş 

Th-229, U-232, Am-243 ve Pu-242 gibi çeşitli alfa izleyici aktivitelerinin belirlenmesi 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

- Damlatma yöntemi ile radyoaktif kaynak hazırlama tekniğinin uygulanabilmesi için gerekli 

düzenekler yaptırılıp kurulumu tamamlanmıştır. Radyoaktif kaynak hazırlama teknikleri 

olarak laboratuvarımızda damlatma ve elektrokimyasal yöntem olmak üzere iki yöntem 

kullanılmaktadır. 

- “Taşınabilir Parçacık Uyarmalı x-Işınları Floresans Spektrometresinin Geliştirilmesi” projesi 

kapsamında x-ışınları spektrometresinde parçacıkların uyarılmasını sağlamak amacıyla 

kullanılacak olan yüksek aktiviteli Cm-244 alfa kaynağının hazırlanması çalışmaları 

tamamlanmıştır. Yüksek aktiviteli Cm-244 radyoizotop kaynağı hazırlanmadan önce, 

uygulanacak elektro-biriktirme yönteminin optimizasyon çalışmaları Cm-244 ile benzer 

kimyasal davranışa sahip Am-243 standardı ile yürütülmüştür. Am-243 ile hazırlanan 

radyoaktif kaynaklar DSA-Alfa-Parçacık sayım sistemi ile sayılarak yöntem verimi tespit 

edilmiştir. Tüm deney koşulları ve parametreler Am-243 standardı ile optimize edildikten 

sonra, Cm-244 radyoizotop kaynağı hazırlanmıştır. Bu çalışmada yaklaşık 186 MBq 

aktiviteye sahip katı Cm-244 radyoaktif madde 1 ml su içinde çözüldükten sonra yarısı 

elektroliz hücresine konulmuştur. Gümüş plaka destek maddesi olarak kullanılmış ve Cm-244 

gümüş plaka üzerine yüklenmiştir.  

- “Calibration and efficiency curve of SANAEM ionization chamber for activity 

measurements”, “Comparison of acid leaching and fusion techniques to determine uranium in 

soil samples by alpha spectrometry” ve “A review of the nationwide proficiency test on natural 

radioactivity measurements by gamma spectrometry” başlıklı çalışmalar, 08-12.06.2015 

tarihleri arasında Viyana-Avusturya’da düzenlenen 20. Uluslararası Radyonüklit Metrolojisi 

ve Uygulamaları (ICRM2015) konferansında sunulmuştur.   

- Ayrıca, Determination of 90Sr via Cherenkov Counting and Modified Eichrom Methods in 

Bilberry Matrix in the Context of BIPM Supplementary Comparison”, Design of an alpha-

particle counting system at a defined solid angle at Turkish Atomic Energy Authority-

Sarayköy Nuclear Research and Training Center (TAEK-SANAEM)" ve “Radioactivity 

Measurement Method for Environmental Monitoring Gross Alpha/Beta Activities in Drinking 

Water in Turkey” başlıklı makaleler uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. 

 

Korunma ve tedavi düzeyli radyasyon ölçer ve dozimetre cihazların kalibrasyonlarının yapılması 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

Co-60 radyoaktif kaynaklı tedavi düzeyli dozimetre kalibrasyon laboratuvarının eksiklikleri 

tamamlanmış olup kalibrasyon hizmeti vermektedir. 

 

Çoklu kaynaklı Cs-137 ışınlama sistemi montajı tamamlanmış olup performans testleri 

yapılmaktadır. Performans testlerine devam edilmiş ve birtakım kusurlar ortaya çıkarılmıştır. 

Mevcut Cs-137 kaynaklar için firma tarafından imal edilen kaynak koruma zarfları mevcut kaynak 

ölçülerinde tekrar revize edilecektir. 2016 yılının ilk aylarında radyoaktif Cs-137 kaynaklarının 
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zarflara yüklemesi yapıldıktan sonra ışınlama sistemine montajı gerçekleştirilecektir. Kaynak 

yüklemesi sonrasında, gerekli kalite güvenlik testleri sonunda kalibrasyon hizmetine alınacaktır. 

 

Korunma düzeyli dozimetre kalibrasyon ve personel dozimetre ışınlamalarında kullanılması 

planlanan düşük aktiviteli tek kaynaklı, pnömatik sistemli ikinci bir Cs-137 kalibrasyon laboratuvarı 

teknik donanımları ile birlikte hazırlanmıştır. Performans ve kalite testleri yapılarak kalibrasyon 

hizmeti vermeye başlanmıştır. 

 

Beta kalibrasyon laboratuvarının kurulması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Beta ölçen dedektör ve personel dozimetre peta enerjisindeki ışınlamaların yapılması amacıyla 

planlanan Beta Kalibrasyon Laboratuvarında bütün donanımlar kurulmuş faaliyete sokulmuştur. 

Ancak, Tl-204 ve Pm-147 kaynaklarının yarı ömrü kısa olması sebebiyle kullanım ömürlerini 

tamamlamıştır. Mevcut farklı aktivitelere sahip 2 adet Sr-90/Y-90 beta radyoaktif kaynakları ile 

ışınlamalar gerçekleştirilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde uygun enerji aralığına sahip başka 

kaynakların temin edilmesi plan dâhilindedir. 

 

Tanısal radyoloji uygulamaları için İSDL enerji kaliteleri ve dozimetri alt yapısının oluşturulması 

ve kalibrasyon hizmetinin verilmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

Dönem içerisinde PSDL de kalibrasyonu yapılmış olan CT iyon odası kalibrasyonu yaptırılmıştır. 

Kalibrasyon çalışmasında kullanılmak üzere 30 mm x 50 mm pencere açıklığı olan 5 mm x 300 mm 

x 300 mm ölçülerinde kurşun kolimatör yaptırılmıştır. RQT enerji kalitelerinde doz hızı ölçümleri 

yapılmıştır. Kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır. 

 

X ışını sistemleri ve Cs-137 kaynaklı cihazların kalite güvenlik testlerinin yapılması kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

ISO 4037 standardına uygun olarak x-ışını Narrow serisi radyasyon kalitelerinde HVL değerleri 

güncellenmiştir. Radyasyon alanı platoları çıkarılmıştır. SSDL’de bulunan standartların 

akreditasyona esas standart kaynak kontrol, kararlılık ve doğrusallık testleri yapılmıştır. Bundan 

başka radyoloji alanında kullanılmakta olan koruyucu giysilerin radyasyon geçirgenlik ve kurşun 

eşdeğeri testleri ile çeşitli araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere IEC 61331-1 standardına ait 

radyasyon kaliteleri ve HVL değerleri elde edilmiştir. 

 

 

1-3-6. Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması 
 

Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 

yılında 4 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu proje ve faaliyetler kapsamında ADYM tarafından 

yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Radyasyon izleme ve tarama sistemlerinin işletilmesi kapsamında (ADYM); 

 

- Kütahya Simav, Çanakkale Gökçeada, Burdur Gölhisar ve Antalya Finike, Hatay Samandağ, 

Adana Yumurtalık, Muş Malazgirt, Erzurum Hınıs, Çankırı Çerkeş, Kastamonu Taşköprü, 

Kastamonu Abana, Tekirdağ Çerkezköy, Samsun Vezirköprü, Sinop Boyabat, Gerze, Erfelek, 

Ayancık, Erzincan Tercan, Erzurum Oltu, Malatya Arapkir olmak üzere 20 adet yeni RESA 

istasyonu kurulmuştur. 

- Mevcut RESA sistemlerinden 117 adedinin bakım-onarım, yer değişikliği veya değişimi 

yapılmıştır. 
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- Türkiye Radyasyon Erken Uyarı Ağı (RESA) detektör sayısı ülke genelinde 193 adet 

olmuştur. Bu şekilde Türkiye’nin havadaki gama doz hızı haritası oluşturulmaktadır. 

- RESA sisteminden alınan veriler saat başlarında otomatik olarak TAEK internet sayfasına, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) ve Avrupa Birliği 

Radyolojik Veri Değişimi Platformu’na (EURDEP) aktarılmaktadır.  

 

 
 

Resim 15. RESA istasyonlarının yerleşimleri 

 

- Gümrük kapılarında bulunan mevcut sistemlerden 1 (Ağrı- Gürbulak) adedinin bakım-onarım 

veya yer değişikliği yapılmıştır. 

- Halen toplam olarak 44 adet RESA-GATE ve RİS sistemi mevcuttur. Bunlardan 21 adedi 

RESA-GATE ve 23 adedi RİS’den oluşmaktadır.  

 

 
 

Resim 16. Gümrük kapılarında kurulu bulunan RESA-GATE ve RİS yerleşimleri 

 

Nükleer ve radyolojik tehlike durumlarına müdahale edilmesi kapsamında (ADYM); 
 

- Çevresel ve Atmosferik Dağılım Modelleme Sisteminin (ÇADMS) düzenli olarak 

çalıştırılmıştır. 

- Kocaeli Gebze’de çöp kamyonundan radyasyon alarmı alınması üzerine olay yerine ADME 

gönderilmiştir. Kaynağın I-131 olduğu tespit edilerek kaynak güvenliğe alınmıştır. 

- Sarp Sınır kapısında yakalanan şüpheli cisim ile ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcısı ile 

koordinasyon içinde SANAEM’de analiz yapılması sağlanmış olup analiz sonucu radyoaktif 

bir maddeye rastlanmamıştır. 

- Muğla Yatağan Termik Santralinden gelen bildirim ile Ir-192 kaynağının (25 Ci) 12 m 

mesafeden yere düştüğü öğrenilmiş ve kaynağın güvenliğe alınma çalışmaları koordine 

edilmiştir. 

- Ankara İl Tarım Müdürlüğü çöplerinde radyoaktivite tespit edilmesi üzerine olay yerinde 

yapılan ölçümlerde olağandışı bir durum olmadığı tespit edilmiştir. 

http://www.taek.gov.tr/bilgi-kosesi/kaza-ve-tehlike-durumu/115-kaza-ve-tehlike-durumu/299-cevresel-acil-durum-mudahale-sistemi-cadms.html
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- Mardin Ilıcasu Barajında çalışan işçilerin endüstriyel radyografi çekimi sırasında 

radyasyondan etkilendiklerine dair Sağlık Bakanlığı SAKOM tarafından yapılan bildirim, 

Sağlık Bakanlığı ve olay yerindeki iş güvenliği uzmanı ile yapılan koordineli çalışma sonucu 

sonuca bağlanmıştır. 

- Yalova İl AFAD Müdürlüğünce yapılan bildirimde kıyıya üzerinde radyasyon işareti bulunan 

bir sandığın vurduğu bildirimi üzerine İl AFAD ekipleri yönlendirilmiş ve söz konusu 

sandığın boş olduğu tespit edilmiştir. 

- İstanbul İSTAÇ’dan yapılan bir çöp toplama kamyonunda radyasyon tespit edildiğine dair 

bildirim üzerine ÇNAEM’den Eyüp Belediyesine ait çöp döküm yerine ADME Ekibi 

gönderilerek olay sonlandırılmıştır. 

- Adana Şakir Paşa Havalimanından yapılan ve Kargoda bulunan FDG’nin döküldüğü ve 

yolcuları da etkilediği bildirimi üzerine İl AFAD Müdürlüğü ekipleri yönlendirilmiş ve olayın 

doğru olmadığı, uçakta hissedilen kokunun başka nedenle olduğu tespit edilmiştir.  

- Radyasyondan Korunma Sorumluları için ANAEM tarafından düzenlenen eğitimlerde değişik 

başlıklarda 14 ders verilmiştir. 

- İzmir İli Gaziemir İlçesi Emrez Mahallesinde bulunan atıl durumdaki Aslan Avcı Döküm 

Sanayi ve T.A.Ş. firmasına ait kurşun döküm fabrikası sahasında yapılan çalışma ve 

incelemelere katılım sağlanmış ve koordine edilmiştir. 

- Kuito gemisinin sökümüne ilişkin radyasyondan korunma ile ilgili çalışmalar koordine 

edilmiştir. 

- Çay gömü alanları ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir. 

- Yüksek art alan radyasyonlu bölgeler ile ilgili yapılan faaliyetler koordine edilmiştir. 

 

Acil durumlara ilişkin ulusal ve uluslararası organizasyonlarla (RANET, EURDEP, ECURIE, 

ALMERA) ilişkilerin yürütülmesi ve ulusal temas noktası görevinin yürütülmesi kapsamında 

(ADYM); 
 

- UAEA tarafından düzenlenen ConvEx-1a, ConvEx-1b, ConvEx-1c, ConvEx-2a, ConvEx-2b, 

ConvEx-2c masa başı tatbikatlarına katılım sağlanmıştır. 

- MGK Genel Sekreterliği tarafından koordine edilen NATO CMX 2015 Kriz Yönetimi 

tatbikatına NGD ve RSGD’den katılımcılarla beraber katılım sağlanmıştır. 

- Marmaris Aksaz’da düzenlenen Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatının 1. Provasına ve 

tatbikatın kendisine katılım sağlanmıştır. 

- Samsun’da AFAD ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği tatbikata katılım 

sağlandı ve tatbikat katılımcılarına eğitim verilmiştir. 

- UAEA tarafından düzenlenen “Nükleer ve Radyolojik Acil Durumlarda Bildirim, Raporlama 

ve Yardım Talep Etme” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

- UAEA tarafından düzenlenen “Nükleer ve Radyolojik Acil Durumlarda Bildirim, Raporlama 

ve Yardım Talep Etme” konulu eğiticilerin eğitimi çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

- INEX 5 Ulusal Tatbikat Organizatörleri Koordinasyon Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

- UAEA tarafından düzenlenen “Nükleer Emniyetle İlgili Radyasyon Ölçüm Sistemleri” isimli 

eğitim kursuna katılım sağlanmıştır. 

 

Nükleer ve/veya radyoaktif maddelerin yasal olmayan ticaretinin önlenmesi ile ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği faaliyetleri kapsamında (ADYM); 

 

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TAEK arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 

gerekli görülen yerlere radyasyon ölçüm sistemleri kurulma çalışmaları kapsamında bu güne 

kadar toplam 43 adet RESA-GATE ve RİS sistemi devreye alınmıştır. Sistemlerin uyarı 

verdiği durumlarda müdahale, ölçüm ve analiz faaliyetleri koordine edilmiştir. 
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- 2015 yılında Gümrük Kapılarında bulunan izleme sistemlerinden gelen 6.590 adet alarma 

gerekli müdahale yapılmıştır. 

- Sistemlerin uyarı verdiği durumlarda müdahale, ölçüm ve analiz faaliyetleri koordine 

edilmiştir. 

- Bir adet şüpheli maddenin Haymana’da açılması faaliyetine katılım sağlanmış ve bu 

maddenin SANAEM ile koordinasyon içinde analizi yürütülmüştür. 

- Güvenlik güçlerince ele geçirilen ve analiz için Kurumumuza başvurulan malzemeler için 

SANAEM ve ÇNAEM ile gerekli koordinasyon sağlanmıştır. 
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1-4. STRATEJİK AMAÇ 4: NÜKLEER ALANDA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK 

 

1-4-1. TR-2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve araştırmalar yapılması 
 

TR-2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve araştırmalar yapılması başlıklı stratejik hedefe 

ulaşmak için 2015 yılında 1 proje ve 3 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında 

ÇNAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

TR-2 araştırma reaktörünün 5 MW için güvenlik analiz raporunun hazırlanarak sunulması 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

TR-2 Reaktörü Güvenlik Analizi Raporu, Reaktöre yakıt yükleme izni alınması ve deneme 

çalışmalarına başlanabilmesi amacıyla ön değerlendirme için NGD Başkanlığına sunulmuştur. 

 

TR-2 araştırma reaktörünün 5 MW için işletme lisansı alınması ve işletmeye alınması kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

Reaktör binasında yeralan yapısal olmayan sistem ve bileşenlerin sismik analizleri ve güçlendirme 

inşaatının raporlanması işini üstlenen proje firması çalışmayı yılsonuna kadar bitirememiştir. Bu 

sebeple iş yeni senede sürüdürülmek üzere iptal edilmiştir. Reaktörün işletmeye alınmasıyla ilgili 

olarak işletme ekibi eğitim ve lisanslama çalışmaları tamamlanmış ve 3 reaktör operatörü ve 2 işletme 

şefi yetki belgelerini Kurum Başkanlığından almışlardır. Bakım onarım personelinin eğitim 

çalışmalarına başlanmıştır. Reaktör içinde ve baca gazlarında radyasyon görüntülemesi yapan yeni 

bir sistemin satın alınması, montajı ve işletmeye alınması işi tamamlanmıştır. Kontrol 

enstrümantasyon sistemlerinin onarım, kalibrasyon ve yenileme çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Araştırma ve güç reaktörleri üzerine sistem ve güvenlik analizleri yapılması kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

Hesap alt yapısının geliştirilmesi ve programlama çalışmaları: 

Çekmece Nükleer Reaktör Sistemi (CNUREAS): VVER tipi reaktörler için yanma hesaplarının 

yapılmasına yönelik destek programlaması tamamlanmış ve konu ile ilgili bir benchmark çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma “Application of CNUREAS and MCNP5 codes to VVER-

1000 MOX Core Computational Benchmark” adlı bir makale ile yayınlanmıştır. 

 

TR-2'nin lisanslanması çalışmaları kapsamında gerekli olan hesapların yapılması sırasında ortaya 

çıkan geliştirme ve hata düzeltme çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

TR-2 Reaktörü ile ilgili çalışmalar: 

TR-2 Araştırma Reaktörünün RELAP5 sistem koduyla normal işletme koşullarında ve kaza 

durumlarında kalbin ve sistemin davranışının incelenebilmesi için RELAP5 kodunun düşük 

basınçtaki doyumaltı kaynama tahmininde daha iyi sonuçlar verebilmesi için uygun bir model ile 

değiştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.  

 

9 MW gücü ile TR-2 için yeni kalp düzeninde doz dağılımı hesaplanması: 

Elde edilen bir gruplu etkin tesir kesitleri ve spektral indisler ORIGEN-JR koduna girdi olarak 

verilerek çeşitli ışınlama süreleri (sürekli ve kesikli) ve güç değerleri (0,5; 5; 10 MW) için, DZU yakıt 

elemanlarına ait aktivite (kaynak terim) değerleri hesaplanmıştır.  
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Atık oluşum sistemleri ve yönetimi çalışmaları: 

PWR ve VVER tipi reaktörlerin atık yönetim sistemleri kıyaslaması yapılmıştır. Günümüzde bunlara 

alternatif olarak kullanılabilecek hacim düşürme teknikleri araştırılmıştır. VVER tipi reaktörlerde atık 

minimizasyonu için method ve strateji geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir.  

 

Çekmece Nükleer Reaktör Sistemi (CNUREAS) kodu için RELAP ara yüzünün yazılması 

kapsamında (ÇNAEM); 
 

RELAP sistem analizi kodunun giriş verisini oluşturan format incelenerek grafiksel bir arayüzde nasıl 

temsil edilebileceği konusunda bir model oluşturulmuştur. 

 

RELAP koşuları sonucunda elde edilecek sonuç veri tiplerinin en anlaşılır şekilde kullanıcıya nasıl 

sunulması gerektiğinin belirlenmesi ve modellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Sunum teknikleri 

ile ilgili araç alt programlar yazılması ve bunların CNUREAS’a entegre edilerek çalışır hale 

getirilmiştir. 

 

Değişik örnek senaryolar koşulmuş ve bu koşullar sonucu elde edilen verinin grafik arayüzde doğru 

bir şekilde temsil edildiği gösterilmiştir. Olası durumlar için test koşuları oluşturulmuş ve ortaya 

çıkan sorunlar giderilmiştir. 

 

CNUREAS’a ait nötronik modüllerin ürettiği kinetik verinin RELAP arayüzüne aktarılması işleminin 

kendiliğinden yapılması için gerekli programlama çalışmaları yapılmıştır. Sonucun test edilmesi 

amacıyla örnek senaryolar koşulmuş ve sonuçlar kontrol edilmiştir. 

 

 

1-4-2. Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar yapılması 

 

Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar yapılması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 

2014 yılında 1 faaliyet ve 2 proje yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında ÇNAEM 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Konvansiyonel ve ileri nükleer yakıt çevrim proseslerinin araştırılmasına yönelik gerekli teknolojik 

altyapının oluşturulması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Katışıksız iri taneli UO2 yakıt yapımı kapsamında üretilen UO2 tozlarına ağırlıkça %5 ve 10 

oranlarında, hazırlanan U3O8 tozları ilave edilerek karıştırılmış ve el presinde şekillendirilerek ham 

peletler elde edilmiştir.  Hazırlanan U3O8 katışkılı ham UO2  peletlerinin bir kısmı 1700oC’de hidrojen 

atmosferinde sinterlenerek üretilmiştir. Bu peletlerde kalite kontrol ve karakterizasyon çalışmalarına 

başlanmış olup özgül yüzey alanları, yoğunluk, mikroyapı ve katı hal incelemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 2016 yılında devam edecektir. 

 

Reaktörlerde kullanılan paslanmaz ve adi karbon çeliklerinde yorulma testleri konusundaki 

çalışmalara binaya giriş çıkışlar yasaklandığı içn başlanamamıştır ve ayniyat binasının tadilatı 

beklenmektedir. Deneylere yeni binada başlanacaktır. 

 

Akdeniz suyunda paslanmaz ve adi karbon çeliklerinde korozyon çalışmaları konusunda; 

Akkuyu bölgesinden deniz suyu temin edilerek; tuzluluk oranları, safsızlık analizleri yaptırılarak ve 

bir korozyon hücresi dizayn edilerek korozyon testleri için paslanmaz çelik ve adi karbon 

çeliklerinden hazırlanan 12 adet örnekle korozyon deneyleri başlatılmıştır. Korozyon örneklerinin 

tümünde altı aylık aralıklarla x-ışını kırınımları, SEM-EDAX incelemeleri yapıldıktan sonra 

ağırlıkları ve boyut ölçümleri belirlenerek deneylere devam edilmiştir. 
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IV. Nesil nükleer yakıt yapımı çalışmaları konusunda; toz metalurjik ve sol-gel yöntemleriyle 

toryum bazlı inert matrix fuel rock like oxide (IMF-ROX) peletleri hava atmosferinde 1200-1700oC 

sıcaklıklarında farklı sürelerde sinterlenerek elde edilmiştir. Sinterlenmiş peletlerde yoğunluk, katı 

hal incelemeleri, mikro yapı ve morfolojik incelemeler yapılmıştır. Konuyla ilgili doktora tezi 

çalışmaları kapsamında ayrıca bir çalışma da sürdürülmekte olup sol-gel yöntemiyle toryum esaslı 

inert matriks yakıt yapımı için yeni düzenek kurularak çalışmalara başlanmıştır ve devam etmektedir. 

Konuyla ilgili detaylı rapor yazımı çalışmalarına başlanmıştır.  

 

CANDU, PWR ve WWER tipi (annular type) UO2 peletlerinde karakterizasyon çalışmaları 

konusunda; 1700oC’de 4 saat süreyle hidrojen altında sinterlenen UO2 peletlerinde yoğunluk, katı hal 

incelemeleri, mikro yapı ve morfolojik incelemeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesiyle rapor yazma çalışmalarına devam edilmektedir.  

 

UO2 ve ThO2 Peletlerinde Termal Kararlılık (resintering) testleri ve sonuçların 

değerlendirilmesi hakkında; Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışmadır. Dört saatlik sinterleme 

süresine ilaveten 1700oC’de 24 saat süreyle 30 adet UO2 ve 20 adet ThO2 peleti tekrar sinterleme 

işlemine tabi tutularak termal kararlılık testleri gerçekleştirilmiştir. Resintering öncesi ve sonrası 

peletlerde miroyapı, ses hızı ölçümleri, mikrosertlik ölçümleri, boyutsal ve ağırlık ölçümleri yapılarak 

neticeler kıyaslanmıştır. Bu çalışmalarla ilgili rapor yazımı devam etmektedir. Bu çalışma neticeleri 

ürettiğimiz UO2 ve ThO2 peletlerinin termal kararlılıklarının uluslararası standartlara uygun olduğunu 

da göstermiştir. Konuyla ilgili rapor yazımı devam etmektedir.  

 

Prekompaktaj yaparak UO2 ve ThO2 peletlerinin hazırlanması konusunda; Türkiye’de ilk kez 

UO2 tozlarında prekeompaktaj yapılarak kırma öğütme eleme işlemlerinin akabinde el presinde 

şekillendirmeyle UO2 ham peletleri hazırlanmıştır. Hazırlanan prekompaktaj UO2 peletlerinin 

sinterleme davranışlarının incelemelerine dilatometrede başlanmıştır. Dilatometrede sinterlenen 

prekompaktaj UO2 peletlerinde katı hal incelemeleri x-ışını kırınımı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan peletlerin sinterlenmeleri dilatometer haricinde 1700oC’de 4 saat süreyle hidrojen altında 

sinterlenerek peletlerde kalite kontrol ve karakterizasyon çalışmalarına başlanmış olup son sinterleme 

çalışması akabinden rapor yazılacaktır. Ancak, binanın çökme tehlikesi nedeniyle laboratuvar 

çalışmalarına ara verilmiştir. 

 

Dış, iç jelleştirme ve sonokimyasal yöntemlerle ileri yakıt çevrimi çalışmalarına devam edilmesi 

konusunda; dış jelleştirme yöntemiyle toryum esaslı IMF yakıtlarının üretimleri ve 

karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. 600 ve 900oC’de kalsine edilen sonokimyasal yöntemle 

üretilen ThO2 tozlarından pelet hazırlanarak 1700oC’de 4 saat süreyle sinterlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sonokimyasal yöntemle hazırlanan ThO2 peletlerinde tane büyüme 

kinetiği incelemeleri için hava atmosferinde 1700oC’de farklı sürelerde sinterlemeler yapılarak 

mikroyapıdaki tane boyutu değişimleri incelemeleri yapılmıştır. Sonokimyasal toz sentezleme 

çalışmaları tamamlanmış olup pellet yapımı ve karakterizasyonlarınında tamamlanmasıyla ileri 

tetkiklere geçilmiştir. Neticeler konvansiyonel yöntemlerle üretilen ürünlerle kıyaslanarak rapor 

yazımı çalşmalarına devam edilmektedir.  

 

Laboratuvar ölçekli uranyum saflaştırma düzeneğinin kurulması konusunda; uranyum 

saflaştırmalarında kullanılacak mixer-settler ünitesi satın alınmış olup kurulumu 2015 yılında tadilat 

yapılan ayniyat binasında gerçekleştirilmiş ve test çalışmaları başlamıştır. 

 

Uranyum ve toryum sıvı atıklarının işlenmesi konusunda; ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

Akkuyu’da korozyon istasyonu kurulması konusunda; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yazı 

yazılmış olup gelen yazı ÇNAEM Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İlgili izinlerin alınması akabinde 
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çalışmalar başlatılabilecektir. Alınamaması durumunda çalışmalar laboratuvarda sürdürülecektir. 

Aynı zamanda, laboratuvarda konuyla ilgili ayrı bir korozyon çalışması da sürdürülmektedir. 

 

TAEK-ÇNAEM’de yanabilir soğuruculu (burnable-absorber) nükleer yakıt üretimi ve 

karakterizasyonu kapsamında (ÇNAEM); 

 

WWER ve PWR için UO2-Gd2O3 Yanabilir–Soğuruculu (Burnable-absorber) yakıtlarının 

konvansiyonel ve sol-gel yöntemleriyle laboratuvar ölçekli üretimi faaliyetleri kapsamında 

Türkiye’de ilk kez WWER tipi burnable absorber UO2-Gd2O3 peletleri toz metalurjik ve sol-gel 

yöntemleriyle hazırlanıp 1700oC’de sinterlenerek ÇNAEM’de üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen yanabilir soğuruculu peletlerde yoğunluk, mikroyapı ve katı hal incelemeleri yapılmıştır. 

Konuyla ilgili elde edilen verilerin rapor değerlendirme ve rapor yazımına yazımına devam 

edilmektedir. 
 

PWR ve WWER reaktörlerinde kullanılan UO2-Gd2O3 yanabilir–soğuruculu (Burnable-

absorber) yakıtlarının konvansiyonel yöntemle laboratuvar ölçekli üretimi çalışmaları önceki 

çalışma başlığında belirtilen şekilde toz metalurjik yöntemlerle sürdürülmüş ve karakterizasyon 

benzer çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilerle sol-gel çalışmalarda elde edilen veriler 

karşılaştırılarak konuyla ilgili rapor yazımı devam etmektedir. 

 

Yukarıdaki iki faaliyeti kapsayan konular proje olarak devam etmiş ve “UO2-Gd2O3 Yanabilir–

Soğuruculu Yakıt Üretimi ve Karakterizasyonu” deneysel çalışmaları ve rapor yazımı 2016 yılında 

tamamlanacaktır.  

 

TAEK-ÇNAEM’de üretilen uranyum dioksit (UO2) nükleer yakıt peletlerinin performans testleri 

için deneysel yakıt çubuğu tasarımı, imalat ve ışınlanması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Nükleer yakıt zarf çubuğu kaynaklama ve kaynak testlerinin yapılması kapsamında zircaloy 

borularda alt ve üst tapa kaynaklamaları yapılarak kaynak bölgesinde mikroyapı incelemeleri 

yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Zircaloy zarfta alt ve üst tapa kaynakları yapıldıktan 

sonra kaynak bölgelerinde tahribatlı ve tahribatsız testler yapılmış ve çalışmalar kısıtlı olarak devam 

etmektedir. Bu çalışmaların tamamı Türkiye’de ilk kez yapılan çalışmalardır. Bu faaliyetler 

kapsamında yine Türkiye’de ilk kez yakıt çubuğu oluşturma çalışmalarına başlanmış ve 50 adet UO2 

peleti elde taşlanarak zircaloy zarf çubuklarına doldurulmuştur. Helyum gazıyla doldurulan UO2 

yüklenmiş zircaloy çubuklara alt-üst tapa kaynakları yapılmış olup dolu çubuklar kaynak tapaları 

bölgesinden tekrar kesilerek çalışmalara başlanılmıştır.  

 

ÇNAEM’de kaynak yapılan zircaloy boruda helyum kaçak testlerinin yapılması kapsamında 

zircaloy borularda alt ve üst tapa kaynaklamaları yapılarak helyum kaçak testleri yapılmış olup 

çalışmalar devam etmektedir. Zircaloy zarflarda helyum kaçak oranlarının uluslararası standartlara 

uygun olduğu görülmüş olup çalışmalar devam etmektedir. Helyum kaçak testlerinde kullanılan 

düzeneğin çok eski (40 yılın üzerinde) olması nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir. Bu çalışma 

kapsamında alt ve üst tapa kaynaklanırken helyum doldurulan yakıt çubuklarında helyum kaçak test 

cihazı eski (40 yıllık ) olduğundan ölçümlerde zorluklar yaşanmıştır. Bu nedenle yeni helyum kaçak 

test cihazı satın alınmıştır. Peletlerin silindirik dış yüzeylerinin taşlanması için de puntasız taşlama 

cihazı satın alınmış ve test çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Yüksek akılı bir reaktörle ışınlama ve PIE testleri için anlaşma yapılması kapsamında ışınlama 

yapılabilecek nükleer işbirliği anlaşmamız olan ülkelerin test reaktörleri belirlenmiştir. ÇNAEM’de 

üretilen UO2 yakıtlarını ışınlama yapabileceğimiz bir test reaktörü için yazışmalarımız devam 

etmektedir. Bu konuda Belçika SCK-CEN, Almanya JRC-ITU ile temaslarımız sürmektedir. SCK-

CEN ortak çalışma önerimizi kabul ederek Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding MoU) 
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metni göndermiştir. Konuyla ilgili yapılan toplantıda sunulan metin değerlendirilmesi yapılmış ve 

Belçika SCK-CEN’e, AGK Dairesi Başkanlığınca gözden geçirilmiş bir MoU metni sunularak 

yeniden gözden geçirmeleri istenmiştir. 

 

Anlaşma sağlanacak reaktör ile ışınlama programının yapılması (ölçülecek parametreler belirlenecek) 

bu çalışmalarda ikili anlaşma sağlandıktan sonra devam edecektir. Araştırmalar devam etmektedir. 

Bu konuda SCK-CEN deki araştırıcılar ile temaslar sürdürülmektedir. Ayrıca, yapılan ikili 

görüşmelerde ortak çalışmaya olumlu bakıldığı görülmekte olup temaslar devam etmektedir. 

 

Işınlanacak yakıt çubuğu tasarımının performans kodlarıyla önceden belirlenmesi kapsamında 

Işınlama projesiyle ilgili Avrupa Birliği’nden nükleer yakıtlarda termofiziksel nükleer davranış 

hesaplamaları için, TRANSURANUS kodu TAEK ve ilgili AB tarafıyla ikili anlaşmalar imzalanarak 

temini mutabakat altına alınmış olup kodun tarafımıza teslimi beklenmektedir.  

 

 

1-4-3. Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi başlıklı stratejik 

hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyet kapsamında ÇNAEM 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Mevcut radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

Tesisin lisanslanması konusunda; işletme lisansı ile ilgili sahip olmanın gereklilikleri yerine 

getirilmeye devam edilmektedir. Radyoaktif atıkların teslim alınması, depolanması ve envanterlerinin 

tutulması işlemlerine devam edilmiştir. 2015 yılı içerisinde toplam 582 adet teknesyum jeneratörü, 

306 adet duman dedektörü, 430 adet paratoner, 129 adet düşük aktiviteli tıbbi/endüstriyel kaynak, 

101 adet orta aktiviteli tıbbi/endüstriyel kaynak, 4 adet yüksek aktiviteli tıbbi/endüstriyel kaynak 

teslim alınmıştır. 31 adet endüstriyel kalibrasyon kaynak seti, 4 adet yarı ömrü 120 günden az düşük 

aktiviteli (<1GBq) radyografi kaynağı alınmıştır. 1.470 gün geçici atık depolama hizmeti, 20 adet 

atık taşıma hizmeti verilmiştir. Türkiye genelinde atık taşıma işleminin yaklaşık %36’sı ÇNAEM 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Çeşitli firmalarda 12 adet radyoaktif kaynak sökme işlemi ve 1 ton 

yapay radyoaktivite bulaşmış hurda ile 3 ton TENORM Radyoaktivite Bulaşmış Hurda alımı işlemi 

gerçekleşmiştir. 1 adet kapalı radyoaktif kaynak içeren (Co-60) ve 1 adet sıkıştırılmış radyoaktif atık 

içeren varil hazırlanmış, etiketlenmiş ve depolara transfer edilmiştir. Sıvı atık işleme yöntemlerinin 

yeni metotlarla iyileştirilmesi kapsamında “iyon değişim kolon sistemi” kurulması tamamlanmıştır.  

 

Kalite sistemi kurulması için gereken standart çalışma prosedürlerinin oluşturulması kapsamında; 

NQSA ile iletişime geçilip IAEA GS-R-3:2006 ve ASME NQA-1-2008 (2009) den yararlanılarak 

oluşturduğu NSQ-100 standardı ve ÇNAEM 17001 ve TAEK Kalite El Kitabı rehber doküman olarak 

alınarak Radyoaktif Atık Yönetimine ISO-9001-2008 kalite yönetimi sistemi kurularak kalite el 

kitabı hazırlama aşamasına geçilmiştir. ÇNAEM depolarında eskiden kalan x-ışını tüplerinin 

kimyasal atık olarak bertarafı için İSTAÇ A.Ş firmasına teslim edilmiştir. Ra-226 radyoaktif kaynaklı 

paratonerlerin işlenmesi için mevcut kurşun camlı tezgâh ilave kurşunla ve mengene ile modifiye 

edilmesi ve paratonerleri işlemekte kullanılacak teçhizatın alım işlemleri, matkap sisteminin montajı 

tamamlanmıştır. Tüm Mekanik ve diğer ekipmanların bakım-onarım-kalibrasyon ve servis 

işlemlerine devam edilmiştir. 

 

Radyasyondan korunma amacıyla, düzenli olarak bölgesel doz ve kontaminasyon ölçümleri 

yapılmıştır. Çevresel izleme programı uygulanmaya başlanmıştır. Aslan Avcı Döküm San. A.Ş. 

Gaziemir-İzmir fabrika sahasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Kurum personeli tarafından bir 

kez ölçüm ve takip çalışması yapılmış olup çalışma rapor edilmiştir.  
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1-4-4 Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar yapılması 

 

Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar yapılması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 

2015 yılında 1 proje ve 1 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu projeler ve faaliyetler kapsamında 

ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

1-5 MeV RF kovuklu proton hızlandırıcısı yapımı projesi kapsamında (SANAEM); 

 

Üretilen RFQ gövde parçalarının onaylanması için koordinat ölçüm cihazında (CMM) ölçümleri 

yapılması ve raporlanmasının tamamlanması çalışmaları tamamlanmış ve hızlandırıcının montajına 

başlanmıştır. CMM ölçümlerinin raporlanmasının yanında yine CMM kullanılarak hızlandırıcının 

ana dört kanadı (vane) birleştirilmiştir. Bu işlemin sadece iki safhası aşağıdaki fotoğraflarda 

görülmektedir.  

 

 
 

Resim 17. CMM ile dört kanadın toplanması 

 

 

Hızlandırıcı üretimi ve CMM ile dört kanadın toplanmasının ardından sistem laboratuvara getirilmiş 

ve diğer parçaların hem üretimine hem de yerlerine montajlarının yapılmasına başlanmıştır. 

Elektromanyetik testleri sürmektedir. 

 

 
 

Resim 18. Hızlandırıcı üretimi 

 

Güç iletim hattı üzerinde bulunan “3-port Rf circulator” ‘ün üretimi tamamlanmış ve montajı 

yapılmıştır. Yansıma ve yönlendirme elektromanyetik testleri başlayacaktır. 

 

Hızlandırıcı hattı üzerinde bulunan proton kaynağı, ölçüm istasyonları ve protonu taşıyan borulardaki 

vakum şartları sağlanmış ve RFQ girişine kadar olan kısım tümüyle operasyonel durumdadır. 
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İletim hattında güç eşlemeleri tamamlanmıştır. Daha önce imalatı yapılan verici ve alıcı antenlerin 

tam ve bütünleşik olarak çalıştığı ve saçılma parametrelerinin mükemmel olduğu gözlenmiştir. 

 

Aşağıdaki fotoğrafta tüm demet hattını ve yüksek voltaj darbe şekillendirmesi yapılan kapasitör 

bankası görülmektedir. 

 

 
 

Resim 19. Kapasitör bankası 

 

Sinyal üretiminden başlayıp THALES’den temin edilen RF tüpü çıkışına kadar güç kaynağı ile ilgili 

tüm aşamalar tamamlanmış ve laboratuvardaki yerlerine konulmuştur. 

 

Güç kaynakları için gereken su bağlantıları da tamamlanmış ve aktif hale getirilmiştir. Aşağıdaki 

fotoğrafta 352,2 MHz’de çalışan güç kaynakları grubu görülmektedir. 

 

 
 

Resim 20. Güç kaynakları grubu 

 

Zırhlama çalışmaları özellikle yapılmamıştır. Gerek laboratuvardaki kısıtlı alan gerek hızlandırılmış 

demeti taşımak istediğimiz noktanın pozisyonu hakkındaki farklı görüşler bu işin sonraya 

bırakılmasını gerektirmiştir. 
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Düşük enerjilerde hafif çekirdek-proton, döteron ve alfa etkileşimlerinin gerçekleştirilmesi 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

2015 yılı içersinde yapılması düşünülen deneyler sürekli arıza veren ve devreden çıkan yüksek 

gerilim üniteleri yüzünden başarılı bir şekilde yürütülememiştir. Bu kapsamda, sistemin yüksek 

gerilim ünitelerinin (400 kV-2 mA) tamamı ile değiştirilmesi ve sistemin güncellenmesi amacı ile 

çalışmalar başlatılmış ve alım işlemi 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yeni yüksek gerilim 

ünitesinin iyon hızlandırıcıları ile olan bağlantıları ve adaptasyon işlemleri sonrasında araştırmalara 

devam edilecektir. 

 

 

1-4-5 Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması 

 

Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 

yılında 7 proje ve 9 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu projeler ve faaliyetler kapsamında ÇNAEM 

ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Tahribatsız Muayene Tekniklerinin (NDT) uygulamalarının sürdürülmesi ve kapasitesinin 

artırılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

Endüstriden gelen talepler doğrultusunda radyografi laboratuvarında 796 malzemeye 612 adet film 

çekilmiş, manyetik parçacık laboratuvarında 23 adet malzemeye 28 saat uygulama yapılarak 

tahribatsız muayene hizmetleri gerçekleştirilmiştir.  

 

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akreditasyonla ilgili dökümanlar güncellenmiştir.  

 

Radyografi laboratuvarlarında kullanılmak üzere, radyografi filmlerini değerlendirmek için ışıklı 

kutu, film banyo cihazı ve 3 adet klima alınmıştır. 

 

Radyofarmasötik ve soğuk kitler ile yapılan çalışmalar kapsamında (ÇNAEM); 

 

2015 yılının ilk 6 ayı içerisinde Sağlık Bakanlığından gelen istek doğrultusunda MON.FLT (18F) 

radyofarmasötiğinin, 2015 yılının ikinci 6 ayı içerisinde ise MIBG-I-131tedavi radyofarmasötiğinin 

radyokimyasal, radyonüklidik, kimyasal, biyolojik kalite kontrolleri yapılmış olup kalite kontrol 

sertifikaları düzenlenerek Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. XOFİGO IV Ra-223 

radyofarmasötiğinin ise radyokimyasal, radyonüklidik, kimyasal, biyolojik kalite kontrolleri devam 

etmektedir. 

 

Doz kalibratörlerinin kalite kontrollerinin yapılması kapsamında (ÇNAEM); 

 

2015 yılı içerisinde toplam 144 adet Doz Kalibratörünün kalite kontrolü yapılmış ve sonuç raporları 

hazırlanmıştır. 

 

Endüstride kullanılan radyografi projektörlerine Ir-192 ve Se-75 gibi radyoizotopların radyasyon 

güvenliğine uygun şekilde transfer edilmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

2015 yılı içerisinde toplam 127 adet 192Ir ve 4 adet 75Se kaynağının ve transferi yapılmıştır. 
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Tahriatsız analiz ve test tekniklerinin taşınabilir kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve 

envanter çalışmalarında kullanımı kapsamında (ÇNAEM); 

 

XRF Analiz tekniği kullanılarak, dış yüzeyinin altın kaplama olduğu düşünülen bronz kap 

incelenmiştir. Tahribatsız olarak yapılan analiz sonucunda yüzeyin altın kaplama olmadığı 

saptanmıştır. 

 

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü yetkilileri tarafından 

getirilen çocuk heykeli içerisinden çıkarılan ve dolgu olarak kullanılmış kum örnekleri analiz 

edilmiştir. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından getirilen eski dönemlere ait parçalanmış metal çocuk heykeli parçaları ve korozyona 

uğramış kılıçlar, flat panel dijital radyografi sistemi ile incelenmiştir.  

 

 
 

Resim 21. Korozyona uğramış kılıç ve metal çocuk heykeli parçaları 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Üniversitesi adına İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası 

Bathonea’da yürütülen 2015 yılı kazılarından yaklaşık 4 bin yıllık 2 adet figürin heykelciğinin 

analizleri yapılmıştır. Ön ayakları geriye bükmüş, boynuzlu bir hayvanın (geyik) üzerinde ayakta 

duran 3,5 cm boyutlarındaki figürinin başındaki polosu nedeniyle bir tanrıça betimlemesi olduğu 

düşünülmektedir. 2 adet figürin heykelciklerinden; büyük figürinin içeriğinde Pb ve Sb elementleri 

major olarak ve Mo, Sr, Rb, Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Ca, V, K, Cl, Si, Al ve Mg elementleri minor miktarda 

alaşımın yapısında bulunmaktadır. Küçük Figürinin içeriğinde ana madde olarak Pb ile birlikte, Fe, 

Mn, Cu, Ca, V, Ti, K, Si, Al ve Mg elementleri alaşımın yapısında gözlenmiştir. Figürinlerin temizliği 

ve konservasyonu İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 

tarafından mikroskop altında dikkatli bir şekilde yapılmıştır. Metal kap parçası, sikke görünümlü obje 

ve figürin heykelciklerinin flat panel radyografi ile içyapıları incelenmiştir. 

 

Bathonea kazılarında bulunan antik cam ve üzerindeki film tabakası incelenmiştir. Antik camın 

içeriğinin Na, Mg, Si, Al, P, S, K, Ca, Ti, Mn ve Fe’den oluştuğu tespit edilmiştir. Cam üzerindeki 

film tabakasınn ise Cu, Zn, As, Pb ve Rb elementlerini içerdiği saptanmıştır. 

 

“Alazeytin ve Pedasa Antik Kenti’nden Çıkan Üç Adet Bronz Kazan” başlıklı Yüksek Lisans Tezi 

Çalışması Kapsamında ANL Birimi’ne getirilen 2 adet numunede ICP-OES Spektrometresi 

kullanılarak Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, 

Sr, Ti, Tl, V ve Zn elemenetlerinin analizleri yapılmıştır. 

 

Gıda ışınlama araştırmaları kapsamında (SANAEM); 

 

“Işınlamanın Akrilamid Miktarı Üzerine Etkisi" faaliyeti kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kalite Değerlendirme ve Gıda 
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Bölümünde 4 buğday çeşidi ve 8 farklı dozda ışınlanmış buğdaylar kullanılarak elde edilen unlardan 

ekmek yapılarak akrilamid miktarı belirlenmiştir. 

 

 
 

Resim 22. Unların tartılması, hamurun karılması ve fermentasyon 

 

Akrilamid miktarı Analitik Ölçüm ve Analiz Biriminde bulunan kütle spektrometresinde (proton 

transfer reaction mass spectrometry PTR-MS ) analiz edilmiştir. Analiz için, ekmek içi ayrılarak elde 

edilen ekmek kabukları kurutularak öğütülmüştür. Akrilamid, Waters firması tarafından yayımlanan 

metot ve MS koşulları kullanılarak analiz edilmiştir. Akrilamid oranları çeşitlere göre farklılık 

göstermektedir. Bu fark, çeşitlerin protein miktarı ve protein kalitesinden kaynaklanmaktadır. Tanede 

protein ne kadar az olursa nişasta oranı o kadar artmaktadır. Akrilamid, nişasta miktarı ve buna bağlı 

olarak artan indirgen şeker miktarı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bunun yanı sıra ışınlamanın 

unda ve ekmek kalitesini gösteren Hagberg düşme sayısı, tanede de protein miktarı, yüzde kuru 

gluten, farinograf su absorbsiyonu, alveograf enerji ve renk analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Resim 23. Pişme ve ekmek 

 

“Işınlamanın Süne Zararına Uğramış Buğday ve Unun Kalite Özelliklerine Etkisi” faaliyeti 

kapsamında, bu dönem içinde süne ile ilgili deneme planının nasıl olması gerektiği Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü ile değerlendirilmiştir. Süneli buğday 

tanelerinin doğru bir şekilde ayrılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve 

Hayvancılık Kontrol Müdürlüğü personeli ile birlikte çalışılmıştır. Buğdaylardan elde edilen süneli 

taneler, temiz buğdaylara % 2, % 3,5 % 5 % 10 ve % 15 oranında katılmıştır. Işınlama dozları 0, 3, 

5, 8 ve 10 kGy olarak belirlenmiş ve bu dozlarda ışınlama yapılmıştır. Süneli buğdaylarda proteolitik 

enzim aktivitesini belirlemek için numuneler hazırlanmıştır.  

 

 
 

Resim 24. Buğdaydan yabancı çeşit ve süne ayrılması 
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İhracatı Yapılan Gıdaların Mikrobiyel Güvenliğinin ve Kalitesinin Işınlama Teknolojisi Kullanılarak 

Sağlanması” faaliyeti kapsamında öğütülen adaçayı örneklerinin hızlandırılmış çözücü ekstraksiyon 

(Accelerated Solvent Extraction-ASE) yöntemi ile su ve metanol kullanılarak sırasıyla 100ºC ve 

65ºC’de ekstraksiyonları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen bu ekstraktlar liyofilize edilmiştir. 

Denemede kullanılacak mikroorganizmaların 37ºC’de 16 saat inkübasyon sonunda 

spektrofotometrede belirli bir dalga boyunda absorbansları ölçülerek denemede kullanılacak 

absorbansa karşı mikroorganizma sayısını gösteren grafik elde edilmiştir. 

 

“Viskozimetrik Yöntem ile Işınlanmış Baharatların Belirlenmesi” faaliyeti kapsamında piyasadan 

temin edilen ve öğütme işlemi uygulanan kabuk tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber ve kakule 

örneklerinin ışınlanıp ışınlanmadığından emin olunması amacıyla örneklere TS EN 1787:2005 “Gıda 

Maddeleri-Selüloz içeren ışınlanmış gıdaların ESR spektrometresi ile belirlenmesi” yöntemi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre numunelerin ışınlanmış olduğu belirlenememiştir. 

Işınlanmamış olduğu belirlenen bu örnekler öğütülmüş, ardından 5, 10, 15 ve 20 kGy dozlarda 

ışınlanmıştır. Işınlamanın ardından 18 ay süreli depolama denemesi başlatılarak sıfırıncı gün 

örneklerde viskozite ve nişasta analizleri yapılmıştır. Örneklerin nişasta içeriğine bağlı olarak kontrol 

örneklerine kıyasla artan ışınlama dozu ile ölçülen görünür viskozite değerlerinde radikal düşüşler 

ortaya çıktığı belirlenmiştir. Depolama denmelerinin devamıyla elde edilen değerlerin yorumlanması 

kolaylaşacaktır. Diğer taraftan standart nişastası/doz grafiğinin hazırlanması amacıyla, saf nişasta 

örnekleri 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 kGy dozlarda ışınlanarak bu örneklerde viskozite 

analizleri gerçekleştirilerek ışınlama dozu/viskozite grafiği tespit edilmiştir. 

 

Işınlama teknolojisi kullanılarak elde edilecek yerel mutant streptococcus thermophilus ve 

lactobacillus bulgaricus suşlarının yoğurt üretiminde starter kültür olarak kullanılması 

kapsamında (SANAEM); 

 

Farklı yoğurt örneklerinden izole edilen 40 adet Lactobacillus cinsi mikroorganizmalar MRS Broth 

besiyerinde 4 saat 43°C’de geliştirilerek, logaritmik gelişme evresinde iken 0,5 kGy dozda ışınlanmış 

ve ışınlama sonrası inkübasyon 24 saate tamamlanmıştır. Ardışık olarak bu işlem tekrarlanmıştır. 

Işınlama işlemi sonunda MRS agar besiyerine sürme yapılarak mikroaerofilik ortamda 43°C’de          

72 saat inkübe edilmiş, inkübasyon sonrası her petri kutusundan mutant olma olasılığı söz konusu 

koloniler rastgele koloni izolasyon esaslarına göre izole edilmiştir. Ardışık olarak 0,5 kGy ışınlama 

dozuna maruz kalan bakterilere yukarıda verilen yönteme göre yine ardışık olarak 1 kGy ışınlama 

işlemi yapılmıştır. 0,5 ve 1 kGy ışınlama uygulamaları sonucunda 363 adet ışınlamaya direnç 

gösteren Lactobacillus suşu izole edilmiştir. 

 

   

 

Resim 25. MRS Agar ve M17 Agar’da Lactobacillus ve Streptococus kolonileri 
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Farklı yoğurt örneklerinden izole edilen 46 adet Streptococcus cinsi mikroorganizma M17 Broth 

besiyerinde 4 saat 43°C’de geliştirilerek, logaritmik gelişme evresinde iken 1,0 kGy dozda ışınlanmış 

ve ışınlama sonrası inkübasyon 24 saate tamamlanmıştır. Ardışık olarak bu işlem tekrarlanmıştır. 

Işınlama işlemi sonunda M17 agar besiyerine sürme yapılarak mikroaerofilik ortamda 43°C’de          

72 saat inkübe edilmiş, inkübasyon sonrası her petri kutusundan mutant olma olasılığı söz konusu 

koloniler izole edilmiştir. Ardışık 1,0 kGy ışınlama dozuna maruz kalan bakterilere yukarıda verilen 

yönteme göre ardışık olarak 1,5 kGy ışınlama işlemi uygulanmıştır. Ardışık olarak uygulanan 1,0 ve 

1,5 kGy ışınlama işlemi sonrasında 452 adet ışınlamaya direnç gösteren Streptococcus suşu izole 

edilmiştir. 

 

363 adet Lactobacillus ve 452 adet Streptococcus suşları daha sonraki aşamalarda kullanılmak üzere 

ışınlama tesisinde sterilize edilmiş Eppendorf tüpleri içerisinde % 50 gliserol ilave edilerek -80°C’de 

korumaya alınmıştır. 

 

Kültür bitkilerinde mutasyon ıslahı kapsamında (SANAEM); 

 

“Nükleer Teknik Kullanarak Yeni Domates Genitörlerinin Geliştirilmesi” projesinde sırık ve tarla 

tipi domates çeşitlerinden geliştirilmekte olan M8, M7, M6, M5 ve M4 seviyelerindeki hatlar için 

2014 yılı sonunda ön gördüğümüz 2013 kış ve yaz döneminde ve 2014 kış döneminde kiraz (cherry) 

tipi mutantlardan analiz yapmak üzere seçilmiş toplam 19 hat ve 2 kontrole ait meyvelerden alınan 

örnekler püre haline getirilen ve -860C’de muhafaza edilen mutant domates meyve örneklerinde beta 

karoten, lycopen, lutein ve tokoferol analizlerinin tamamı yapılmıştır (Tablo 1). Her örnek iki 

tekerrürlü olarak hazırlanmış ve her tekerrürde dört enjeksiyon yapılmıştır. 

 

Tablo 19. Kiraz tipi mutant hatlarına ait ortalama antioksidant içerikleri (mg/100 g) 

 

Hat 

No 

Beta karoten Lycopen Lutein 
Alfa 

Tokoferol 

Delta 

Tokoferol 

Gama 

Tokoferol 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kont. 1,382 1,606 5,351 5,336 0,046 0,043 0,186 0,224 0,036 0,036 0,169 0,180 

160 1,983 1,942 6,388 7,221 0,068 0,057 0,421 0,260 0,036 0,035 0,200 0,203 

38/20 0,775 1,968 3,755 6,653 0,033 0,061 0,519 0,255 0,039 0,035 0,263 0,181 

55/20 0,859 1,693 2,761 5,636 0,060 0,100 0,220 0,432 0,044 0,036 0,162 0,293 

190/13 1,415 2,133 5,583 6,917 0,079 0,105 0,421 0,610 0,039 0,010 0,209 0,326 

199/13 0,881 1,466 5,374 6,063 0,057 0,080 0,274 0,614 0,036 0,035 0,153 0,348 

199/8 0,636 1,231 3,569 5,506 0,051 0,087 0,231 0,626 0,038 0,035 0,116 0,242 

38/10 1,190 1,886 5,268 6,693 0,042 0,059 0,261 0,550 0,037 0,035 0,216 0,306 

114/15 2,061 2,174 6,992 7,291 0,061 0,058 0,325 0,578 0,036 0,035 0,128 0,222 

90/9 0,930 S.D 3,347 S.D 0,053 S.D 0,316 S.D 0,038 S.D 0,181 S.D 

125 0,959 S.D 2,776 S.D 0,034 S.D 0,179 S.D 0,037 S.D 0,143 S.D 

90/4 1,120 S.D 4,590 S.D 0,057 S.D 0,142 S.D 0,037 S.D 0,169 S.D 
S.D: Seçim dışı bırakıldığı için analiz yapılmamıştır. 

 

Yine 2014 yılı içinde HPLC cihazındaki arıza nedeni ile analizi yapılamayan 24 hat ve 2 kontrole ait 

püre halinde -860C’de muhafaza edilen 2013 ve 2014 yılı mutant domates yer tipi hatlarda beta 

karoten, lykopen, lutein ve tokoferol analizleri tamamlanmıştır (Tablo 2). Her örnek iki tekerrürlü 

olarak hazırlanmış ve her tekerrürde dört enjeksiyon yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre mutantlarla 

kontrol arasındaki farklar incelenmiştir. Daha önceki dönemde ekstrakte edilen DNA’larda mevcut 

moleküler tarama çalışmalarına devam edilerek hastalık etmenlerine dayanıklılığın moleküler olarak 

belirlenmesine yönelik ön denemelere başlanmıştır. Bunun dışında moleküler olarak hastalık 

etmenlerine dayanıklılığın belirlenmesine yönelik ilgili marker sistemleri ile analizlere devam 

edilmiştir. 
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Tablo 20. Yer tipi mutant hatlarına ait ortalama antioksidant içerikleri (mg/100 g) 

 

Hat 

No 

Beta 

karoten 
Lycopen Lutein 

Alfa 

Tokoferol 

Delta 

Tokoferol 

Gama 

Tokoferol 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kont. 1,168 1,178 4,437 2,464 0,069 0,066 0,413 0,403 0,039 0,035 0,142 0,209 

8/96 0,837 1,036 6,123 6,760 0,056 0,058 0,385 0,542 0,039 0,036 0,133 0,251 

9/21 1,116 1,123 6,238 5,811 0,057 0,080 0,396 0,417 0,041 0,036 0,189 0,212 

9/22 1,238 1,292 6,073 5,66 0,056 0,068 0,381 0,339 0,042 0,038 0,113 0,163 

9/31 1,228 1,081 6,224 5,672 0,057 0,075 0,437 0,393 0,038 0,039 0,112 0,163 

8/50 0,858 0,987 6,423 5,164 0,055 0,056 0,510 0,470 0,038 0,040 0,147 0,196 

8/55 0,823 1,142 6,310 5,792 0,051 0,055 0,437 0,569 0,038 0,042 0,121 0,244 

8/135 1,195 1,094 4,411 3,022 0,065 0,096 0,377 0,592 0,038 0,040 0,129 0,176 

8/127 1,293 0,919 4,912 2,309 0,060 0,073 0,507 0,531 0,040 0,055 0,142 0,237 

8/90 0,952 S.D 6,264 S.D 0,089 S.D 0,601 S.D 0,038 S.D 0,126 S.D 

9/34 1,346 S.D 5,028 S.D 0,074 S.D 0,391 S.D 0,039 S.D 0,136 S.D 

9/13 1,080 S.D 5,685 S.D 0,063 S.D 0,482 S.D 0,040 S.D 0,127 S.D 

8/159 1,341 S.D 4,591 S.D 0,061 S.D 0,461 S.D 0,038 S.D 0,124 S.D 

8/208 1,174 S.D 4,370 S.D 0,049 S.D 0,339 S.D 0,037 S.D 0,107 S.D 

8/33 1,797 S.D 5,263 S.D 0,083 S.D 0,521 S.D 0,039 S.D 0,133 S.D 

8/88 0,752 S.D 6,169 S.D 0,047 S.D 0,140 S.D 0,038 S.D 0,103 S.D 

9/24 0,793 S.D 2,963 S.D 0,067 S.D 0,347 S.D 0,038 S.D 0,027 S.D 
    S.D: Seçim dışı bırakıldığı için analiz yapılmamıştır. 

 

2015 yılı iklimlendirme hücresinde yürütülen ıslah çalışmalarına 2014 yılında meydana gelen dolu 

zararının tamiratının Mart 2015 sonu itibarı ile kısmen tamamlanması nedeni ile 01.04.2015 tarihinde 

tohum ekimi ile başlanmıştır. Pembe sırık mutant hatlardan 9 hat, kiraz tipi mutant hatlatdan 2 hat, 

beef tipi hatlardan 19 mutant hat ve 7 melez hat olmak üzere tohum ekimleri gerçekleştirilmiştir. 

Tarla tipi domates için 5 ana mutant hat, 3 melez adayı hatta ait fideler olacak şekilde 09.06.2015 

tarihinde tarlada hazırlanan deneme alanına şaşırtılmıştır. Yapılan gözlemleri izleyen seleksiyon ile 

pembe tip için toplamda 4, cherry tipi için 1, beaf tipi için 7 mutant hat selekte edilmiştir. Halen 

İklimlendirme Hücresinde 05.10.2015 tarihinde seçilmiş hat ve melezlerle kurulan denemelerin 

gözlemlerine devam edilmektedir. 

 

 

Resim 26. Domates genitörleri 

 

Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde geliştirilen hatlardan 46 nolu hat için tescil 

denemelerine başvurulmuş ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 6 farklı 

lokasyonda tescil denemeleri kurulmuştur. Tescil denemeleri için doku kültüründe geliştirilen elit 

kademedeki tohumluklar Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce üretilmiş olup halen 

ümitvar hatlarda tohumluk üretimine devam edilmektedir. Merkezimiz deneme tarlasına materyal 

çoğaltım işlemi amacı ile Mayıs 2015 döneminde 3 standart çeşit (Agria, Morfona ve L. Rosetta) ve 

24 mutant hatta ait patates yumrularının ekimi yapılmış ve Eylül döneminde hasat edilen yumrular 

muhafazaya alınmıştır. 
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Mutasyonla Arpa Islahı Projesi kapsamında; 2014-2015 Ekim döneminde ileri mutant arpa hatları ile 

verim denemesi 23 hat ve 2 adet kontrol grubu olarak Sarayköy deneme tarlasına 18 hat ve 2 kontrol 

grubu ile Eskişehir’de Geçit Kuşağı Zirai Araştırma Enstitüsünün Hamidiye bölgesindeki deneme 

tarlalarında kurulmuştur. SANAEM de kurulan deneme Şubat-Nisan ayları arasında ortaya çıkan 

kuraklıktan etkilenmiş, Mayıs ayı ortalarından sonra gelen geç yağışlarda zaten iyi gelişmeyen 

hatlarda yoğun fungal hastalıklara neden olmuştur. Eskişehir-Hamidiye de kurulan denemeden ise 

iklim koşullarının uygunluğu dolayısıyla hatların verim performanslarına ait sağlıklı veriler alınmış 

yine vegetasyon süresince denemelerde gerekli gözlem ve ölçümler yapılarak hasat sonrası hat 

değerlendirmesi ve tohum muhafazası işlemleri tamamlanmıştır.  

 

Buğdayda Mutasyon Islahı Projesi kapsamında; Merkez deneme tarlasında ekimleri yapılan 

Ekmeklik Buğday mutant hatlarının verim denemesinin fenolojik ve agronomik gözlemleri alınmıştır. 

Deneme Tarlası ve Malya TİM arazisinde açılan materyal 1 metrelik sıralara ekilen hatların fenolojik 

ve agronomik gözlemleri alınmıştır. Serada ve bitki büyütme odasında 10-12 mS/cm tuzluluğa sahip 

topraklar ile yapılan saksı denemelerinde gerekli gözlemler yapılarak saksılar hasat edilmiştir. 

Değerlendirmeler devam etmektedir. Sarı pas inokulasyonu sonrasında hastalığa tolerans gösteren 

bitkiler serada yetiştirilerek hasatları yapılmış olup gelecek sezonda deneme bu bitkiler ile 

yenilenecektir. Elde etmiş olduğumuz mutant ekmeklik buğday hatlarının glyphosate ve imozamox 

yabancı ot ilaçlarına karşı dirençlerinin belirlenmesi amacıyla serada yapılan deneme tamamlanmış 

olup değerlendirilmektedir. Mutant ekmeklik buğday hatlarının kuraklığa dirençlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan denemede direnç gösteren bitkiler hasat edilerek gelecek sezonda deneme bu 

bitkiler ile yenilenecektir. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü lokasyon denemeleri ile birlikte 

Enstitünün Haymana yerleşkesinde, Gözlü TİM ve Ulaş TİM arazilerinde ekilen verim denemelerinin 

fenolojik ve agronomik gözlemleri alınmıştır. Merkez deneme tarlasında ekimleri yapılan makarnalık 

buğday mutant hatlarının verim denemesinin ve açılan materyal olarak 1 metrelik sıralara ekilen 

hatların fenolojik ve agronomik gözlemleri alınmıştır. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

lokasyon denemeleri ile birlikte Enstitünün Haymana yerleşkesinde, Gözlü TİM ve Ulaş TİM 

arazilerinde ekilen verim denemelerinin fenolojik ve agronomik gözlemleri alınmıştır.  

 

Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinde Mutasyon Islahı Projesi kapsamında; Ankara Üniversitesi Kalecik 

Bağcılık İstasyonundaki plantasyonda bu kış görülen aşırı düşük sıcaklıktan kaynaklanan don ve 

bahar aylarındaki yoğun dolu yağışından kısmen olumsuz etkilenmiştir. 2015 yılı hasat zamanında 

yapılan değerlendirmede 8 adet Kalecik Karası, 8 adet Uslu ve 3 adet Sultani Çekirdeksiz çeşidine 

ait mutantlar verim ve kalite özellikleriyle öne çıkmıştır. 

 

Kirazda Mutasyon Islahı Projesi kapsamında; performans plantasyonumuzdaki Gisela 5 anacına aşılı 

iki tescilli çeşit, kontrol ve diğer 8 tipte Haziran ayında bu yılki gözlemler tamamlanmış olup 

değerlendirmeler devam etmektedir. Kuş kirazına aşılı kısımda meyveye yatma henüz başlamıştır. 

50-28 bireyinin performans değerlerine göre bu yıl çeşit tesciline başvurusu söz konusudur. Ana 

plantasyonda 25/65, 35/54, 30/51, 30/53, 30/56, 50/54 ve 45/47 dikkat çeken tiplerdir. 2015 yılı 

Kasım döneminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı BÜGEM’e 2014 yılında tescil edilen kiraz 

çeşidinin satış hakkı ile ilgili gerekli başvurular yapılarak işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.  

 

Melezleme ve Mutasyon Islahı Yoluyla Yeni Elma Genotiplerinin Elde Edilmesi projesi kapsamında; 

Isparta Eğirdir’de Meyvecilik Araştırma İstasyonunda bulunan M1V4 generasyonundaki fidanlarda 

ürün budaması tamamlanmış, 21 Nisan, 28 Nisan ve 5 Mayıs dönemlerinde 745 bireyin çiçeklenen 

248’inde çiçeklenme gözlemleri yapılmıştır. M112, M129, M293, M383 ve M 489 geç çiçeklenen 

bireyler olarak belirlenerek, her çiçeklenme dönemi çiçek gelişimi açısından varyans analizinde çoklu 

karşılaştırma testiyle değerlendirilmiştir. Eylül 2015 döneminde hasat sonrası mutant hatlarda meyve 

kalite değerlendirmeleri yapılmıştır.  

 



98 

 

Mutasyon Islahıyla Cara Cara Navel Portakalından Yeni Genotiplerin Elde Edilmesi başlıklı 

araştırmada BATEM ile ortak protokolümüz olmasına karşın, protokolde yer alan ışınlama 

yükümlülüğümüz yerine getirilemediğinden projede aksaklık sürmektedir.  

 

Mutasyon Islahı ile Gülde Çeşit Geliştirme Projesi kapsamında; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ile ortak olarak yürütülecek çalışma 2016 yılında Çalışma Programında yer alacak olmasına karşın 

zamandan kazanmak amacı ile ön araştırma olarak Eylül 2015 döneminde Merkez yerleşkesinde aktif 

hale geçen Co-60 ışınlama kaynağında etkili ışınlama dozunu belirlemek üzere gül çeliklerinde 

ışınlama yapılmıştır.  

 

 
 

Resim 27. İklimleme Tesisi (Sera) ve Moleküler Laboratuvar 

 

Gama ışınlamanın theileria annulata kültivasyonu üzerine etkileri kapsamında (SANAEM); 

 

Işınlama tekniği ile elde edilen aşılar hayvanlar üzerinde denenmiş, 150 Gy ve 200 Gy dozda 

ışınlanan aşılar konvansiyonel aşı ile karşılaştırılmıştır. 150 Gy dozda ışınlanan aşının istenilen 

özellikleri gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, kenelerin tükrük bezlerinde Theileria annulata 

enfeksiyonunun varlığını gösteren Tams1 geni Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) çalışmaları ile 

araştırılmıştır. Bir polipeptid olan Tams1 antijeni Theileria türlerinin hemen hepsinde mevcuttur.       

T. annulata Tams1 antijenini kodlayan gen bölgesinin primerleri kullanılarak yapılan denemelerde 

perifer kanda etkenin bulunmadığı, etkenin keneler tarafından taşınmadığı moleküler tekniklerle 

saptanmıştır. Proje tamamlanmış ve sonuç raporu yazılmıştır. 

 

 
 

Resim 28. Kenelerin tükrük bezinde Theileria annulata’yı betimleyen Tams1 geninin durumu 
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Evsel atıksularda bulunan östrojenlerin gama ve elektron demeti ışınlama ile parçalanması 

kapsamında (SANAEM); 

 

Östrojenlerin [östradiol (E2), östriol (E3), östron (E1), etinil östradiol (EE2)] sulardaki miktarları 

Enzyme Immuno Assay (EIA) kitleri kullanılarak ölçülmektedir. Bu hormonları parçalayan gama 

ışınlama dozunun belirlenmesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

 

 
 

Resim 29. Katı faz ekstraksiyonu 

 

Bazı evcil hayvanların lenfositlerinde gama radyasyon ile oluşturulan mikronükleusların 

belirlenmesi ve doz-cevap eğrisinin oluşturulması kapsamında (SANAEM); 

 

Sığır kanındaki lenfositler üzerinde çalışmalar yapılmış, en fazla sayıda binükleer hücre eldesi için 

çeşitli phytohemagglutinin (PHA) ve cytochalasin B (Cyt-B) konsantrasyonları denenmiştir. 

 

 
 

Resim 30. Binükleer lenfositler 

 

Nükleer teknolojiye yönelik olarak ileri tahribatsız muayene tekniklerinin geliştirilmesi 

kapsamında (ÇNAEM); 

 

Imaging plate computed radiography ve film dijitalize etme sistemi ile uygulamalar sürdürülmüştür. 

TOFD pased array ultrasonik sistemi satın alınmış ve kurulumu tamamlanmıştır. 

 

Nükleer santrallerde tahribatsız muayene ve denetimine yönelik olarak TAEK NGD arşivinde mevcut 

olan dokümanlardan konu ile ilgili olanları incelenmeye başlanmıştır. Nükleer Güvenlik Dairesinde, 

nükleer santrallerde lisanslamaya yönelik tahribatsız muayene uygulamaları, denetimi ve NGD 

personelinin NDT konularında bilgilendirilmesine yönelik bir toplantı yapılmıştır.  
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68Ga-Sitrat sentezi, karakterizasyonu ve enfeksiyon görüntülenmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 
68Ge/68Ga jeneratörünün sağım verimi ve sağım çözeltisi optimum hacim çalışmaları yapılmıştır. 
68Ga-sitrat bileşiği sentezlenmiştir. 68Ga-sitrat bileşiğinin kalite kontrol çalışmaları tamamlanmıştır. 

Hastalarda enfeksiyon görüntüleme işleminin protokolünün belirlenmesi işlemleri yapılmıştır. 

 

Işınlama uygulamaları ve araştırmaları yapılması kapsamında (SANAEM); 

 

Endüstriyel ve deneysel ışınlama uygulamaları yapılması: 

 

Sterilizasyon amacı ile 1.695 m3 tıbbi malzeme ile patojen mikroorganizmaların azaltılması amacı ile 

5.110 m3 gıda maddesi (çeşitli baharat) olmak üzere toplam 6.805 m3 ürün ışınlanmıştır. Radyasyon 

mikrobiyolojisi laboratuvarında; hizmet verilen üç akredite deney metodundan 85 adet test 

yapılmıştır. Verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması için bakım ve onarım çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

 

Deneysel ışınlama laboratuvarında kurum içi/kurum dışı ışınlama hizmeti verilmektedir. Sistemin 

lisans belgesi alınmış ve Mart 2015 tarihi itibari ile üç farklı doz hızında kurum içi/kurum dışı 

ışınlama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, her bir doz hızının belirlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, daha önceden belirli sayıda var olan alanin dozimetreler 

kullanılmıştır. Ayrıca, doz haritalama çalışmaları da yürütülmeye çalışılmış ancak alanine dozimetre 

yetersizliğinden çalışmalar sonuçlandırılamamıştır. Deneysel Işınlama Laboratuvarında yer alan      

Co-60 ve Cs-137 deneysel ışınlama sistemleri kullanılarak Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arasında 

kurum dışı ücretli analizler kapsamında 5 adet numuneye yaklaşık 25 kGy verilmiştir. Ayrıca, kurum 

içi projelerden ve faaliyetlerden gelen toplam 1.734 adet numuneye 475.294 Gy’lik ışınlama işlemi 

yapılmıştır. Ayrıca, Cs-137 sisteminin ise lisansı yenilenmiştir. 

 

Elektron hızlandırıcısının çevre kirliliği ile mücadele için kullanılması: 

 

ANAEM’de kurulmakta olan, ikincil dozimetri laboratuvarı inşaatı tamamlanmadığı için, Elektron 

Hızlandırıcısı Tesisinin tam güç çalışması için gereken enerji hattının bağlantısı henüz yapılmamıştır. 

Sistemin düzenli bakım ve kontrolleri dışında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Sistemin 

tekrar tam anlamıyla aktif hale getirilebilmesi için VIVIRAD firmasından geçici olarak ülkemize 

getirilmiş olan yağ dolaşım ünitesinin, SANAEM’de 2016 yılı sonuna kadar kalabilmesinin temini 

amacıyla tekrar geçici ithal izni işlemi yapılmıştır. 

 

Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması: 

 

Biyolojik arıtma çalışmalarına katkı sağlamak ve arıtma verimini artırmak amacıyla iyon değiştirici 

reçine ve membran biyo reaktör uygulaması yapılmıştır. Her iki yöntemde arıtma verimine katkısının 

yanında pratikte uygulanabilirliği ve arıtma maliyetine etkisi de göz önüne alınarak değerlendirmeler 

yapılmıştır. İyon değiştirici reçineyle ön arıtma işleminde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekle 

birlikte işlem olarak uygulanabilirliği ve arıtma maliyetine getireceği yük fazla olduğundan 

çalışmalar sonlandırılmıştır. Oksijenli ortamda membran biyo reaktörle yürütülen çalışmalarda aşırı 

köpük oluşumu gözlenmiş ve kararlı bir arıtma performansının gözlenmesine engel oluşturmuştur. 

Bu nedenle de bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

 

Biyolojik arıtma veriminin performansının artırılması için elektron hızlandırıcısı kullanılarak ozon 

varlığında ışınlama yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle de elektron hızlandırıcısının kullanılabilir 

hale getirilmesi beklenmektedir. 
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Online doz ölçüm sistemi ile ilgili faaliyetler elektron hızlandırıcısının devreye girmesinden sonra 

gerçekleştirilecektir. Biyolojik arıtma çalışmalarına, anaerobik reaktörler kullanılarak ışınlanmış ve 

ışınlanmamış örneklerle devam edilmektedir. Elde edilen arıtma verimi değerinin ve mevcut organik 

yükleme hızının daha da üstünde bir arıtma gerçekleştirmek üzere yine pilot ölçekte deneysel 

çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.  

 

Malzemelerin nötron zırhlama özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak 740 GBq Am-Be 

nötron kaynağının kurulması: 

 

740 GBq Am-241/Be nötron Işınlama Sisteminde, nötron kaynağı kolimatöründe konuma bağlı 

olarak ölçülen deneysel hızlı nötron akı değerleri, MC simülasyonu ile değerlendirilen akılarla 

karşılaştırılmış ve deneysel ve simülasyon değerleri arasında makul ölçüde bir uyum görülmüştür. 

Aşağıdaki tabloda, beş ayrı konum için deneysel ve simülasyon değerleri verilmiştir. 

 

 

Tablo 21. 740 GBq Am-241/Be Nötron Işınlama Sisteminde ölçülen ve MC simülasyonu hızlı nötron 

      akı değerleri 

 

Konum 

(mm olarak 

kaynaktan 

uzaklık) 

Hızlı nötron akısı 

(n.s-1.cm-2) 

Deneysel 
MC 

simülasyonu 

25 4.9x105 4.3x105 

50 2.0x105 1.6x105 

75 8.2x104 8.3x104 

100 6.1x104 5.3x104 

150 2.9x104 2.8x104 

 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden gelen 8 adet beton numune nötronlarla ışınlanmış ve 

termal ve hızlı nötron soğurma kapasitelerine ait rapor verilmiştir. Ayrıca, Merkezimiz Sağlık Fiziği 

Bölümü ile birlikte çok sayıda TLD’nin ve hızlı nötron dedektör malzemelerinin ışınlamaları 

yapılmıştır. 

 

Nükleer ve ileri tekniklerin tarımsal uygulamaları ve geliştirmesi kapsamında (SANAEM); 

 

Nükleer ve ileri tekniklerin toprak verimliliği ve bitki beslemede kullanılması: 

 
15N etiketli gübreler kullanarak tarla ve bahçe bitkilerine dahil olan bazı türlerde (buğday, mısır, 

ayçiçeği, fiğ, sorgum, salatalık, çilek); optimum azot dozları belirlenerek verimin artırılması ve 

münavebe sistemi içerisinde toprak organik madde oranı değişimlerinin incelenmesine yönelik 

çalışmalar, meyve ağaçlarında (kiraz, elma) ve patateste 15N etiketli gübreler kullanarak yapraktan 

gübreleme çalışması ve kontrollü salınan gübrelerin elde edilmesi ve etkinliklerinin 15N tekniği 

kullanarak saptanmasına yönelik araştırma ve faaliyetlere devam edilmiştir. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak 

yürütülmekte olan çalışma 2016 yılında çalışma programında yer alacaktır. Ancak 2015 yılı itibarı 

ile ön etüd çalışmasına başlanan bu araştırma kapsamında Adana’ya gidilerek denemenin parsel alanı 

belirlenmiştir. Deneme ile ilgili malzeme eksikleri saptanarak temin edilmiştir. Adana’da bulunan 

proje paydaşlarına Tarımsal Amaçlı Uygun Sulama Programlarının Yapılması konusunda seminer 

verilmiştir. Burada topraktaki mevcut rutubetin ölçülmesinde kullanılan yöntem ve aletler ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Toprak Suyu Ölçümünde Nötron Prob Kullanılması ve Kalibrasyonu konusunda 

seminer verilmiştir. Temmuz 2015 döneminden itibaren belirli aralıklarla deneme alanlarında sulama 
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öncesi ve sonrası toprak suyu ölçümleri yapılarak elde edilen verilere göre sulama programı ile ilgili 

planlamalar yapılmıştır. 

 

Bitki koruma araştırmaları: 

 

Mutant Bitki ve İleri Hatların Hastalık ve Zararlılar Açısından Değerlendirilmesi konulu faaliyet 

kapsamında; Tokak 157/37 arpa çeşidinin Co-60 kaynağında gama ışınlarıyla ışınlanması sonucu 

geliştirilen M8 generasyon kademesindeki 25 mutant arpa hattı ile iki arpa çeşidinin (Tokak 157/37 

ve Bülbül 89), Gaziantep, Eskişehir ve Manisa’dan elde edilen 3 Rhynchosporium commune tek spor 

izolatına karşı sera koşullarında dayanıklılık durumlarının belirlendiği deneme yürütülmüştür. Mutant 

arpa hatlarının izolatlara tepkileri, yüksek derecede dayanıklı ile yüksek derecede hassas arasında 

değişmiştir. Yine mutant arpa hatlarının fide döneminde, Drechslera teres f. maculata ve Drechslera 

teres f. teres’in üç ırkına (Sivas, Eskişehir ve Mersin) karşı reaksiyonlarının belirlendiği deneme 

yürütülmüş ve sonuçları alınmıştır. Her iki çalışmada kullanılan izolatlar Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden temin edilmiştir. Domateslerde Fusarium kök ve kök boğazı 

çürüklüğüne neden olan Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici ile Fusarium solgunluğa neden 

olan Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici’ye karşı, domates ıslahı projesi çerçevesinde elde edilen 

mutantların reaksiyon denemeleri çalışmaları kontrollü iklim koşullarında devam etmektedir. Bu 

amaçla kum ortamında 2-2,5 hafta geliştirilen domates fideleri, yukarıda ismi belirtilen hastalık 

etmenleri ile inokule edilerek, kum: torf: perlit (1:1:1) içeren saksılara şaşırtılmıştır. Bu bitkiler           

16 saat ışık/8 saat karanlık periyodunda ve 25°C koşullarında yetiştirilmiştir. Bitkiler inokulasyondan 

25-30 gün sonra hastalık gelişimi yönünden değerlendirilmiştir. Mutant domates hatlarının hastalığa 

karşı reaksiyon denemeleri devam etmektedir. 2015 yılında 6 mutant reaksiyonu test edilmiştir. Tuta 

zararlısına karşı mutant 7 mutant domates hattına ait testler tamamlanmıştır. 

 

Tescil edilmiş mutant çeşitlerin tohumluk üretimi: 

 

2014 yılı Mayıs döneminde yaşanan dolu yağışında bu faaliyet kapsamında tohum üretimi yapılan 

nohut bitkilerinin büyük oranda zarar görmesi nedeni ile 2015 yılında yağış rejimi göz önüne alınarak 

geç ekim yapma yoluna gidilmiştir. Bu amaçla Mayıs ayı başında elit tohum üretimi yapmak üzere 

ekim yapılmıştır. Haziran ayında meydana gelen yoğun yağış nedeni ile bitkisel gelişimde bir takım 

sorunlar yaşanmıştır. Ağustos ayı sonunda parsellerde hasat işlemi tamamlanarak tohum 

sınıflandırması sonrası tohumlar muhafazaya alınmıştır. 
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1-4-6 “TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)”de radyoizotop ve radyofarmasötik 

  üretimi ile ARGE faaliyetleri yapılması 

 

“TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)”de radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ile ARGE 

faaliyetleri yapılması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 1 faaliyet yürütülmüştür. Söz 

konusu faaliyetler kapsamında SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde (PHT) radyoizotop, radyofarmasötik üretimi ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin yapılması kapsamında (SANAEM); 

 

 
 

Resim 31. TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi 

 

SANAEM Proton Hızlandırıcısı Bölümü altında işletilmekte olan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi 

(TAEK-PHT)’nde, TAEK Çalışma Programı 2015 yılı iş planı çerçevesinde, PHT’de üretilen 18F, 
123I, 201Tl, 67Ga ve 111In radyoizotopları ve bunların radyofarmasötiklerinin üretimine yönelik 

ruhsatlandırma çalışmalarına devam edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Denetçiliği tarafından 06-09.04.2015 tarihleri arasında Proton Hızlandırıcısı Tesisi’nde 

denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetim sonucunda 18F Radyoizotopu, 18F-FDG (Florodeoksiglikoz) 

Radyofarmasötiği ve 123I Radyoizotopu ve 123I-NaI (Sodyum İyodür) Radyofarmasötiği üretiminin 

yapılmasına dair Üretim Yeri İzin Belgesi 20.08.2015 tarihinde alınmıştır. Proton Hızlandırıcısı 

Tesisi için önerilen Mesul Müdür adayı Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından uygun görülmüş ve Mesul 

Müdürlük Belgesi 20.08.2015 tarihinde alınmıştır. 23.11.2015 tarihinde ise üretim yeri izni alınan 
18F-FDG ve 123I-NaI ürünleri için GMP (Good Manufacturing Practices) belgesi alınmıştır. Sağlık 

Bakanlığı TİTCK tarafından 22-24.12.2015 tarihleri arasında 201Tl, 67Ga ve 111In ürünleri için denetim 

yapılmıştır. Nihai rapor beklenmektedir. Ürün ruhsatlarının alınmasına yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

TAEK-PHT'de üretilen radyoizotopların Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kullanımına dair TAEK 

ile Ege Üniversitesi arasında yürütülecek işbirliğine yönelik 05.06.2014 tarihinde imzalanan protokol 

kapsamında 89Zr ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

TAEK ile ODTÜ arasında 19.08.2015 tarihinde imzalanan protokol kapsamında “Saçılmalı Demet 

Hattı (SDH) Kurulumu ve İşletilmesi” konulu bir proje başlatılmış ve proje kapsamında ODTÜ 

tarafından TAEK-PHT’nin Ar-Ge ışınlama odasına kurulacak SDH ile ulusal uzay teknolojisi 

programına hizmet edilmesi amaçlanmıştır.  
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1-5. STRATEJİK AMAÇ 5: KURUMSAL VE ULUSAL KAPASİTEYİ 

GELİŞTİRMEK 

 

1-5-1. Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi 

 

Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 

yılında 2 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında AGKD, ANAEM, NGD ve 

ÇNAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Personelin idari ve teknik konularda nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmesi için hizmet içi 

eğitimlerin yapılması (AGKD, ANAEM, NGD); 

 

NGD tarafından: 

 

NGD personelinin faaliyet gösterdiği alandaki yetkinliklerini artırmaları amacıyla eğitim ve 

uluslararası toplantılara katılım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerde, hem tecrübeli 

personel hem de yurt dışından davet edilen uzmanlar tarafından bilgi ve tecrübe aktarımı yapılmıştır. 

NGD personeli 2015 yılında 87 yurt dışı, 33 tane yurt içi olmak üzere toplam 120 adet çalıştay, kurs, 

seminer ve teknik toplantıya katılım sağlamıştır. Bu faaliyetlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

 

Tablo 22. NGD personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası faaliyetler 

 

Faaliyet Adı Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Module 3 - SSCs of Nuclear Steam Supply Systems (Nuclear Island) 

(Modül 3) 
Ankara, Türkiye 12.01.2015 16.01.2015 

Ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin iletim sistemine bağlanması 

hususunda Fransa ve Belçika örneklerini incelemek üzere düzenlenen 

teknik ziyarete katılmak üzere 

Fransa-Belçika 20.01.2015 24.01.2015 

Course of Site Preparation & Public Relation (SP&PR) Tokyo, Japonya 26.01.2015 30.01.2015 

İsveç Nükleer Yakıt ve Atık Yönetim Şirketi (SKB) uzmanları ile 

radyoaktif atık politikası ve stratejisi oluşturulmasına yönelik teknik gezi 

Stokholm ve 

Oskarshamn, İsveç 
26.01.2015 28.01.2015 

Module 4 - SSCs of Turbine Island and Auxiliary Systems (Conventional 

Island) (Modül 4) 
Ankara, Türkiye 27.01.2015 26.01.2015 

Module 5 - electrical Systems and Instrumentation & Control Systems 

(Modül 5) 
Ankara, Türkiye 02.02.2015 06.02.2015 

SSG-16 Güvenlik Kılavuzunun Revizyonu danuşmanlar toplantısı ve 

Technical Meeting on Topical Issues in the Development of Nuclear 

Power Infrastucture teknik toplantısı 

Viyana, Avusturya 02.02.2015 06.02.2015 

Module 6 - Models Used in Accident Analyses Ankara, Türkiye 10.02.2015 18.02.2015 

Module 7 - Radwaste System and Decommissioning Ankara, Türkiye 17.02.2015 17.02.2015 

Federal Authority for Nuclear regulation 
Abu Dabi, Birleşik 

Arap Emirlikleri 
17.02.2015 19.02.2015 

Akkuyu Nükleer Santrali Saha Parametreleri Raporu Hakkında UAEA 

Bulgularının Paylaşılması ve Tartışılması 
Viyana, Avusturya 18.02.2015 20.02.2015 

UAEA'nın “Nükleer Emniyet Eğitim ve Destek Merkezleri Ağı Yıllık 

Toplantısına (Annual Meeting of the International Network for Nuclear 

Security Training and Support Centers-NSSC)” katılmak üzere 

,Avusturya 22.02.2015 26.02.2015 

ASN ve IRSN tarafından hazırlanan ATMEA1 Güvenlik Seçeneklerinin 

Gözden Geçirilmesi Raporu ile ilgili Çalıştay 
Paris, Fransa 22.02.2015 27.02.2015 

Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear 

Security-ISCN/JAEA 
Ankara, Türkiye 02.03.2015 06.03.2015 

Tesislerde Nükleer Emniyet için Nükleer Maddelerin Sayım ve Kontrolü 

Cape Town, Güney 

Afrika 

Cumhuriyeti 

09.03.2015 13.03.2015 

OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) bünyesinde yürütülen MDEP 

(Multinational Design Evaluation Programme) VVER Çalışma Grubunun 

Helsinki, 

Finlandiya 
18.03.2015 18.03.2015 
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Faaliyet Adı Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
"Güvenlik Sistemleri, Reaktör Basınç kabı ve Birincil Devre teknik 

Uzman Grubu Toplantısı" 

Vietnam Atom enerjisi Enstütüsünün Hazırladığı yeni araştırma 

reaktörünün de yer alacağı Nükleer enerji Bilim ve Teknik Merkezinin yer 

seçim raporunun değerlendirilmesi 

Hanoi, Vietnam 23.03.2015 26.03.2015 

Taribatsız Muayene Eğitimi Ultrasonik Seviye 1+2 İstanbul, Türkiye 30.03.2015 17.04.2015 

Nükleer Tedarikçilr Grubunun Teknik Uzmanlar Grubu (TEG) ve 

Danışma Kurulu (CG) 
Viyana, Avusturya 14.04.2015 16.04.2015 

Regional Workshop on Using the Education and Training Review Service 

(ETReS) for Self-Assessment and Fililing the Gaps 
Viyana, Avusturya 20.04.2015 24.04.2015 

International Training Course onInformation and Computer Security for 

Facilities That Handle Nuclear and Other Radioactive Material 
Viyana, Avusturya 20.04.2015 24.04.2015 

International Experts Meeting on Assessment and Prognosis in Response 

to a Nuclear or Radionalgical Emergency 
Viyana, Avusturya 20.04.2015 24.04.2015 

Nükleer Santrallerde kullanılacak ekipman imalatçılarının 

yetkilendirmeleri ile ilgili çalıştay ve Volgodonnsk'da bulunan Atommash 

firmasına ziyaret 

Moskova, Rusya 21.04.2015 24.04.2015 

Nükleer Tesisler için Yer Değerlendirilmesi Güvenlik Gerekleri (NS-R3) 

Dokümanının Revizyonu 2. Danışma Toplantısı 
Viyana, Avusturya 25.04.2015 29.04.2015 

ICTP-UAEA Ortak Nükleer Emniyet Uluslararası Okulu Trieste, İtalya 27.04.2015 08.05.2015 

Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Eşya Tanıma Eğitimi Şikago, ABD 27.04.2015 01.05.2025 

Workshop on Civil Liability for Nuclear Damage Viyana, Avusturya 27.04.2015 27.04.2015 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 2015 

Gözden Geçirme Konferansı 
New york, ABD 04.05.2015 08.05.2015 

Workshop on Issues and Challenges of Embarking Countries regarding 

Establishment of Effective National Safety Infrastructure 
Antalya, Türkiye 04.05.2015 08.05.2015 

UAEA tarafından düzenlenecek olan “Seminar on Lessons Learned from 

Major Public Events” başlıklı seminere katılmak üzere 
Brezilya 10.05.2015 14.05.2015 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 2015 

Gözden Geçirme Konferansı 
New York, ABD 11.05.2015 15.05.2015 

International Training Course on the Implementation of Nuclear Security 

Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear 

Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) 

Tokai-Ibraki, 

Japonya 
17.05.2015 23.05.2015 

Üçüncü Avrupa Birliği Nükleer Güvenlik İşbirliği Aracı Brüksel, Belçika 18.05.2015 22.05.2015 

OECD/NEA tarafından düzenlenecek olan “MDEP (Çok Uluslu Tasarım 

Değerlendirme Programı) VVER Çalışma Grubu 4. Toplantısı” ve 

“Leningrad Nükleer Santral Gezisine” katılmak üzere 

Rusya 19.05.2015 21.05.2015 

Regional training Corse on Threat Assessment and a Risk Informed 

Approach for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory 

Control 

Atina, Yunanistan 19.05.2015 22.05.2015 

“227. Elektrokimyasal Kongresi (227. ECS Meeting)” konulu uluslararası 

kongreye katılmak üzere 
ABD 23.05.2015 29.05.2015 

227. Elektrokimyasal Kongresi (227. ECS Meeting) Chicago, ABD 24.05.2015 28.05.2015 

Tahribatsız Muayene Eğitimi Girdap Akımları Seviye 1+2 İstanbul, Ankara 25.05.2015 10.06.2015 

Technical Meeting on Fire Protection Approaches and Experiences in 

Nuclear Power Plants 
Viyana, Avusturya 27.05.2015 29.05.2015 

Nuclear Energy Management-NEM School 
Tokai-mura, 

Japonya 
01.06.2015 17.06.2015 

Workshop on Managing the Interface between Safety and Security for 

Research Reactors Performance Inicators 
Viyana, Avusturya 01.06.2015 05.06.2015 

Radiation Protection System at Nuclear Facilities Erivan, Ermenistan 01.06.2015 05.06.2015 

International Training Course on Preventive and Protective Measures 

against Insider Thereats 

Helsinki, 

Finlandiya 
01.06.2015 05.06.2015 

Yer Seçimi için Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Viyana, Avusturya 01.06.2015 05.06.2015 

Nükleer Hukuk Komitesi (NLC) Toplantısı Paris, Fransa 01.06.2015 02.06.2015 

Temel Nükleer Güvenlik ve Emniyet Eğitimi Ankara, Türkiye 08.06.2015 12.06.2015 

5018 sayılı taşınır mal yönetmeliği ve kbs (kamu harcama ve muhasebe 

bilişim sistemi) - 4734 sayılı kamu ihale mevzuatı ve torba yaşa 

değişiklikleri – doğrudan temin - döner sermaye -2547 sayılı 

yükseköğretim kanunu konulu eğitim semineri 

Antalya, Türkiye 12.06.2015 16.06.2015 
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Faaliyet Adı Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
5 th KINAC/INSA International Training Course on Nucler Safegurads 

(ıntermediate Level) 

Daejeon, Güney 

Kore 
15.06.2015 19.06.2015 

International Trainig Course on Physical Protection Inspections at Nuclear 

Facilities 
Obninsk, Rusya 15.06.2015 26.06.2015 

Nuclear and Radiological Emergency Preparedness Tokai, Japonya 21.06.2015 01.08.2015 

Zwentendırf Nuclear Power Plant (ZNPP) Walk-down Workshop Viyana, Avusturya 22.06.2015 26.06.2015 

Environmental Radioactivity Monitoring Tokai, Japonya 22.06.2015 01.08.2015 

Regional Train the Trainer Course on Regulatory Oversight of Licensees 

Human and Organizational Factors 
Chisinau, Moldova 22.06.2015 26.06.2015 

İşletimsel Güvenlik Konferansı Viyana, Avusturya 23.06.2015 26.06.2015 

Zwentendırf Nuclear Power Plant (ZNPP) Walk-down Workshop 

(Inspection) 
Viyana, Avusturya 29.06.2015 03.07.2015 

Intercontinental Nuclear Institute (INI) 2015 
Prag, Lowell, Çek 

Cumhuriyeti, ABD 
29.06.2015 24.07.2015 

Defence in Dept and Diversity Aspects in the Modernization of Existing 

Nuclear Power Plant IC Systems and in New IC Designs 

St. Petersburg, 

Rusya 
30.06.2015 03.07.2015 

Regional Workshop on the Inspection and Enforcment for Nuclear Power 

Plants 
Sofya, Bulgaristan 06.07.2015 10.07.2015 

International Trainig Course on Developing a Defence in Dept Approach 

for the Detection of Transboundary Movement of Nuclear and Radioactive 

Material out of Regulatory Control 

Atina, Yunanistan 07.07.2015 10.07.2015 

UAEA tarafından düzenlenen “Second Consultancy Meeting on the 

Development of a Nuclear Material Accounting and Control (NMAC) 

Module for International Physical Protection Advisory Service (IPPAS)” 

başlıklı toplantıya katılmak üzere 

Avusturya 26.07.2015 01.08.2015 

Akkuyu Proje A.Ş. tarafından Novo Vorenej nükleer santraline 

düzenlenecek olan teknik geziye katılmak üzere 
Rusya 29.07.2015 01.08.2015 

UAEA tarafından düzenlenen “Integrated Regulatory Review Service 

(IRRS)” misyonuna katılmak üzere 
Endonezya 01.08.2015 15.08.2015 

Technical Meeting on the Probabilistic Safety Assessment Framework for 

External Events 
Viyana, Avusturya 03.08.2015 06.08.2015 

Interregional Workshop on Leadership and Management for Introducing 

and Expanding Nuclear Power Programmes 
Illinois, ABD 10.08.2015 21.08.2015 

Annual Working Group Meeting of the International Network for Nuclear 

Security trainig and Support Centers (NSSC Network) 
Viyana, Avusturya 12.08.2015 14.08.2015 

Reactor Engineering Course Tokai, Japonya 24.08.2015 16.10.2015 

Uluslararası Nükleer Hukuk Okulu (ISNL) 
Montpellier, 

Fransa 
24.08.2015 04.09.2015 

Technical Meeting on Enhancing Nuclear Security for Research Reactors 

and Associated Facilities 
Viyana, Avusturya 24.08.2015 28.08.2015 

Group Scientific Visit on National Legal and Regulatory Framework in 

Czech Republic 

Prag, Çek 

Cumhuriyeti 
31.08.2015 02.09.2015 

OECD/Nükleer Enerji Ajansı (NEA) tarafından Paris'te düzenlenen VVER 

Çalışma Grubunun alt çalışma gruplarından "TESG on RPV&PC 

(Güvenlik Sistemleri, Reaktör Basınç Kabı ve Birincil Devre Teknik 

Uzman Grubu)" ikinci toplantısına katılmak üzere 

,Fransa 31.08.2015 03.09.2015 

National Workshop on Review and Assessment by the regulatory Body 
Riyad, Suudi 

Arabistan 
05.09.2015 11.09.2015 

Zwentendorf Nuclear Power Plant (ZNPP) Walk-down Viyana, Avusturya 07.09.2015 11.09.2015 

R&A guidelines and use of acceptance criteria for PSAR evaluation 

Chapter 1 
Ankara, Türkiye 09.09.2015 09.09.2015 

Multinational Design Evaluation Programme (MDEP) Paris, Fransa 13.09.2015 17.09.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 5 Ankara, Türkiye 14.09.2015 14.09.2015 

Regional Trainig Course International School on Radiation Emergency 

Management 
Trieste, İtalya 14.09.2015 25.09.2015 

Regional Workshop on Quality Management Systems in Managing 

Radioactive Waste and Spent Fuel Facilities/Projects-Small Programmes 
Atina, Yunanistan 14.09.2015 18.09.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 6 Ankara, Türkiye 15.09.2015 15.09.2015 

Regional Workshop on Licencing Process for Nuclear Power Plants Minsk, Belarus 27.09.2015 03.10.2015 

UAEA tarafından düzenlenen “2015 Nuclear Law Institute” başlıklı 

eğitime katılmak üzere 
,Avusturya 27.09.2015 10.10.2015 
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Faaliyet Adı Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Regional Workshop on the Regulatory Review of the Safety Case 

Assessment for the Safe Management of Radiactive Waste 
Viyana, Avusturya 28.09.2015 02.10.2015 

Konvansiyonel Olmayan Tehditler: CBRNe Ortadoğu 2015 konulu 

konferansa katılım 
,Ürdün 04.10.2015 08.10.2015 

Novovoronezh-II Nükleer Güç Santraline Rusya Federasyonu'nun 

düzenleyici kurumu olan Rosteknadzor tarafından yapılacak denetime 

gözlemci olarak katılım 

Novovoronezh, 

Rusya 
04.10.2015 10.10.2015 

Ülkemizde kurulacak olan tesisle aynı tasarıma sahip ve çözelti 

madenciliğinin uygulandığı uranyum maden sahalarına gerçekleştirilecek 

olan teknik ziyaret 

Wyoming ve 

Colorado, ABD 
06.10.2015 09.10.2015 

List & Safety Evaluation of Differences between NPPs Ankara, Türkiye 08.10.2015 08.10.2015 

Technical Meeting on Major Environmental Considerations Associated 

with Uranium Mining and Milling 
Viyana, Avusturya 11.10.2015 16.10.2015 

2015 Gelişmekte olan Ülkeler Nükleer Güç Teknolojisi Eğitim Kursu Beijing, Çin 12.10.2015 10.11.2015 

Nükleer Güvenlik Söleşmesi (CMS) YedinciGözden Geçirme Hazırlık 

Toplantısı 
Viyana, Avusturya 13.10.2015 15.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 9 - 

Power Supply 
Ankara, Türkiye 13.10.2015 13.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 7 - 

Instrumentation and control 
Ankara, Türkiye 14.10.2015 14.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for 

Documentation of Configuration Management Handbook, NPP CM and 

relevant procedures 

Ankara, Türkiye 14.10.2015 14.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for 

Documentation of PSA Level 1 and Level 2 
Ankara, Türkiye 14.10.2015 14.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance for Chapter 4 - Reactor Ankara, Türkiye 15.10.2015 15.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Quality 

Management System Handbook and QA documents 
Ankara, Türkiye 16.10.2015 16.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 12 - 

Safety Systems 
Ankara, Türkiye 16.10.2015 16.10.2015 

Interregional training Course on engineering Procurement and 

Construction and Pre-Construction/Construction Management for Nuclear 

Power Programme 

Beijing, Çin 17.10.2015 25.10.2015 

İhracat kontrol Akademisi 
Athens/ Georgia, 

ABD 
18.10.2015 30.10.2015 

Risk Informed In-service Inspection and Non-destructive Examination 

Techniqus 
Zagreb, Hırvatistan 19.10.2015 24.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 3 - 

general statements and approaches to design of buldings, structures, 

systems and elements 

Ankara, Türkiye 19.10.2015 19.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for SPMP - Site 

Parameters Monitoring Program 
Ankara, Türkiye 19.10.2015 19.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 9 - 

Unit Auxiliary Systems 
Ankara, Türkiye 20.10.2015 20.10.2015 

Presentation of R&A Guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 19 - 

decommissioning 
Ankara, Türkiye 21.10.2015 21.10.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 15 - 

Accident analysis (including severe accident management) 
Ankara, Türkiye 21.10.2015 21.10.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 11 - 

Radiation protection 
Ankara, Türkiye 22.10.2015 22.10.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 13 - 

Operation 
Ankara, Türkiye 23.10.2015 23.10.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 16 - 

Safe Operation limits and boundaries. operation margins 
Ankara, Türkiye 23.10.2015 23.10.2015 

Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) tarafından düzenlenen Teknik 

Uzmanlar Grubu ve 37. Danışma Grubu Toplantısı 
Viyana, Avusturya 01.11.2015 07.11.2015 

Implementation of a Graded Approach to ragulatory Oversight Viyana, Avusturya 01.11.2015 05.11.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Chapter 14 - 

commissioning 
Ankara, Türkiye 06.11.2015 06.11.2015 

Presentation of R&A guidelines and Acceptance Criteria for Construction 

Programme 
Ankara, Türkiye 06.11.2015 06.11.2015 

Türkiye ve Japon Hükümeti arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla 

Kullanımına Dair işbirliği Anlaşması çerçevesinde TAEK için Temel 

Eğitim Kursu 

Tokyo,Katsuta, 

Tsuruaga,Kyoto, 

Sannomiya,Himeji,

08.11.2015 19.12.2015 
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Faaliyet Adı Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Yahatahama , 

Matsuyama, 

Japonya 

Workshop on the Development of an Integrated Management System for 

the Regulatory Body 
Ankara, Türkiye 09.11.2015 13.11.2015 

Kramatorsk'ta bulunan Atomenergomashspasittal tesislerinde İmalat 

Hattının Uygunluk Demetimi 

Kramatorsk, 

Ukrayna 
15.11.2015 21.11.2015 

Technical Options for the Management of radioactive Waste and Spent 

Fuel in Countries That are Developing a New Nuclear Power Programme 
Viyana, Avusturya 16.11.2015 20.11.2015 

Workshop on Best Practices in Physics-Based Fault Rupture Models for 

Seismic Hazard Assessment of Nuclear Installations 
Viyana, Avusturya 18.11.2015 20.11.2015 

Interregional Group Fellowship on the Comprehensive I)ntroduction to 

Nuclear Power 
Texas, ABD 21.11.2015 20.12.2015 

Integrated Work Plan with Turkey Viyana, Avusturya 23.11.2015 27.11.2015 

Technical Meeting on the Assessment of Vulnerabilities of Operatiing 

Nuclear Power Plants to Extreme External Events 
Viyana, Avusturya 23.11.2015 26.11.2015 

Seventh Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity 

Building and nowledge Management 
Viyana, Avusturya 07.12.2015 11.12.2015 

Regional Workshop on Lessons Learnt and Improvement Achieved in the 

Area of Regulatory Inspection 
Viyana, Avusturya 07.12.2015 11.12.2015 

 

Tabloda listelenen eğitim faaliyetlerinin bir tanesi UAEA ile yürütülen TUR 9/019 projesi 

kapsamında yürütülmüştür. Bu proje kapsamında “Workshop on the Development of an Integrated 

Management System for the Regulatory Body” adlı çalıştay düzenlenmiştir. 

 

Temelde ANS Lisanslama Projesi kapsamındaki eğitimlerin daha özel eğitimlere taşınma süreci 

eğitim alınması öngörülen kuruluşlarla yapılan toplantılarda ortaya çıktığı üzere elemanların Rusça 

bilmemesi nedeniyle önceki senelerde aksamaya uğramıştır. 

 

Ayrıca, NGD’nin altyapısını güçlendirmek amacıyla bir Instrument for Pre Accession (TR 13 IB NS 

01) proje teklifi Avrupa Birliğine iletilmiştir. Bu IPA projesi kapsamında NGD teknik personelinin 

kapasite geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

Bunların dışında NGD, lisanslama faaliyetlerini yürütürken faydalanacağı Teknik Destek 

Kuruluşundan eğitim almaya başlamış ve bu eğitimlerin 200 saatlik (50 iş günü) bölümü 2015 yılı 

içerisinde tamamlanmıştır. 

 

AGKD tarafından: 

 

Aday Memur Eğitimi: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak Başbakanlıkça 

hazırlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

TAEK’te ilk defa devlet memurluğuna atanan 20 personel için Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj 

eğitimi 25.05-03.07.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Atanan personelin tümü Aday Memur 

Eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 

 

ANAEM tarafından: 

 

2015 yılında 164 hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere toplamda 2.061 kişi 

katılmıştır.  
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Eğitim Koordinasyon Grubu toplantısında; 

 

19-20.11.2015 tarihlerinde ANAEM tarafından düzenlenen Eğitim Koordinasyon Grubu (EKG) 

toplantısına Kurumumuzun diğer birimlerinden 16 kişi katılmış olup toplantıda özetle; 2016 yılı 

eğitim programlarının oluşturulması, Radyasyondan Korunmaya yönelik kurslara ait ders 

programlarının nihai hale getirilmesi ve müfredat çalışmalarının 2016 yılı için tamamlanması, 

eğitmen kaynağının yeniden belirlenmesi, eğitmenlere ait genel hususlar, kurs başvuru ve işlemlerine 

ait yazılım konusu, sınav sorularının güncellenmesi konusu, katılım ve başarı belgelerine ait hususlar, 

kurs kitaplarının revize edilmesine yönelik konular görüşülmüştür. 

 

Nükleer reaktör teknolojisi alanında teknik destek sağlamak amacıyla teknik altyapı ve insan gücü 

geliştirilmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

ÇNAEM'in bir teknik destek organizasyonu olarak yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında; 

Reaktör Teknolojileri Biriminin nükleer güç reaktörlerinin nötronik ve termal-hidrolik güvenlik 

analizleri için ihtiyaç duyacağı yazılımların belirlenmesi ve tedarikleri ile ilgili araştırmanın 

yapılması çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

1-5-2. Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi 

 

Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 

yılında 3 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında AGKD, ÇNAEM ve ANAEM 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Ulusal kurs programının düzenlenmesi ve sertifikalandırılması kapsamında (ANAEM, AGKD); 

 

ANAEM tarafından: 

 

Nükleer alanda sürdürülen faaliyetlerde ülkenin ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde bu teknolojinin 

gereksinim duyduğu ve mevzuata uygun bir şekilde belgelendirilmiş uygun nitelikli personel 

yetiştirilmesi amacıyla TAEK’in yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin bir merkezden koordinasyonu, 

eğitim faaliyetlerinde standardizasyon sağlanması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla kurulan 

ANAEM, TAEK Ulusal Kurs Programında yer alan eğitimleri uygulayıcı Merkez olarak görev 

yapmaktadır. Bunun dışında ÇNAEM, SANAEM ve diğer birimlerce düzenlenen eğitimlerde 

ANAEM bu kursların uygulanmasında koordinatör görevini yürütmüş ve bu kapsamda program 

hazırlanması, başvuruların kabulü, kursiyerler ile yazışma, sertifikaların hazırlanması ve adreslere 

gönderilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kurslar aşağıdaki tabloda 

sıralanmıştır. Nükleer alanda çalışan/çalışacak uygun nitelik ve sayıda personel yetiştirilmesi 

amacına yönelik olarak düzenlenen ulusal eğitim faaliyetleri planlandığı gibi yürütülmüştür. 

 

Ulusal kurslar: 

 

2015 yılı Ulusal Eğitim Programı başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 2015 yılı kurs programına, yıl 

içerisindeki talepler doğrultusunda ek kurslar açılmıştır. Söz konusu kurslar sonucunda, eğitime 

katılan çalışanların farkındalığı artırılmış olup olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
 

Kurumun ilgili birimleri ve işbirliği protokolü yapılan kuruluşların görüşleri, kurs koordinatörleri ve 

eğitmenlerin izlenimleri ve anket sonuçları doğrultusunda TAEK Eğitim Koordinasyon Grubu 

Toplantısı yapılarak “2016 Yılı Ulusal Kurs Program”ı hazırlanmıştır.  
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Tüm kurslar için müracaat, eğitmen talebi, program oluşturma, kursiyerle iletişim, sınav, kurs 

dokümanlarının hazırlanması, basım işleri, değerlendirme, belgelendirme, ücret vb. işleri 

yürütülmüştür. ANAEM’de bulunan radyasyon kaynaklarının güvenliği Eğitim Uygulama Bölümü 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Kurumumuzda ve işbirliği protokolü yapılan kurum ve kuruluşlarda Ulusal Kurs Programı 

kapsamında 2015 yılı içinde gerçekleştirilen kurslar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2015 Yılı Ulusal 

Kurs Programı kapsamında ANAEM tarafından uygulanan ve koordine edilen eğitimlere ait kurs ve 

kursiyer sayıları ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 23. 2015 Yılı Ulusal Kurs Programı kapsamında ANAEM tarafından uygulanan ve koordine 

       edilen eğitimler 

 

Sıra Eğitimin Adı Tarihi Yer 
Katılımcı 

Sayısı 

1 

Endüstriyel Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

Kursu (EURK) 

26-29.01.2015 ANAEM  

141 

2 06-09.04.2015 ANAEM 

3 28.09-01.10.2015 ÇNAEM 

4 19-22.10.2015 ANAEM 

5 02-05.11.2015 ANAEM 

6 23-26.11.2015 

 

ÇNAEM 

7 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

Kursu (ERRK) 

26-29.01.2015 ÇNAEM 

104 

8 06-09.04.2015 ÇNAEM 

9 25-28.05.2015 ANAEM  

10 05-08.10.2015 ANAEM 

11 05-08.10.2015 ÇNAEM 

12 16-19.11.2015 ANAEM 

13 
Radyasyon Ölçümü ve 

Radyasyondan Korunma 

Kursu (RÖRK) 

19-22.01.2015 ÇNAEM 

63 
14 09-12.03.2015 ANAEM 

15 25-28.05.2015 ÇNAEM 

16 09-12.11.2015 ÇNAEM 

17 Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan Korunma 

Kursu (TRRK) 

23-26.03.2015 ANAEM 
36 

18 28.09-01.10.2015 ANAEM 

19 Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında 

Radyasyondan Korunma 

Kursu (RMTRK) 

04-07.05.2015 ANAEM 
31 

20 14-17.10.2015 ANAEM 

21 Temel Radyofarmasi 16-19.11.2015 ÇNAEM 13 

22 Gıda Işınlama Kursu 14-15.05.2015 SANAEM 10 

23 

Bitki Islahında Mutasyon ve 

İlgili Biyoteknolojik 

Teknikler Eğitimi 

16-20.11.2015 SANAEM 27 

http://www.taek.gov.tr/etkinlikler/details/142-RMGTK-1.html
http://www.taek.gov.tr/etkinlikler/details/142-RMGTK-1.html
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24 

   Radyasyondan Korunma 

Eğitimi (Yerinde eğitim: 

Dialog Semiconductor Arge 

A.Ş. İstanbul) 

28.12.2015 ÇNAEM  19 

25 
Bir Günlük Radyasyondan 

Korunma Eğitimleri 
01.01-31.12.2015 ANAEM/ÇNAEM 345 

Toplam Katılımcı Sayısı: 789 

 

 

Müfredat çalışmaları ve eğitmen grubu listesi: 

ANAEM koordinasyonunda radyasyondan korunmaya yönelik derslerin güncellenmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır. Müfredat çalışması sonucunda güncellenen bilgilere göre radyasyondan korumaya 

yönelik kitapçıklar son haline getirilmiştir. 2016 yılında yeni kitapçıkların kursiyerlere dağıtılmasına 

yönelik ilgili birimlere sunular elektronik olarak iletilmiştir. 

 

AGKD tarafından: 

 

Staj: 

2015 yılı TAEK Staj Programı kapsamında; Başkanlık bünyesinde (4 öğrenci) Çekmece Nükleer 

Eğitim ve Araştırma Merkezinde (58 öğrenci), Sarayköy Nükleer Eğitim ve Araştırma Merkezinde 

(41 öğrenci) olmak üzere toplam 103 üniversite öğrencisine Haziran- Eylül 2015 tarihleri arasında staj 

imkânı sağlanmıştır. 

 

Radyasyondan korunma sınavlarının yapılması ve başarılı olanların sertifikalandırılması: 

Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 16 ncı maddesinde 

tarif edilen sınavlar, anılan esasların yürürlüğe girdiği 03.05.2013 tarihinden itibaren AGKD 

Başkanlığı Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda 23 Şubat,       

22 Haziran, 07 Eylül, 23 Ekim, 20 Kasım ve 07 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Radyasyondan 

Korunma Sınavlarına 753 kişi başvurmuş, 13 kişi sınava katılmamış, 689 kişi başarılı olarak Başarı 

Sertifikası almış ve 51 kişi başarısız olmuştur. 
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Tablo 24. Radyasyondan korunma eğitimlerinin sınav sonuçları 

Sıra  

No 

Sınav 

Tarihi 

Alınmış Olan Eğitimin 

Adı 

Sınava  

Başvuran 

Kişi  

Sayısı 

Sınava 

Katılmayan 

Kişi 

Sayısı 

Başarılı 

Olan 

Kişi  

Sayısı 

Başarısız 

Olan 

Kişi  

Sayısı 

1 23.02.2015 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

(ERRK) 

84 2 70 12 

Endüstriyel 

Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

(EURK) 

82 1 75 6 

Radyasyon Ölçümü ve 

Radyasyondan Korunma 

(RÖRK) 

25 - 25 - 

Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan Korunma 

(TRRK) 

3 - 3 - 

Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında 

Radyasyondan Korunma 

(RMTRK) 

8 - 4 4 

Toplam  202 3 177 22 

2 22.06.2015 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

(ERRK) 

71 3 60 8 

Endüstriyel 

Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

(EURK) 

79 1 78 - 

Radyasyon Ölçümü ve 

Radyasyondan Korunma 

(RÖRK) 

35 - 35 - 

Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan Korunma 

(TRRK) 

12 - 10 2 

Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında 

Radyasyondan Korunma 

(RMTRK) 

19 - 18 1 

Toplam 216 4 201 11 

3 07.09.2015 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

(ERRK) 

48 1 44 3 

Endüstriyel 

Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

(EURK) 

22 - 21 1 
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Radyasyon Ölçümü ve 

Radyasyondan Korunma 

(RÖRK) 

11 - 11 - 

Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan Korunma 

(TRRK) 

2 - 2 - 

Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında 

Radyasyondan Korunma 

(RMTRK) 

4 - 4 - 

Toplam  87 1 82 4 

4 23.10.2015 

Jandarma Gn. Kom. 

Endüstriyel 

Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

(EURK) 

 

10 - 10 - 

Toplam  10 - 10 - 

5 20.11.2015 

Hava Kuv. Kom. 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

(ERRK) 

20 - 20 - 

Toplam  20 - 20 - 

6 07.12.2015 

Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma 

(ERRK) 

85 1 72 12 

Endüstriyel 

Uygulamalarda 

Radyasyondan Korunma 

(EURK) 

79 2 76 1 

Radyasyon Ölçümü ve 

Radyasyondan Korunma 

(RÖRK) 

23 - 23 - 

Tanısal Radyolojide 

Radyasyondan Korunma 

(TRRK) 

23 2 21 - 

Radyoaktif Madde 

Taşımacılığında 

Radyasyondan Korunma 

(RMTRK) 

8 - 7 1 

Toplam  218 5 199 14 

 

Genel Toplam 

 

753 13 689 51 

 

 

Kayıp sertifika yenileme: 

Daha önce radyasyondan korunma eğitimi sonucunda başarı sertifikası alıp sertifikasını kaybeden 

kişilere yeniden suret hükmünde sertifika basım işi yapılarak ilgili kişilere iletilmiştir. 
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Tahribatsız Muayene Teknikleri (NDT) sınav ve belgelendirme merkezi kurulması kapsamında 

(ÇNAEM); 

 

TS EN ISO/IEC 17024 Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi 

kapsamında gerekli olan, kalite el kitapları, talimatlar, formlar, sınav soru bankaları, sınav ve deney 

parçaları ile bunların mastar raporları ve gerekli diğer tüm belgeler hazırlanmıştır. Sınav ve 

Belgelendirme Merkezlerinin 29.04.2015 tarihinde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre 

TÜRKAK tarafından akredite edilmesinden sonra eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetleri TS EN 

ISO 9712 ve TS EN ISO/IEC 17024 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Pratik deney ve 

sınav numunelerinin hazırlanması ve dokümantasyonu sürdürülmüştür. Teorik sınav dokümanları 

hazırlanmıştır. Her metot ve seviye için soru bankası hazırlıkları sürdürülmüştür. 

 

NDT kurs düzenlenmesi kapsamında (ÇNAEM); 

 

- 02.03.2015-18.03.2015 tarihleri arasında Radyografi Seviye 1+2 kursu düzenlenmiş, endüstri 

kuruluşlarından 6 kişi, ÇNAEM-Endüstri Biriminden 2 ve ÇNAEM’den 2 kişi katılmıştır. 

Kursun sınavı yapılmıştır. 

- 30.03.2015-17.04.2015 tarihleri arasında Ultrasonik Seviye 1+2 kursu düzenlenmiş, endüstri 

kuruluşlarından 1 kişi, ÇNAEM-Endüstri Biriminden 2 kişi ve TAEK’ten 1 kişi katılmıştır. 

Kursun sınavı yapılmıştır. 

- 11.05.2015-15.05.2015 tarihleri arasında Manyetik Parçacık Seviye 1+2 kursu düzenlenmiş, 

endüstri kuruluşlarından 3 kişi, ÇNAEM-Endüstri Biriminden 2 kişi katılmıştır. Kursun sınavı 

yapılmıştır. 

- 25.05.2015-10.06.2015 tarihleri arasında Girdap Akımları Seviye 1+2 kursu düzenlenmiş, 

endüstri kuruluşlarından 2 kişi, TAEK’ten 1 kişi katılmıştır. Kursun sınavı yapılmıştır. 

- 29.06.2015-08.07.2015 tarihleri arasında Radyografi Seviye 1+2 kursu düzenlenmiş,  endüstri 

kuruluşlarından 8 kişi, TAEK’ten 1 kişi katılmıştır. Kursun sınavı yapılarak başarılı olanlara 

sertifikları gönderilmiştir. 

- Kurslarda kullanılan eğitim notları yeni standartlara göre güncellenmiştir. Eğitim ve sınav 

parçaları ile ilgili krokiler, mastar raporları, sınav soru bankaları ve sınav setleri 

hazırlanmıştır. 

 

Temel radyofarmasi kursu düzenlenmesi: 

2015 yılı birinci 6 aylık dönemi içerisinde, talep sayısının yetersiz olması nedeniyle kurslar 

yapılamamıştır. 2015 yılı ikinci 6 aylık dönemi içerisinde 13 kişi için kurs düzenlenmiştir. Nükleer 

Tıp kuruluşlarından 11 kişi, ÇNAEM’den de 2 kişi katılmıştır. ÇNAEM-Endüstri Birimi 

personelinden 5, ÇNAEM’den 1 ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümünden 2 

eğitmen kurs vermiştir. Kurs bitiminde sınav öncesinde kurs notları CD olarak katılımcılara 

dağıtılmıştır. Sınav soru bankaları ve sınav setleri hazırlanmıştır. 
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1-5-3. Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve modernize edilmesi 

 

Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve modernize edilmesi başlıklı stratejik hedefe 

ulaşmak için 2015 yılında 4 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında İMİD, 

ÇNAEM, SANAEM ve ANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Kurum bünyesinde var olan tesis, bina ve laboratuvarlarda iyileştirmelerin yapılması kapsamında 

(SANAEM, ÇNAEM, ANAEM, İMİD); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

Platform teşkili, prefabrik güvenlik karkası ve danışma binalarının tadilatı işi yapılmıştır. 

 

SANAEM tarafından: 

 

Laboratuvarların işletme, bakım ve parça giderleri karşılanmış, idari bina tadilat çalışmaları devam 

etmiş, TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisinin alt yapı ve diğer eksiklikler giderilmiş ve genel giderler 

karşılanmıştır. Merkez bina 2 adet alçak gerilim elektrik dağıtım panosunun revizyonu tamamlanmış, 

afet nedeniyle zarara uğrayan iklimlendirme hücresinin ve yemekhane çatısının tadilatı yapılmıştır. 

Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da SANAEM’in genel olarak idame, bakım-onarım işleri 

yapılmıştır. 

 

ANAEM tarafından: 

 

ANAEM’in kuruluş gerekçesinde belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirebilecek şekilde 

laboratuvar ve salonların düzenlenmesi ile bunlara uygun personel ve teçhizat temini çalışmaları ve 

kamuoyu bilgilendirme kapsamında altyapı çalışmaları sürdürülmüş olup bozulan iç mekânların 

bakım ve onarımları yapılmıştır. 

 

Üzerine yeni bina/tesis yapılacak arsaların imar sorunlarının çözülmesi kapsamında (İMİD, 

ÇNAEM); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

“ÇNAEM Müdürlüğünün bulunduğu 4.651 nolu parselde imar planı ve uygulaması işi” ihale edilmiş, 

ancak diğer hissedarların işleme iştirak etmemeleri nedeniyle sözleşme iptal edilmiştir. 

 

Yıkımı gerçekleşecek bina ve tesislerin belirlenmesi ve yıkılması kapsamında (İMİD, ÇNAEM); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

İmar sorunu devam ettiğinden, yıkım işlerine başlanamamaktadır. 

 

Yeni bina tesis planlanması ve inşası kapsamında (İMİD, ÇNAEM); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

ÇNAEM Yerleşim Projesi Binaların ihtiyaç raporları ve avan planları çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, imar sorunu çözülemediğinden uygulama projesi ve yapım işlemine geçilememektedir. 
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1-5-4. Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi 

 

Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 4 

faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında İMİD tarafından yürütülen çalışmalar 

aşağıda sunulmuştur: 

 

Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak kurumun ilgili birimleri 

ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde; TAEK bilişim sistemi sistemlerini kurmak, işletmek, 

bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek, 

haberleşme ve bilgi güvenliğini sağlamak, bilişim  teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak; daha 

etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini sağlamak, buna yönelik yazılımları üretmek veya 

sağlamak, başkanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda; sistemler arası, 

çevirim içi veya çevirim dışı veri akışı ve koordinasyonu sağlamak, bilgi işlem standartlarının 

belirlenmesinde, gelişiminin izlenmesinde gerekli çalışmaları etkin bir kaynak planlaması ile birlikte 

gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Bilişim donanım altyapısının geliştirilmesi kapsamında (İMİD); 

 

- Kurum personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcı bilgisayarları ve bilişim cihaz ve 

malzemeleri temin edilmiş ve Birimlerden gelen bilgi işlem ihtiyaçları değerlendirilip 

projelendirilerek karşılanmış ya da öneriler onaylanmıştır. 

- Ekonomik ömrünü tamamlamış olan sanallaştırma sistemini oluşturan sunucu ve depolama 

üniteleri yenisiyle değiştirilmiştir. 40 a yakın sunucu sanallaştırılmıştır. 

- Sanallaştırma sistemi ile birlikte eski fiziksel sunucular kaldırılmıştır. 

- Yedekleme sistemi için yeni bir altyapı kuruldu. Sistemlerde kullanılan tüm yazılımlar 

güncellenmiştir. 

- Başkanlık kamera sistemi yenilendi. Bu çerçevede tüm ortam kameraları değiştirilmiş ve 

depolama ünitesi yedeklenmiştir. 

- Kurumuz Başkanlık ve merkezlerinde kullanılmakta olan tüm etki alanı sunucuları 

donanımları yenilenmiş ve versiyonları yükseltilmiştir. 

- Tüm Merkezlerdeki güvenlik duvarları yenilenmiştir. 

- ANAEM yerleşkesi metro Ethernet hattı ile Başkanlık Merkeze bağlanmıştır. Sistem odası 

oluşturulmuştur. 

- Başkanlık bilgisayar ağında bulunan ana omurga anahtarı yedeklenmiştir. 

 

TAEK otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması kapsamında 

(İMİD); 

 

Yönetim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında merkezi bir yapı oluşturularak kurumsal işleyişe 

yönelik olarak özel uygulamalar geliştirilmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan bazı 

uygulamaların geliştirildiği platformun güncelliğini kaybetmesi nedeniyle uygulamalar öncelik 

sırasına göre TAEK Bilgi Sistemi’ne aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra Kapı Geçiş Sistemi ve 

Elektronik Arşiv Sistemi gibi dışarıdan edinilen ve geliştirilen tüm uygulamalar Yönetim Bilgi 

Sistemi çatısı altında birleştirilmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi çatısında bulunan uygulamalar İnsan 

Kaynakları Sistemi ile kurumsal hizmete yönelik geliştirilen uygulamalar ise Müşteri Takip 

Sistemine entegre edilerek bütünleşik yapı geliştirilmiştir. Kurumdan hizmet talebinde bulunan özel 

ve resmi kuruluşların özlük bilgileri ve çalışma alanları ile ilgili bilgilerin tutulduğu Müşteri Takip 

Sistemi (MTS) mevcut sistem kapalı devre çalışmakta olduğundan, e- devlet projesi kapsamında 

sistemin yeniden uygulama geliştirme çalışmaları tamamlanarak uygulama kullanıma açılmıştır. E-

TAEK Hizmetleri kapsamında gerekli görülen web servisler için yazılım tarafında entegrasyon 

çalışmaları yapılmış ve test çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda e-devlet uygulamalarına da 

entegre olan Müşteri Takip Sistemi uygulaması, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Merkezi 
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Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile web servis 

entegrasyonun sağlanmasına entegre çalışabilecek yapıda kurulmuştur.  

 

Bu çalışmaların yanı sıra, TAEK Bilgi Sistemi’nde Dozimetri Takip Sistemi, Dozimetri Sonuç 

Sistemi, Merkezi Doz Kayıt Sistemi (MDKS), Nükleer Takatli Gemi/Denizaltı Ziyaret Sistemi 

(NGDS), Gelirler Otomasyonu, Lisans Kontrol ve Denetim Planlama Sistemi, Bütçe Sistemi (Cari, 

Yatırım Planlama ve Harcama Sistemi), Bilişim Envanter Sistemi, Eğitim ve Sınav Hizmeti Sistemi, 

e- devlet uygulamaları (e-TAEK hizmetleri, e-taşıma, e-doz işlemleri) geliştirilmekte ve anılan 

sistemlere ilişkin Yönetim Raporları hazırlanmaktadır. 

 

RSGD otomasyonundaki talep edilen eksikliklerin bir kısmı giderilmiştir. Kritik düzeltmeler tespit 

edilip tamamlanmıştır. Bu kapsamda RSGD Sistemi ile yapılan ön analiz raporu doğrultusunda 

toplantılara devam edilmiştir.  

 

e-TAEK Hizmetleri uygulaması geliştirilmiş, eğitim verilmiş ve teste açılmıştır. Test sonuçları 

değerlendirilerek ilgili formlarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Geliştirilmiş olan Merkezi Doz 

Kayıt Sistemi’nde iyileştirme çalışmaları yapılarak, işletimine destek verilmiştir. e-TAEK Hizmetleri 

kapsamında hizmete açılan Dozimetri Sistemin’den gelen talepler değerlendirilerek, gerekli görülen 

durumlarda değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yönetim Bilgi Sisteminin bakım ve güncelleştirme çalışmalarına BGYS Dokümanlarında belirtilen 

kriterlere göre iyileştirme yapmış, ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni modüllerin geliştirilmesi 

sağlanmıştır. 

 

Bu işlemlerin bilgi işlem personeli ile tamamlanabilmesi mümkün olmadığından TAEK otomasyon 

sistemleri bakımı ve e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında hizmet alımı yapılmıştır. 

 

e-Devlet uygulamalarının geliştirilmesi ve mobil/elektronik imza çalışmalarının yürütülmesi 

kapsamında (İMİD); 
 

e-devlet projesi ile Kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda halkın taleplerinin en uygun 

şekilde karşılanması hedeflenmektedir.  

 

Kurum tarafından vatandaşa sunulan mal ve hizmetlerin takibi, elektronik ortamda daha hızlı ve 

kaliteli hizmet verme çabası ile buna karşılık gelen gelir tahsilatının elektronik ortamda yapılması, 

takip edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kurumun Başkanlık ve Merkez Müdürlüklerinde 

bulunan hizmet, tedarik, üretim, dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, 

koordinasyonu ve kontrol edilmesi amacıyla hizmet üretimi için gereken işgücü, malzeme gibi 

kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemi, YBS 

uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Kurumumuzda e-devlet projesi 

kapsamında yapılan çalışmalara 2015 yılında da devam edilerek ek modüller geliştirilmiştir.  

 

e-devlet kapısı üzerinden Kurumumuzdan hizmet alan aktif 26.307 kurum/kuruluş e-tahakkuk sistemi 

üzerinden hizmet alacaktır. Kuruluşların resmi yazı ile kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin 

tamamlamasına müteakip e-tahakkuk sistemi işletime alınacak aşamaya getirilmiştir. TURKSAT, 

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank ile kurumumuz arasında yapılan protokoller kapsamında 

veri alışverişi için web servisleri hazırlanmıştır. 

 

Radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazlar toplumun ve çalışanların radyasyondan korunması için 

kaynakların güvenliği ve emniyeti sağlanarak Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği 

hükümlerine göre taşındığından bu cihazların taşıma işlemleri ilgili kuruluşlar tarafından TAEK web 
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sitesinde yer alan e-taşıma sistemi üzerinden kuruluşlar taşıma formu doldurmaktadır. Bu uygulama 

yeniden geliştirilerek e-devlet kapısından hizmet sunulacak hale getirilmiştir.  

 

Ayrıca, Kurumumuzdan Kişisel Dozimetre Hizmeti almakta olan kişiler için T.C. Kimlik Numarası 

ile TAEK web sistesinden sorgulama yaparak Doz Sonuçlarını öğrenebilecekleri sistem kullanıma 

açılmıştır. 

 

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi kapsamında (İMİD); 

 

ISO/IEC 27001 sertifikası almak amacıyla kurumda BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) 

kurulumu çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda politika ve prosedürler oluşturulmuştur. Kurum bilgi 

varlık envanteri oluşturulmuştur. Riskler çıkarılmıştır. İyileştirmeler yapılmıştır. 

 

Kurum için Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

 

İç ve dış denetimler yapılmıştır. 

 

Kurum Başkanlık yerleşkesi için ISO/IEC 27001 sertifikası alınmıştır. 

 

1-5-5. Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın artırılması 

 

Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın artırılması başlıklı stratejik hedefe ulaşmak 

için 2015 yılında 3 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında AGKD ve ANAEM 

tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında (ANAEM); 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince Kurumumuza yapılan başvurulardan ANAEM’in 

faaliyet alanları ile ilgili olanlar yanıtlanmıştır. 

 

Yıl içerisinde toplam 8 adet konuda bilgi talepleri karşılanmıştır. 

 

Kamuoyu Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumları, üniversiteler, kamu-

kurum ve kuruluşlarından gelen eğitmen talepleri karşılanmıştır.  

 

- 05.11.2015 tarihinde, Fizik Mühendisleri Odası “2. İş Sağlığı ve Güvenliği, Fiziksel Etkenler” 

Sempozyumunda “İş Yerlerinde İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma” konulu bildirinin 

sunulması, 

- Meslek Sorunları Sempozyumu bağlamında “Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, 

Malzeme Kullanımı ve Güvenliği” çalışma grubuna 25-27.05.2015 tarihinde İstanbul Kongre 

Merkezinde seminer düzenlenmesi, 

- 15.12.2015 tarihinde Beylikdüzü Mektebim Kolejinde okul yerleşkesinde “Nükleer Enerji ve 

Radyasyondan Korunma Yöntemleri” ile ilgili seminerde ÇNAEM Sağlık Fiziği Bölümü, 

Radyasyon Ölçme ve Kontrol Birimi personelinin görevlendirilmesi, 

- 04.12.2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Makine ve Teknoloji Kulübü (BÜMATEK) ve 

Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü tarafından düzenlenecek olan “Neymiş ki Nükleer” adlı 

etkinlikte, TAEK’in nükleer alandaki faaliyetleri ile ilgili seminer vermesi için ÇNAEM 

Nükleer Teknoloji Bölümü personelinin görevlendirilmesi, 

- 03.10.2015 tarihinde Samsun’da düzenlenen “Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu”na 

ANAEM Eğitim Uygulama Bölümü personelinin görevlendirilmesi. 

 

Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıma yönelik çalışmalar kapsamında (ANAEM, AGKD); 
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ANAEM tarafından: 

 

Faaliyetin ulusal boyutu ANAEM’de, uluslararası boyutu AGKD’de yürütülmektedir.  

 

ANAEM’de Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, kamuoyuna doğru ve tarafsız bir 

şekilde bilgi aktarılması için yapılan bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde diğer kamu 

kurum/kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklere katılım, konu ile ilgili personelin 

görevlendirilmesi şeklinde olmaktadır.  

 

2015 yılında 13 ulusal faaliyet düzenlenmiş olup bu faaliyetlere 14 TAEK personeli katılmıştır. 

 

Yayım ve basım faaliyetleri kapsamında (AGKD); 

 

Yayın Kurulu faaliyetleri: 

 

TAEK Yayın Kurulu; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yayınlanacak her türlü eserin 

hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, basılması ve dağıtılması ile telif hakları ve benzeri 

konulardaki esas, uygulama ve işlemlerle ilgili görevleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda; 2015 

yılında Yayın Kurulu toplantısı gerçekleştirilmemiştir.  

 

Kurum faaliyetleri kapsamında TAEK personeli tarafından hazırlanarak Daire Başkanlığı/Merkez 

Müdürlüğü/Birimler tarafından Başkanlık Makamına iletilen yayın başvuruları arasından Yayın 

Kuruluna girmeyen bildiri, makale vb. eserler “Yayın Faaliyetleri” konulu Genelgenin 10 uncu 

maddesi gereği kayıt altına alınmaktadır. 2015 yılında 27 adet yayın başvurusu kayıt altına alınmıştır. 

 

Teknik dokümanların hazırlanması: 

 

TAEK personeli tarafından gerçekleştirilmiş araştırma, geliştirme ve inceleme sonuçlarının paylaşımı 

amacıyla hazırlanmış ve Yayın Kurulu kararları gereğince basım kararı alınmış Rapor/Teknik 

Raporlar için 2015 yılı basım sıralaması oluşturulmuştur. Bu kapsamda aşağıda isimleri verilen 5 adet 

teknik raporun baskı ve ihtiyaç miktarı kadar çoğaltılması sağlanmış ve söz konusu raporların Kurum 

içi ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır: 

 

1. Türkiye’de Radyasyon Kaynakları-2014 

2. Işınlama Teknolojisinin Bakliyat Ürünlerine Uygulanması 

3. Çevresel Radyoaktivitenin İzlenmesine Yönelik İmkân ve Kabiliyetin Artırılması 

4. Türkiye’de Radyonüklit Metrolojisi Alt Yapısının Geliştirilmesi 

5. Mersin-Kars-Iğdır-Bartın-Karabük İllerinin Doğal Fon Radyasyonu Haritasının Çıkartılması 

ve Eser Element Analizleri 

 

Baskı Tasarım Biriminde gerçekleştirilen baskı-çoğaltma faaliyetleri: 

 

Kurum proje ve faaliyetleri kapsamında talep edilen ve baskı tasarım biriminde gerçekleştirilen büyük 

ölçekli işlerden bazıları aşağıda verilmiştir: 

 

Baskı Tasarım Birimince Kurumsal Dokümanlarımızdan olan “İMİD Birim Faaliyet Raporu”, 2014 

Yılı SGM Birim Faaliyet Raporu”, 2015 Yılı TAEK Çalışma Programı”, 2015 Mali Yılı Performans 

Programı”, 2015 Bütçe Kanunu”, Toryum Yakıt Çevrimi Bilgi Dökümanı”, “2014 Yılı TAEK Faaliyet 

Raporu”, “SGM İmza Yetkileri Yönergesi Basımı”, “2015 Kurumsal Sunu”, “Resmi Yazışmalarda 

Uygulanacak Usul ve Esaslar”, “İmza Yetki Yönergesi”, “SANAEM ve ÇNAEM Türkçe ve İngilizce 

Tanıtım Broşürleri” “BGYS Dokümanı”, “BGYS Bilgi Dokümanı”, “TSK için üretilen ASRAD100A 
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Model Radyakmetre Dozimetre Cihazlarının Kullanım Kalibrasyon ve Bakım Klavuzu”, “2014 Yılı 

Kesin Hesabı”, “SESAME ve CERN Kitapları”, “TAEK Hizmetleri Kullanıcısı olan Kurum ve 

Kuruluşlara tebliğ baskısı”, “2016 Yılı Bütçe Tasarısı”, “Lisanslama Sertifikası”, “Gama Işınlama 

Tesisinin Matbu Formları”, “TAEK Stratejik Plan 2014-2018”, “2016 Yılı Bütçe Tasarısı”, “2016 Yılı 

TAEK Çalışma Programı”, “Poster ve Broşür”, “RKS Kurs Kitapları”, “Günümüzde Nükleer Enerji 

Kitap” başlıklı yayınların tasarım ve baskısı yapılarak ilgili Kurum içi birimlere dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

TAEK 2015 Kurs Programı kapsamında ANAEM’de gerçekleştirilen kurslarda gerekli olan Kurs 

Bilgilendirme Kitapları, kursiyerlere Katılım Belgesi, TAEK 2015 sınav programı kapsamında başarılı 

olanlara Başarı Sertifikası, Kurs Afişleri vb. eğitim dokümanı basılmıştır. 

 

2015 yılında Baskı Tasarım Biriminde 161 adet talep yerine getirilmiştir.  

 

Radyasyondan korunma eğitimleri vermek üzere onay belgesi verilmesi 

2015 yılı içinde Radyasyondan Korunma Eğitimi vermek üzere onay belgesi almak için başvuru 

olmamıştır. Daha önce onay belgesi almaya hak kazanmış olan Alara Radyasyon Güvenliği 

danışmanlığı Ltd. Şti.’nin eğitim faaliyetlerinin 25.12.2015 tarihinden 25.03.2016 tarihine kadar, 

Radyasyondan Korunma Derneğinin eğitim faaliyetlerinin ise 12.12.2015 tarihinden 12.03.2016 

tarihine kadar 3 ay süre ile askıya alınmasına karar verilmiş olup bu süre içerisinde söz konusu dernek 

ve şirketin bu konulardaki eğitim faaliyetlerinin TAEK tarafından tanınmayacağı internet sitesinden 

duyurulmuştur. 

 

 

Tablo 25. Sınav hizmetleri 

Sıra 

No 
Hizmetin Adı Hizmet Sayısı* 

1 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK) 301 

2 Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK) 268 

3 Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) 94 

4 Tanısal Radyografide Radyasyondan Korunma (TRRK) 38 

5 
Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma 

(RMTRK) 
39 

   *Sınava katılan kişi sayısı 

 

 

Tablo 26. Kayıp sertifika yenileme hizmetleri 

Sıra 

No 
Hizmetin Adı Hizmet Sayısı* 

1 Kayıp sertifika yenileme  10 

   *Yenilenen kayıp belge sayısı  
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1-5-6. Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma koordinasyon ve 

  işbirliğinin geliştirilmesi 

 

Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi 

başlıklı stratejik hedefe ulaşmak için 2015 yılında 4 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler 

kapsamında AGKD tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunulması ve ilgili 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi (CERN, IAEA, SESAME, AB, OECD/NEA, EURATOM, 

EUROMET, Dünya Enerji Konseyi, Üniversiteler, TÜBİTAK) (deney katkı payları, üyelik 

aidatları) kapsamında (AGKD); 

 

2015 yılında Kurumumuz personelinden toplam 292 görevlendirme yapılmıştır ve ülkemizde 

gerçekleştirilen uluslararası teknik toplantı ve bölgesel kurslarla ilgili işlemler yürütülmüştür. 

 

Uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan 2015 yılı aidat ödeme miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmektedir. 

 

 

Tablo 27. Uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan 2015 yılı aidat ödeme miktarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükleer teknoloji geliştirme ve işbirliği kapsamında; 

- Memorandum of Understanding between Turkish Atomic Energy Authority and Radiation and 

Nuclear Safety Authority of Finland on Information Exchange Regarding Regulation and 

Licensing of Nuclear Power Plants (13.10.2015) 

imzalanmıştır. 

 

Orta Doğu Sinktrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) 

ile ilgili faaliyetler: 

- 2012-2015 yıllarında 1,25 Milyon ABD Dolarlık taksitler halinde ödeme taahhüdümüz 

bulunan toplam 5 Milyon ABD Dolarlık sermaye fonu katkı payımızın 2015 taksiti olarak 

1,25 Milyon ABD Dolarlık ödeme yapılmıştır. 

- 1.314.699,00 TL tutarında İşletme Bütçesi Katkı Payı ödemesi yapılmıştır. 

- SESAME seyahat destek mekanizması kapsamında toplam 30.201,21.-TL tutarında 13 

seyahat desteği sağlanmıştır. 

  

Ödeme yapılan uluslararası kuruluş Miktar 

UAEA 892.006 € 

OECD/NEA Programı 158.582 € 

OECD Databank 83.500,61 € 

SESAME 523.305,24 $ 

EURAMET 1.000 € 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli 

Komitesi Derneği  
650 TL 
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Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller ile ilgili faaliyetler: 

Nükleer alanda araştırma ve geliştirme konularında nitelikli işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik 

olarak ulusal kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen anlaşma, sözleşme ve protokollerle ilgili 

çalışmalar yürütülmüş olup 2015 yılında yapılan anlaşma, protokol ve sözleşmelerin listesi aşağıda 

verilmiştir: 

 

1. TAEK ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü 

(29.01.2015), 

2. ÇNAEM ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında (Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bağlısı 

Birliklerde Bulunan Nükleer Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Bakım, Onarım ve Kalibrasyon 

Hizmetleri) Sözleşmesi (02.03.2015), 

3. Yrd. Doç. Dr. Zafer NERGİZ (Niğde Üniversitesi) “LHeC için Çarpıştırıcı ve Dedektör 

Çalışmaları” Proje Destek Sözleşmesi (12.06.2015), 

4. TAEK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Ülkemiz Denizlerinde Radyoaktivite 

Seviyesinin İzlenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü (01.07.2015), 

5. Doç. Dr. Ayben Karasu UYSAL  (KTO Karatay Üniversitesi) “ALICE Deneyinde pp, pPb ve 

PbPb Çarpışmalarında ++ ve -- Rezonans Oluşumlarının İncelenmesi” Proje Destek 

Sözleşmesi (07.07.2015), 

6. TAEK ile İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arasında Radon Çalışmalarına İlişkin 

İşbirliği Protokolü (15.07.2015), 

7. TAEK ve ODTÜ Arasında Saçılmalı Demet Hattı Kurulumu ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği 

Protokolü (19.08.2015), 

8. TAEK ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü (31.08.2015), 

9. TAEK ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Arasında Farklı Islah 

Yöntemleri İle Yeni Kiraz Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesinin Mutasyon Islahı İle İlgili 

Kısmına İlişkin İşbirliği Protokolü (09.10.2015), 

10. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Medicana 

Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü arasında yapılması istenen “İbn-i Sina Robotu ile Yapılan 

Ürolojik Tetkiklerde Alınan Organ Dozlarının Belirlenmesi ve Kişisel Dozun İzlenmesine” 

ilişkin işbirliği protokolü (13.10.2015), 

11. TAEK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü arasında “Kasımpatı’da Mutasyon Islahı Yöntemiyle Çeşit Geliştirme Projesinde 

İşbirliği” konusunda imzalanan Ek Protokol (05.11.2015), 

12. TAEK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Gümrük Kapılarında Kurulan Radyasyon 

İzleme Sistemlerine İlişkin İşbirliği Protokolü (17.11.2015), 

13. TAEK ile Selçuk Üniversitesi arasında “Kütahya, Aksaray ve Niğde İllerinin Çevresel 

Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve Doğal Fon Haritasının Çıkartılması” konusunda 

imzalanan Protokol (01.12.2015), 

14. TAEK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü arasında “Mutasyon Islahı ile Gülde Çeşit Geliştirilme Projesi” konusunda 

imzalanan Ek Protokol (09.12.2015), 

15. TAEK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü arasında “Çukurova Koşullarında 2. Ürün Susamın Farklı Gelişim Dönemlerinde 

Yapılan Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine Etkileri Projesinde Toprak Suyu Ölçümünde 

Nötronmetre Kullanılması ve Kalibrasyonu” konusunda imzalanan Ek Protokol (15.12.2015). 
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Nükleer konularda yapılan Kurum dışı çalışmalar ve projelerin koordine, teşvik edilmesi ve 

desteklenmesi, (Kurum dışı proje desteği, Örn. CERN) kapsamında (AGKD); 

 

“Nükleer ve Radyasyon Alanlarında Uygulama ve Ar-Ge Projeleri” başlıklı 2015K120780 Kalkınma 

Bakanlığı projesi kapsamında 2015 yılında CERN çalışmaları bağlamında, Kurumumuzca 2015 

yılında desteklenen 11 adet proje çerçevesinde, 1.506.185.-TL tutarında, 132 yurtdışı seyahat desteği 

sağlanmıştır. Ayrıca, araştırmacılarımızın CERN deneylerine katılım sağlayabilmesine yönelik 

olarak 2015 yılı içerisinde yapılan katkı payı ödemeleri: 

 

- 2014 yılından kalan ve 2015 yılına ait CMS deneyi Kategori A kapsamında 352.061,41 

CHF’lik ödeme yapılmıştır. 

- 2015 yılı ATLAS deneyi Kategori A kapsamında 109.000 CHF’lik ve Kategori B 

kapsamında 5.000 CHF’lik katkı payı ödemeleri yapılmıştır. 

- 2015 yılı AMS deneyi Kategori A kapsamında 12.282,22.-TL’lik katkı payı ödenmiş olup 

söz konusu deney kapsamında ödenmemiş katkı payı bulunmamaktadır. 

- 2015 yılı ALICE deneyi Kategori A kapsamında 15.194 CHF’lik katkı payı ödemesi 

yapılmıştır. 

- Ülkemizin CERN’e Ortak Üyeliği gerçekleşmesiyle birlikte, 3.618.750 CHF tutarında (3/4 

oranında) Ortak Üyelik aidatımız da ödenmiştir. 

 

TAEK’e sunulan proje teklifleri, proje sonuç raporları ile 6 aylık gelişme raporları CERN 

Komitesince değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda “TAEK CERN Proje Destekleme 

Yönergesi”ndeki hususları karşılamayan proje başvuruları ve gelişme raporlarına ilişkin gerekli 

değişikliklerin yapılması talep edilmiş ve revize edilen belgeler değerlendirmeye alınmıştır. 

 

 

Tablo 28. 2015 Yılında desteklenen CERN projeleri 

 

No Proje Adı Yürütücüsü 

1 
CERN-ISOLDE Nükleer Yapı Fiziği Çalışmaları 

Tabanlı Deneysel ve Teorik Bilimsel Araştırmalar  
Prof. Dr. Baki AKKUŞ 

2 

Alfa Manyetik Spektrometresi (AMS-02) Deneyi ile 

Anti-Madde ve Karanlık Madde Arayışı ve Kozmik 

Işın Ölçümü 

Doç. Dr. Bilge DEMİRKÖZ 

3 CERN’de Gazlı Detektörleri Geliştirme Çalışmaları  Prof. Dr. İlhan TAPAN 

4 

CERN CLIC Elektron Pozitron Çarpıştırıcısı 

Kapsamında Demet Dinamiği ve Demet-Demet 

Etkileşimleri Çalışmaları  

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ 

5 

CERN-ATLAS Deneyinde Veri Alımı, Veri Analizi, 

Detektör, Tetikleme ve Veri Akış Sistemlerinin 

İşletilmesi ve Yükseltilmesi  

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin 

6 

LHC CMS Deneyinde Standart Model Hassaslık 

Ölçümleri, Standart Model Ötesi Fizik ve 

Süpersimetri (SUSY) Araştırmaları 

Prof. Dr. Mehmet ZEYREK 

7 
CMS Deneyinde HKAL’ın Yenileme/İyileştirme 

Çalışmaları ve Fizik Analizleri  
Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU 

8 

LHC-CMS Deneyinde Faz II Yenileme Çalışmaları 

ve Standart Model Ötesi Yeni Parçacıkların 

Aranması  

Doç. Dr. Kerem CANKOÇAK 
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9 

CMS Detektöründe Veri Keşfi, Jetler, B-Fiziği ve 

Birinci Faz Sonrası Detektör Güncellemesi 

Çalışmaları  

Prof. Dr. Erhan GÜLMEZ 

10 

CMS Deneyinde Standart Model Ötesi Yeni 

Parçacıkların Aranması ve Faz-II Algıç Yenileme 

Çalışmaları  

Prof. Dr. Ramazan SEVER 

11 
ALICE Deneyinde pp, pPb ve PbPb Çarpışmalarında 

∆++ ve ∆-- Rezonans Oluşumlarının incelenmesi  
Prof. Dr. Ayben KARASU UYSAL 

 

 

Tablo 29. 2015 Yılında kabul edilen CERN projeleri 

 

No Proje Adı Yürütücüsü 

1 LHeC için Çarpıştırıcı ve Dedektör çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Zafer NERGİZ 

 

 

Tablo 30. 2015 Yılında sonuç raporu değerlendirilen CERN projeleri 

 

No Proje Adı Yürütücüsü 

1 

Hafif Skaler Top Kuark Barındıran Süpersimetrik 

Modellerin CMS Dedektöründe Tek Lepton + B-Jet 

ve Kayıp Enerji Verilerinde Aranması  

Prof. Dr. DURMUŞ ALİ DEMİR 

 

 

12.05.2014 tarihinde Cenevrede imzalanan ve 22.01.2015 tarihli ve 6587 sayılı Kanunla onaylanması 

uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında 

CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma” ve anlaşmaya dair beyanımızı içeren 

mektubun onaylanması, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 

Kurulunca 16.03.2015 tarihinde kararlaştırılmış ve 28.04.2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

 

Basılı ve elektronik kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında (AGKD); 

 

Uluslararası bilimsel yayın takibini sağlamak amacıyla veri tabanlarına abone olunması kapsamında; 

 

2015 yılındaki veritabanı aboneliklerimiz: 

 

a) ANKOS veya firmalar aracılığıyla abone olduğumuz: 

- Institute of Physics (IOP)-Science Extra, 

- Oxford University Press-Online Journals, 

- Wiley Online Library-Journals, 

- American Chemical Society, 

- EBSCO E-Book, 

- EBSCO Discovery Services (toplu arama arayüzüdür). 

 

b) TÜBİTAK ULAKBİM-EKUAL kapsamında ücretsiz abone olduğumuz: 

- Science Direct, 

- Springerlink Journals, 

- Taylor & Francis, 
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- EBSCOHost Veritabanları, 

- IEEE Xplore Digital Library, 

- CAB, 

- Scopus, 

- Web of Science. 

 

c) Üyesi olduğumuz UAEA ve OECD nin aşağıda yer alan veritabanlarına da ücretsiz kurumsal 

üyeliğimiz bulunmaktadır: 

- International Nuclear Information System (INIS), 

- OECD OLIS. 

 

2015 yılında Kurum personelimiz tarafından, 

 

- Oxford University Press-Online Journals veritabanından da 01.01.2015-31.12.2015 

tarihleri arasında 1.374 adet makale, 

- Wiley Online Library-Journals veritabanından da 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri 

arasında 1.081 adet makale, 

- American Chemical Society (ACS) veritabanından da 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri 

arasında 458 adet makale, 

- Institute of Physics (IOP)-Science Extra veritabanından da 01.01.2015-30.11.2015 

tarihleri arasında 731 adet makale, 

- Science Direct veritabanından 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 16.238 adet 

makale,  

- Springerlink Journals veritabanından 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 1.408 adet 

makale,  

- EBSCOHost veritabanından 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 233 adet makale, 

- IEEE Xplore Digital Library veritabanından 01.01.2015-30.11.2015 tarihleri arasında 

111 adet makale, 

- Taylor & Francis veritabanından da 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 718 adet 

makale, 

- CAB veritabanından 01.01.2015-31.10.2015 tarihleri arasında 51 adet makaleden 

yararlanılmıştır. 

- EBSCO E-Book Academic Collection’ndan 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 

950 adet sayfa görüntülenmiş, 433 adet kitaptan yararlanılmıştır. 

- Sadece bibliyografik künye ve atıf bilgisi içeren Scopus veritabanından 01.01.2015-

31.12.2015 tarihleri arasında 467 adet oturum açılmış ve 1.024 adet arama yapılmıştır.  

- Sadece bibliyografik künye ve atıf bilgisi içeren Web of Science veritabanından 

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 319 adet oturum açılmış ve 1.526 adet arama 

yapılmıştır.  

- Abone olduğumuz tüm veritabanlarında ortak tarama yapmaya imkân veren EBSCO 

Discovery Services toplu tarama arayüzü aracılığıyla 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri 

arasında 790 oturum açılmış ve 665 adet makale indirilmiştir.  

 

Toplam 22.403 makaleden, 433 adet e-kitaptan yararlanmış, bibliyografik veritabanlarından 2.550 

arama yapılmıştır. 

 

2015 yılında kurum içi ve dışı 54 kullanıcı; 

- 23 adet basılı yayın ödünç almış, 

- 106 adet e-yayın gönderilmiş, 

- 72 adet broşür verilmiştir. 
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Tablo 31. TAEK 2015 yılı veritabanı ödemeleri 

Veritabanı Adı 

2015 Yılı  

Ödemesi 

(TL) 

Oxford University Press Online Journals 11.089,47 

Institute of Physics-Science Extra 24.437,95 

Wiley Online Library-Journals 49.821,42 

American Chemical Society (ACS) 20.003,90 

EBSCO Discovert Service (EDS) 24.683,12 

 

 

Ulusal etkinliklere sağlanan ayni/nakdi destekler kapsamında (AGKD); 
 

Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında 2015 yılında sağlanan 

karşılıksız destekler aşağıda verilmiştir. 

 

 

Tablo 32. 2015 yılında sağlanan karşılıksız destekler 

Sıra 

No 

Teşekkülün 

Adı 
Yardımın Amacı 

Yapılan 

Yardım 

Tutarı 

(TL) 

1 

Osmaniye 

Korkut Ata 

Üniversitesi 

23-26.04.2015 “International Workshop on 

Theoretical and Experimental Studies in 

Nuclear Application and Technology” Çalıştayı 

7.000 

2 

Süleyman 

Demirel 

Üniversitesi 

24-28.05.2015 “ Plazma Fiziği ve Plazma 

Teknolojisi” konulu 42. Uluslararası Plazma 

Bilimi Konferansı  

5.000 

3 
Akdeniz 

Üniversitesi 

23-28.08.2015 “NUBA-2015 2. Uluslararası 

Nükleer Fizik” konulu yaz okulu 
7.500 

4 
Akdeniz 

Üniversitesi 

02-04.09.2015 “9. Uluslararası Luminescence 

ve ESR Dodimetry (LUMIDOZ 9)” konulu 

uluslararası konferans 

7.500 

5 

Özyeğin Üniv. 

ODTÜ ve 

Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 

Üniv. 

03-05.09.2015 tarihleri arasında İstanbul’da 

yapılacak olan “XHADRONS@ISTANBUL” 

adlı uluslararası çalıştay 

3.000 

6 
Sakarya 

Üniversitesi 

07-10.09.2015 “VIII. International Workshop on 

Nuclear Structure Properties (IWNSP)” konulu 

uluslararası çalıştay 

5.000 

7 
Gazi 

Üniversitesi 

04-08.10.2015 “17th Internationa Conference 

on Emerging Nuclear Energy Systems 

(ICENES2015)” konulu uluslararası konferans 

6.000 

8 

Selçuk 

Üniversitesi 

ODTÜ, Bitlis 

04-11.10.2015 “5. NUFRA 2015-International 

Conference on Nuclear Fragmentation” konulu 

uluslararası konferans 

5.000 
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Eren 

Üniversitesi ve 

İTÜ 

9 
Gazi 

Üniversitesi 

07-10.10.2015 “3. Avrupa Yenilenebilir Enerji 

Sistemleri”  konulu uluslararası konferans 
5.000 

10 
Ege 

Üniversitesi 

11-14 Ekim “3rd International Conference on Po 

and Radioactive Pb Isotopes” konulu 

uluslararası konferans 

5.000 

TOPLAM 56.000 

 

 

1-5-7. Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin  

  sağlanması 

 

Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması başlıklı stratejik 

hedefe ulaşmak için 2015 yılında 3 faaliyet yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler kapsamında NGD, 

SGM, ÇNAEM ve SANAEM tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi (KYS) kurulması 

kapsamında (SGM); 

 

Kurumumuzda, TS EN ISO 9001 standardına uygun KYS’nin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin 

sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında;  

 

Türk Standardları Enstitüsünden bir uzman ve tüm Birim Kalite Temsilci ve Yardımcıları ile birim 

faaliyetlerinden sorumlu personelin katılımıyla 16-20.03.2015 tarihleri arasında TAEK Başkanlık 

yerleşkesinde gerçekleşen çalıştayda tüm KYS dokümanları gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan 

değişiklikler yapılmış, tüm birimlerin birim faaliyetlerinden sorumlu personelin katılımıyla ilgili 

izleme ve ölçme kriterleri belirlenmiş olup üst yönetim ve birim amirlerine bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Nükleer Güvenlik Dairesinin ev sahipliğinde 09-13.11.2015 tarihleri arasında TAEK Başkanlık 

Yerleşkesinde, UAEA uzmanları ile NGD ve RSGD’nin katılımıyla gerçekleşen “Leadership, 

Management for Safety Culture for the Regulatory Body” başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 

Kurumumuz faaliyetleriyle ilgili müşteri memnuniyeti, eğitim vs. konularda yürütülen çalışmalarda 

kullanılmak üzere 17-18.11.2015 tarihlerinde “Anket Hazırlama ve Değerlendirme” başlıklı eğitim 

tüm birim temsilcilerinin katılımıyla TAEK Başkanlık yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. 

 

23.07.2014 tarihinde yayımlanan Müşteri Şikâyetleri Prosedürü kapsamında TAEK web sayfası 

yoluyla alınan müşteri şikâyetleri incelenmiş olup değerlendirilmek üzere ilgili birimlere 

yönlendirilmiştir. 

 

Nükleer Güvenlik Dairesinde yönetim sistemi kurulması kapsamında (NGD); 

 

- Nükleer Güvenlik Dairesi bünyesinde kalite yönetim sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar 

Kurumsal çapta yürütülen TAEK-KYS çalışmaları kapsamına alınmıştır. 

- TAEK-KYS kapsamında prosesler geliştirilmiş, mevcut yönergeler KYS’ye uygun hale 

getirilmiş ve ihtiyaç duyulan konularda yeni yönergeler hazırlanmıştır. 

- Mevcut mevzuat gözden geçirilmiş ve TAEK-KYS doküman formatına uygun hale 

getirilmiştir.  
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- TAEK-KYS kapsamında NGD’nin dokümanları 1 tüzük, 23 yönetmelik, 18 kılavuz ve 27 

yönergeden oluşmaktadır. 

- TAEK-KYS kapsamında bulunan NGD dokümanları TAEK intranet portalında 

yayınlanmıştır. 

- NGD mevzuatı gözden geçirilmiş TAEK-KYS doküman formatına uygun hale getirilmiştir. 

- Yeni mevzuatlar TAEK-KYS doküman formatına uygun olarak hazırlanmıştır. 

- KYS’nin Yönetim Sistemi modeline dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılmış ve bu konuda 

UAEA uzmanlarının katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. 

 

Merkezlerde kurulan kalite yönetim sisteminin iyileştirilerek sürdürülmesi ve akreditasyon 

kapsamlarının genişletilmesi kapsamında (ÇNAEM, SANAEM); 

 

ÇNAEM tarafından: 

 

Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilerek devam ettirilmesi için;  

- 02.06.2015-19.06.2015 tarihleri arasında Metroloji Birimi; Tedavi Düzeyli Dozimetre 

Kalibrasyon Laboratuvarının, Endüstri Birimi; Manyetik parçacık, Sıvı penetrant, Girdap 

akımları, Ultrasonik ve Radyografi laboratuvarları, Hizmet Kayıt/Kabul Ofisi, Tedarik 

Hizmetleri Ofisi ve Eğitim Şubesi iç tetkikten geçmiştir. 

- 18.09.2015-21.10.2015 tarihleri arasında da Radyoaktivite Ölçme ve Analiz Birimi; Numune 

hazırlama, Gama spektrometri, Trityum numune hazırlama, Trityum analiz, Alfa spektrometri 

ve Toplam alfa-beta laboratuvarları, Kalite Yönetim Birimi ve Merkez Müdürlüğü iç tetkikten 

geçmiştir.  

- 1 adet prosedür ve Kalite El Kitabının 4 üncü kısmı revize edilmiştir. 

- 2015 yılının 2 nci döneminde iç denetim verileri dâhil toplam 12 adet düzeltici faaliyet 

düzenlenmiştir. 

- TÜRKAK tarafından 05-06.11.2015 tarihinde Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi 

laboratuvarlarının gözetim denetimi gerçekleştirilmiştir. Radyoaktivite Ölçme ve Analiz 

Birimi laboratuarları; “IAEA-TEL-2015-03 Worldwide proficiency test on determination of 

anthropogenic radionuclides in water, Brown rice and soil sample” ve “IAEA-ALMERA-

2015 determination of anthropogenic radionuclides in water, Brown rice and soil sample” 

isimli yeterlilik testlerine katılmışlardır. 

- Radyasyon Metrolojisi Birimi de “UAEA-Co-60 ve yüksek enerjili fotonlarla TLD ölçümü” 

adlı yeterlilik testine katılmıştır. Müşteri memnuniyeti anketleri ile müşterilerden gelen 

şikayetlerin değerlendirilmesi yapılmış ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

 

SANAEM tarafından: 

 

2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite olan ve 2013 yılında akreditasyon sertifikası yenilenen 

akredite deneylerin 30.09-01.10.2015 tarihlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yapılan 

yıllık TÜRKAK gözetim denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Kalite Yönetim Birimi, Gama Işınlama Tesisi ve laboratuvarların 2015 Kalite Hedefleri gerçekleşme 

kayıtları değerlendirilmiştir. TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 9001 Standardı kapsamında Kalite 

Yönetim Birimi tarafından hazırlanan dokümanlar gözden geçirilerek prosedür, talimat, form ve 

listelerde gerekli görülen revizyonlar yapılmıştır. Ayrıca, laboratuvar dokümanlarının revizyonları 

uygunluğu açısından kontrol edilerek onaylanmıştır. İhtiyaç duyulan yeni dokümanların hazırlanarak 

yayımlanması sağlanmıştır. 

 

Yıllık kalibrasyon planları çerçevesinde akredite laboratuvarlarda ve Gama Işınlama Tesisinde 

bulunan cihazların periyodik kalibrasyonları uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon kuruluşlarına 
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yaptırılmıştır. Ayrıca, cihazların ara kontrollerinin de SANAEM’de ilgili personel tarafından 

yaptırılması sağlanmıştır. 

 

2015 yılı itibariyle KYB tarafından 143 personel saat eğitim verilmesi sağlanmıştır. Bu eğitimler 

SANAEM personeline verilen TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar Eğitimi, aday memurlara ve stajyerlere verilen KYS Temel Eğitimleri 

ile kalite yönetim sistemi kapsamındaki personele verilen TS EN ISO/IEC 17025 ve TS ISO 9001 

Standartları Kapsamında Genel Bilgilendirme ve Kalite Yönetim Sistemi Uygulama eğitimleridir. 

 

SANAEM’de verilen deney hizmetleri kapsamında web sayfasında yer alan bilgiler güncellenerek 

müşterilerin web adresinden bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Müşteri beklentilerinin ve 

memnuniyetinin belirlenmesi için Müşteri Anket Formlarının etkin biçimde geri dönüşlerinin 

sağlanması ve gereken durumlarda düzeltici, önleyici faaliyetlerin yapılması sağlanmıştır.  

 

SANAEM’de TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon uygulamalarına yönelik olarak 

akreditasyon kapsamındaki 9 laboratuvar ile Numune Kabul Birimi, Merkez Müdürlüğü, Kalite 

Yönetim Birimi, Eğitim Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü altında hizmet veren Tedarik 

Bürosunda ve Personel İşleri Bürosunda İç Tetkikler yapılmıştır. Gama Işınlama Tesisinde ise           

TS EN ISO 9001 standardına göre iç tetkik gerçekleştirilmiştir. Saptanan uygunsuzluklara ilişkin 

olarak gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  

 

İç tetkikler kapsamında bulunan uygunsuzlukların takibi amacıyla ilgili laboratuvar ve birimlere takip 

tetkikleri yapılmış olup uygunsuzlukların giderildiği tespit edilmiştir.  

 

2015 yılında akreditasyon kapsamındaki deney metotları bazında 9 yeterlilik/lab. karşılaştırma testine 

katılım sağlanmıştır.  

 

Laboratuvarlar ve Gama Işınlama Tesisinin kalite yönetim sistem faaliyetleri hazırlanan Kalite 

Yönetim Sistemi Performans Raporları doğrultusunda 23.12.2015 tarihinde yapılan Yönetimin 

Gözden Geçirmesi toplantısı ile değerlendirilmiştir. 

 

29.04.2014 tarihi itibariyle TSE tarafından TS EN ISO 9001’e göre belgelendirilen Gama Işınlama 

Tesisinin TSE tarafından 01.04.2015 tarihinde yapılan yıllık gözetim denetimi başarı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

EURAMET TC-Q çerçevesinde gereken faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında 2014 yılına ait TC-Q 

yıllık raporu hazırlanmıştır. 
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2- Performans Sonuçları Tablosu 
 

 

Yıl : 2015 

Birim : NGD 

Stratejik Amaç : Nükleer maddelerle yürütülen uygulama ve faaliyetlerde ve 

nükleer tesislerde nükleer güvenlik, güvence ve emniyetin 

sağlandığını tespit ve teyit etmek. 

Stratejik Hedef : Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik 

kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici 

kontrol altında tutulması. 

Performans Hedefi : Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer 

güvenlik kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde 

düzenleyici kontrol altında tutulması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Yetkilendirme süreleri 

toplamının öngörülen süreler 

toplamına oranı (Yüzde) 

100 100 100 0 

Göstergenin Tanımı  Nükleer tesisler ve ilgili faaliyetlerde nükleer güvenliğin 

sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sırasında ilgili kurum 

ve kuruluşlar tarafından hazırlanıp sunulan raporların 

değerlendirilmesinin olumlu bulunması sonucu bu kurum ve 

kuruluşlara faaliyetlerini yapabilmeleri için gerekli yetki 

belgesi/yazısı verilmesi için geçen sürelerin toplamının her 

faaliyet için ayrı öngörülmüş süreler toplamına oranının yüzde 

cinsinden ifadesidir. 

Göstergenin Kaynağı Nükleer tesislerden gelen başvurular (120.02 nolu nükleer 

tesislerin güvenliği- yetkilendirme isimli klasörden elde edilen 

veriler) 

Performans Sonuçlarının Analizi Bu dönemde Akkuyu proje şirketine tedarike başlama izni 

verilmiş, işletici personel lisansları verilmiştir.  Yetkilendirme 

sürelerinin toplamının öngörülen süreler toplamına oranı yüzde 

yüz olarak gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedeni 2015 yılı için hedeflenen değer gerçekleşmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedef değer gerçekleştiği için sapmaya karşı alınacak önlem 

yoktur. 

Yapılan denetimlerin sayısı 

(Adet) 

10 12 120 +20 

Göstergenin Tanımı  Nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik açısından 

yeterliliğinin temini için kurum ve kuruluşlara yapılan 

denetimlerin sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Yıllık denetim programı, denetim planları ve denetim raporları 

(120.03 nolu nükleer tesislerin güvenliği denetimleri 

klasöründen alınan bilgiler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde 3 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılında 12 adet denetim gerçekleşmiştir. 2015 yılı için 
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öngörülen değer 10 olup hedef değere yakın bir gerçekleşme 

elde edilmiştir. 

Sapmanın Nedeni Hedeflenen değere yakın bir değer elde edilmiştir. İlerleyen 

süreçte denetim ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle pozitif 

yönde sapma meydana gelmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu pozitif sapmaya karşı alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Planlar doğrultusunda destek 

verilen eğitim ve tatbikat sayısı 

(Adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  Ülkemiz limanlarına nükleer gemi ziyaretleri sırasında yapılan 

çevresel izleme ile ilgili faaliyetler kapsamında valilik ve ilgili 

kurumlara verilen eğitim ve tatbikat sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Görev raporu ve 110.02 nolu sahalar ve limanların güvenliği - 

limanlar isimli klasörden elde edilen veriler. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı Haziran ayında bir adet gerçekleştirilmiştir. Yıl 

boyunca öngörülen eğitim ve tatbikat sayısı 1 olup 2015 yılı 

gerçekleşen değer de 1'dir. Hedef değer yakalanmıştır.   

Sapmanın Nedeni 2015 yılı için hedeflenen değer gerçekleşmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapma olmadığı için alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Hazırlanan ve güncellenen 

mevzuat ve doküman sayısı 

(Adet) 

5 5 100 0 

Göstergenin Tanımı  Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenliği 

kapsamında hazırlanılan ya da güncellenen mevzuat ve 

doküman sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı NGD Mevzuat ve Anlaşmalar Grubu raporları (Nükleer 

güvenlik dairesi iç kaynaklı dokümantasyon listesinden elde 

edilen veriler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında toplam 5 adet mevzuat-doküman onayı 

gerçekleştirilmiş olup hedeflenen değer elde edilmiştir.   

Sapmanın Nedeni Bu sapmanın nedeni 2015 yılı için öngörülenden daha az 

mevzuat veya dokümanın işleminin sonlandırılmış olmasıdır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu değişiklikler önümüzdeki yıl hedefinde dikkate alınacaktır. 
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Stratejik Amaç : Nükleer maddelerle yürütülen uygulama ve faaliyetlerde ve 

nükleer tesislerde nükleer güvenlik, güvence ve emniyetin 

sağlandığını tespit ve teyit etmek. 

Stratejik Hedef : Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve faaliyetlerin 

nükleer güvence ve nükleer emniyet kapsamında yeterli ve 

etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması. 

Performans Hedefi : Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve 

faaliyetlerin nükleer güvence ve nükleer emniyet 

kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde 

düzenleyici kontrol altında tutulması. 

 

 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Değerlendirilen veya onaylanan 

belge sayısı (Adet) 

1.000 802 80 -20 

Göstergenin Tanımı  Nükleer tesis veya tesis dışı yerler için nükleer madde sayım ve 

kontrolüne yönelik faaliyetler çerçevesinde NGD tarafından 

değerlendirilen veya onaylanan belge sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı SGB evrak programında nükleer tesis veya tesis dışı yerler için 

nükleer madde sayım ve kontrolüne yönelik faaliyetler ile ilgili 

olarak gelen evrak sayısı. 

Performans Sonuçlarının Analizi Gösterge kapsamında 2015 yılı son çeyreğinde 200 belge 

değerlendirilmeye alınmış ya da onaylanmıştır. 2015 yılı 

gerçekleşen değer 802 olup bu değer hedeflenen değer olan 

1000 rakamının altındadır 

Sapmanın Nedeni Faaliyet kapsamında beklenenden daha az başvuru olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik plan revizyonu yapılırken hedef değer 

belirlenmesinde 2015 yılı gerçekleşen değeri ve 2016 yılında 

gerçekleşecek değer dikkate alınacaktır. 

Nükleer tesis veya tesis dışı 

yerlere gerçekleştirilen denetim 

sayısı (Adet) 

8 13 162 +62 

Göstergenin Tanımı  Nükleer emniyetin sağlanması amacıyla tesis ve tesis dışı 

yerlerde kurum ve kuruluşlara faaliyetlerini yapabilmeleri için 

verilen yetki belgesi/yazısı sonucu bu kurum ve kuruluşlara 

yapılan denetimlerin gün olarak ifadesidir. 

Göstergenin Kaynağı Yıllık denetim programı, denetim planları ve denetim raporları 

(130.03.01 nolu nükleer maddeler denetim başlıkları altındaki 

ulusal klasöründen alınan bilgiler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde nükleer emniyet kapsamında 6 adet 

denetim gerçekleştirilmiştir. 2016 öngörüsü 8 olup yıl 

içerisinde 13 adet denetim gerçekleşmiştir.  

Sapmanın Nedeni Nükleer madde sayım kontrol sisteminin etkinliğini arttırmak 

amacıyla fazladan tesis dışı yer denetimi yapılmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 
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Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansına (UAEA) yapılan 

bildirim sayısı (Adet) 

8 9 112 +12 

Göstergenin Tanımı  Nükleer tesisler ve ilgili faaliyetlerde nükleer emniyetin 

sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşlarda yürütülen 

faaliyetler hakkında Ajansa yapılan bildirim sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı UAEA bildirim raporları (130.02 nolu bildirimler isimli 

klasörden elde edilen veriler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde kurum ve kuruluşlarda yürütülen 

faaliyetler hakkında ajansa 6 adet bildirim yapılmıştır. 2015 yılı 

için öngörülen değer 8 olmakla beraber gerçekleşen değer 

9’dur. 

Sapmanın Nedeni Pozitif yönde yaşanan sapmanın nedeni 2015 yılı içerisinde 

öngörülenden daha fazla bildirime neden olacak sebeplerin 

oluşmasıdır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Öngörülenden bir adet daha fazla bildirim olmuştur. Sapmayı 

ortadan kaldırmaya yönelik alınacak bir önlem 

bulunmamaktadır. 

Değerlendirilen ithal uygunluk 

belgesi sayısının öngörülen 

başvuru sayısına oranı (Yüzde) 

100 100 100 0 

Göstergenin Tanımı  Faaliyet kapsamında değerlendirilen ithalata uygunluk belgesi 

sayısının öngörülen başvuru sayısına oranını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı İthalat uygunluk değerlendirme raporları (160.02 nolu 

uyumluluk kontrolü-ithalat isimli klasörden elde edilen veriler 

ile nükleer madde güvenliği şubesi ortak alanında ilgili excel 

belgesi) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı içerisinde değerlendirilen ithalata uygunluk belgesi 

sayısının öngörülen başvuru sayısına oranını değeri yüzde 100 

olarak gerçekleşmiş olup hedef değer tutmuştur.  

Sapmanın Nedeni Sapma olmamıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

Değerlendirilen ihraç uygunluk 

belgesi sayısının öngörülen 

başvuru sayısına oranı (Yüzde) 

100 100 100 0 

Göstergenin Tanımı  Faaliyet kapsamında değerlendirilen ihracata uygunluk belgesi 

sayısının öngörülen başvuru sayısına oranını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı İhracat uygunluk değerlendirme raporları (160.01 nolu 

uyumluluk kontrolü-ihracat isimli klasörden elde edilen veriler 

ile nükleer madde güvenliği şubesi ortak alanında ilgili excel 

belgesi) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı içerisinde değerlendirilen ihracata uygunluk belgesi 

sayısının öngörülen başvuru sayısına oranı yüzde 100 olarak 

gerçekleşmiş olup hedef değer elde edilmiştir. 

Sapmanın Nedeni Sapma olmamıştır. 
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Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

UAEA’ya yapılan bildirimlerin 

izlenme sayısı (Adet) 

110 226 205 +105 

Göstergenin Tanımı  Faaliyet kapsamında diğer ülkeler tarafından Ajansa yapılan ve 

NGD tarafından izlenen bildirimlerin sayısının ifadesi 

Göstergenin Kaynağı UAEA olay bildirim raporları (150 nolu radyoaktif ve nükleer 

madde kaçakçılığı başlığı altında 150.99 (diğer) ve 150.02 

(bildirimler) nolu klasörlerden elde edilen veriler ile Nükleer 

Madde Güvenliği Şubesinde tutulan excel tablosu) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde ilgili faaliyet kapsamında 29 izleme 

yapılmıştır. 2014 yılında toplam 226 izleme yapılmıştır. 2015 

yılı için öngörülen değer 110'dur. 

Sapmanın Nedeni UAEA’ya üye ülkelerde meydana gelen ve UAEA’ya bildirim 

yapılan radyoaktif maddelerle ilgili olayların ve kaçakçılık 

faaliyetlerinin öngörülenden fazla miktarda gerçekleşmesi. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur.  

 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması. 

Performans Hedefi : Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Radyasyon izleme ve tarama 

sistemi sayısı (Adet) 

180 193 107 +7 

Göstergenin Tanımı  Kurulu RESA istasyon sayısını ifade eder. Her yıl Ocak ayında 

mevcut toplam RESA sayısına her ay için performans 

göstergeleri gerçekleşmelerinde belirtilen sayı kadar yeni 

kurulumlar eklenerek yılsonu değerine ulaşılır. 

Göstergenin Kaynağı ADYM raporları (ADYM şubesi ortak alanında excel 

tablosundan elde edilen veriler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde 6 adet RESA istasyonu kurulmuş olup 

2015 yılı sonu itibarıyla toplam 193 RESA istasyonu 

bulunmaktadır. 

Sapmanın Nedeni Ülke nükleer programı çerçevesinde daha fazla RESA 

ihtiyacının doğmuş olmasıdır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bir sonraki stratejik planlama da hedef belirlenirken ihtiyaç 

tekrar göz önüne alınacaktır. 

Yeni kurulumu yapılan RESA 

istasyonu sayısı (Adet) 

20 20 100 0 

Göstergenin Tanımı  Yeni kurulumu yapılan RESA istasyon sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı ADYM raporları (ADYM şubesi ortak alanında excel 

tablosundan elde edilen veriler) 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı son çeyreğinde 6 adet RESA istasyonu kurulmuştur. 

2015 yılı içerisinde toplam 20 adet RESA istasyonu 

kurulmuştur. Hedeflenen değerde RESA kurulumu yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Hedeflenen değerde RESA kurulumu yapılmıştır. 
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Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

Yıl : 2015 

  

Birim : RSGD 

Stratejik Amaç : Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler 

ile radyasyon tesislerinde radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif 

kaynakların emniyetinin sağlandığını tespit ve teyit etmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler 

ile radyasyon tesislerinde güvenlik değerlendirmesinin 

yapılması ve kuruluşların lisanslanmasının sağlanması. 

Performans Hedefi : Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve 

faaliyetler ile radyasyon tesislerinde güvenlik 

değerlendirmesinin yapılması ve kuruluşların 

lisanslanmasının sağlanması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma 

Oranı (%) 

Yeni lisans sayısı (adet) 3.600 5.101 142 +42 

Göstergenin Tanımı  Lisans almak üzere müracaatta bulunan radyasyon tesisi 

işleticileri ile radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, 

radyoaktif maddeleri ve radyoaktif madde ihtiva eden cihazları 

ithal ve ihraç eden, taşıyan, radyasyon kaynaklarının imalat 

veya bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten resmi veya özel 

kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere güvenlik 

değerlendirmeleri yaparak düzenlenen lisans sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefin üzerinde performans 

sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Öngörülenden fazla sayıda başvuru yapılması (Sağlık Bak. 

mevzuatında yaptığı değişiklik nedeniyle diş röntgen 

cihazlarına yapılan başvurular). 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Dışa bağımlı bir parametre olduğu için sapmaya karşı önlem 

alınamayacağından bu gösterge, stratejik plan revizyonunda 

“Değerlendirilen yeni lisans sayısının başvuru sayısına 

oranı/yüzde” olarak değiştirilecektir.  

Vize edilen lisans sayısı (adet)  800 1.170 146 +46 

Göstergenin Tanımı  Lisanslanmış uygulamaların 5 (beş) yılsonunda vize işlemlerini 

yapma sayısını belirler. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefin üzerinde performans 

sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin 

Kuruluşların vize tarihinden önceki 6 ay içerisinde 

başvurabilmelerine cevaz vermesi.   

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu gösterge, stratejik plan revizyonunda “Vize başvurularının 

değerlendirilen başvuru sayısına oranı/yüzde” olarak 

değiştirilecektir. 
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Lisans belgesi üzerinde değişiklik 

ile kayıp belgenin yeniden 

düzenleme sayısı (adet) 

1.000 1.093 109 +9 

Göstergenin Tanımı  Lisanslama koşullarında değişiklik olması halinde 

değişiklikleri değerlendirerek yeniden lisans verilmesi 

işlemleri sayısıdır.  

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefe yakın performans sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Öngörülenin üzerinde başvuru yapılmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Dışa bağımlı bir parametre olduğu için performans göstergesi 

olarak yazılmaması gerektiğinden stratejik plan revizyonunda 

bu gösterge kaldırılacaktır.   

Hazırlanan/güncellenen ikincil 

düzenleme ve rehber 

dokümanların sayısı (adet) 

4 1 25 -75 

Göstergenin Tanımı  Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimine uyum. 

Göstergenin Kaynağı Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimi.   

Performans Sonuçlarının Analizi - 

Sapmanın Nedeni Radyasyon Güvenliği mevzuatında yapılması planlanan 

değişikliklerin sonuçlanamaması diğer ikincil düzenlemelerin 

zamanında tamamlanmasını geciktirmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler RSGD tarafından yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları 

Dairenin her bir faaliyetine özgü olmayıp tamamını 

kapsamaktadır. Bu nedenle stratejik plan revizyonunda bu 

performans göstergesi yeniden değerlendirilecektir. 

Zırhlama hesabı yapılan ve 

onaylanan oda sayısı (adet) 

250 374 150 +50 

Göstergenin Tanımı  Radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde radyasyondan 

korunmanın sağlanması amacıyla kaynaklarının bulunduğu 

yerlerin zırhlama hesaplarının yapılan ve onay verilen oda 

sayısını belirler. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefin üzerinde performans 

sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Öngörülenden fazla başvuru olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu gösterge, stratejik plan revizyonunda “Zırhlama hesabı 

yapılması istenen oda sayısının zırhlama hesabı yapılan oda 

sayısına oranı/yüzde” olarak değiştirilecektir. 

Zırhlama hesabı yapılan ve 

onaylanan tesis/bölüm/kuruluş 

sayısı (adet) 

90 32 36 -64 

Göstergenin Tanımı  Radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde radyasyondan 

korunmanın sağlanması amacıyla kaynaklarının bulunduğu 

yerlerin zırhlama hesaplarının yapılan ve onay verilen 

tesis/bölüm/kuruluş sayısını belirler. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası. 
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Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefe yakın performans 

sağlanamamıştır. 

Sapmanın Nedeni Öngörülenden az başvuru olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Dışa bağımlı bir parametre olduğu için sapmaya karşı önlem 

alınamayacağından bu gösterge, stratejik plan revizyonunda 

“Zırhlama hesabı yapılmak üzere gönderilen odaların hesabı 

yapılan tesis/bölüm/kuruluş sayısına oranı/yüzde” olarak 

değiştirilecektir. 

 

 

 

Stratejik Amaç : Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler 

ile radyasyon tesislerinde radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif 

kaynakların emniyetinin sağlandığını tespit ve teyit etmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten 

kuruluşlar ile radyasyon tesislerinin denetlenmesinin 

sağlanması. 

Performans Hedefi : Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten 

kuruluşlar ile radyasyon tesislerinin denetlenmesinin 

sağlanması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma 

Oranı (%) 

Lisansa esas denetim yapılan 

kuruluş sayısı (adet) 

1.500 2.504 167 +67 

Göstergenin Tanımı  Yetkilendirilecek olan kuruluşların lisanslama koşullarını 

tespit etmek amacıyla kontrol ve ön denetimi yapılan kuruluş 

sayısını ifade eder.   

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefin üzerinde performans 

sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Lisans almak için başvuran kuruluş sayısındaki artış. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik plan revizyonunda gösterge “lisansa esas denetim 

sayısının, lisans başvuru sayısına oranı/yüzde” olarak 

değiştirilecektir.  

Denetimi yapılan lisanslı kuruluş 

sayısı (adet) 

600 626 104 +4 

Göstergenin Tanımı  Yetkilendirilmiş kuruluşların lisanslama koşullarının ve 

lisanslama koşullarının sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını 

tespit etmek amacıyla denetimi yapılan kuruluş sayısını ifade 

eder.   

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefe yakın performans sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Planlanan denetim programına, şikayet ve ihbar üzerine 

denetimler ile istek üzerine denetimlerin ilave edilmesiyle 

performans göstergesinde az miktarda sapma olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 
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Hazırlanan/güncellenen ikincil 

düzenleme ve rehber 

dokümanların sayısı (adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimine uyum. 

Göstergenin Kaynağı Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimi. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı performansı sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma bulunmamaktadır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler RSGD tarafından yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları 

Dairenin her bir faaliyetine özgü olmayıp tamamını 

kapsamaktadır. Bu nedenle stratejik plan revizyonunda bu 

performans göstergesi yeniden değerlendirilecektir. 

 

 

Stratejik Amaç : Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler 

ile radyasyon tesislerinde radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif 

kaynakların emniyetinin sağlandığını tespit ve teyit etmek. 

Stratejik Hedef : Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem dahilinde 

düzenleyici kontrol altında tutulmasının sağlanması. 

Performans Hedefi : Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem 

dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulmasının 

sağlanması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma 

Oranı (%) 

Radyoaktif kaynak ve atıklar için 

düzenlenen izin işlemleri sayısı 

(adet) 

1.300 1.240 95 -5 

Göstergenin Tanımı  Radyoaktif kaynak ve radyoaktif kaynak içeren cihazların 

ithalat, ihracat ve taşıma faaliyetlerini yapacak kuruluşlara izin 

verilmesi işlemi sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefe yakın performans sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni İzin almak için başvuran kuruluş sayısındaki azalış. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik plan revizyonunda gösterge “Radyoaktif kaynak ve 

radyoaktif kaynak içeren cihazların ithalat, ihracat ve taşıma 

faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan izin başvuru 

sayısının, değerlendirilen başvuru sayısına oranı/yüzde” olarak 

değiştirilecektir.  

Hazırlanan/güncellenen ikincil 

düzenleme ve rehber 

dokümanların sayısı (adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimine uyum.   

Göstergenin Kaynağı Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimi.   

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefe yakın performans sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma bulunmamaktadır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik plan revizyonunda bu performans göstergesi yeniden 

değerlendirilecektir. 
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Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş ve 

sistemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi. 

Performans Hedefi : Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş 

ve sistemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma 

Oranı (%) 

Gözetim altında tutulan 

uygunluk belgesini haiz kuruluş 

sayısı (adet) 

30 51 170 70 

Göstergenin Tanımı  Metal hurda sanayi sektörü gibi, radyoaktif madde karışma 

ihtimali olan faaliyetlerde radyoaktif maddelerin tespit 

edilmesine yönelik, uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip 

firmaların radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için ayrıca 

dozimetre hizmeti verecek kuruluşlara, Kuruma başvuran 

kuruluşlardan uygun bulunanlara uygunluk belgesi 

düzenlenmesi sayısını belirler. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedefin üzerinde performans 

sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Uygunluk belgesi almak için başvuran kuruluş sayısındaki 

artış. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik plan revizyonunda bu performans göstergesi 

“Uygunluk belgesi verilen kuruluş sayısının, başvuru sayısına 

oranı/yüzde” olarak değiştirilecektir.  

Merkezi doz kayıt sisteminde 

takip edilen radyasyonla çalışan 

sayısı (adet) 

40.000 157.627 394 +294 

Göstergenin Tanımı  Uluslararası standartlarda merkezi doz kayıt sistemi 

oluşturulmasının sağlanması amacıyla dozimetre hizmeti 

vermek için Kuruma uygunluk belgesi almak üzere başvuran 

kuruluşlardan uygun bulunanlara uygunluk belgesi 

düzenlenmesi ve merkezi doz kayıt sistemine aktarılan  

verilerin değerlendirilmesi sayısını belirler. 

Göstergenin Kaynağı Çalışmayı yürüten ilgili şubeden yollanan verilerin tutulduğu 

Aylık Şube Faaliyetleri dosyası.  

Performans Sonuçlarının Analizi - 

Sapmanın Nedeni Uygunluk belgesi almış kuruluşlar, ilk kez dozimetre 

kullananların ve kayıtlı olan kişilerin iki aylık periyodlarda doz 

değerlendirmesini yapıp sonuçları merkezi doz kayıt sistemine 

aktarmaktadırlar.  Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılan bu 

kişilere ait verilerin değerlendirilmesi 2 aylık periyotlarla 

tekrarlanmaktadır. Ancak, gerçekleşme sayısı aylık verilerin 

toplamını aldığından gerçekleşme rakamı hedefi temsil 

etmemektedir. Kuruluş hizmeti 2 aylık periyotta vermesinden 

dolayı aylık takibin güçlüğü. Ayrıca, bilgisayar programından 
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kaynaklanan problem nedeniyle merkezi doz kayıt sistemine 

kayıt olan kişilerin her dönemde mükerrer sayılması.   

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu gösterge stratejik plan revizyonunda kaldırılacaktır. 

Hazırlanan/güncellenen ikincil 

düzenleme ve rehber 

dokümanların sayısı (adet) 

5 5 100 0 

Göstergenin Tanımı  Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimine uyum. 

Göstergenin Kaynağı Dairenin planladığı mevzuat hazırlama takvimi. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı performansı sağlanamamıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma bulunmamaktadır 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler RSGD tarafından yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları 

Dairenin her bir faaliyetine özgü olmayıp tamamını 

kapsamaktadır. Bu nedenle stratejik plan revizyonunda bu 

performans göstergesi yeniden değerlendirilecektir. 
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Yıl : 2015 

Birim : AGKD 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi  

Performans Hedefi : Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Uluslararası hizmet içi eğitim alan 

kişi sayısı (Adet) 

50 142 284 +184 

Göstergenin Tanımı  
Düzenlenen uluslararası hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım 

sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 
Veri, AGK Dairesi Yurt Dışı Görevlendirme takip dosyasından 

elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 
Kurulacak nükleer santral çalışmaları nedeniyle eğitime 

gönderilen personel sayısının artması.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Eğitim alan kişi sayısının artışı sapma nedeninde belirtilenler 

doğrultusunda olduğundan önlem almaya gerek 

bulunmamaktadır. Stratejik plan revizyonunda performans 

göstergesi değerlendirilecektir. 
 

 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi  

Performans Hedefi : Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Stajyer sayısı (Adet) 135 103 76 -24 

Göstergenin Tanımı  Üniversite öğrencilerine verilen staj hizmetini ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı TAEK Araştırma Merkezlerinin staj kontenjanını gösterir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefte azalma görülmüştür. 

Sapmanın Nedeni 
Merkezlerin yıl içi talepleri doğrultusunda kontenjanların 

oluşturulması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 
Merkezlerin faaliyetleri kapsamında oluşturulan bu gösterge 

için değişim kaçınılmazdır. 
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Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın 

artırılması. 

Performans Hedefi : Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın 

artırılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Uluslararası etkinliklere katılım 

sayısı (Adet) 

210 292 139 +39 

Göstergenin Tanımı  Düzenlenen bilimsel etkinliklere katılım sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 
Veri, AGK Dairesi Yurt Dışı Geçici Görevlendirme takip 

dosyasından elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Kurulacak nükleer santral çalışmaları nedeniyle katılınan 

toplantı, çalıştay ve eğitime gönderilen personel sayısının 

artması.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Etkinliklere katılım sapma nedeninde belirtilenler 

doğrultusunda olduğundan önlem almaya gerek 

bulunmamaktadır. Stratejik plan revizyonunda performans 

göstergesi değerlendirilecektir. 

Görsel ve yazılı doküman sayısı 

(Adet) 

90 63 70 -30 

Göstergenin Tanımı  
Kurum proje ve faaliyetleri kapsamında oluşturulan 

dokümanlardır. 

Göstergenin Kaynağı Eğitim ve Yayın Şubesi ilgili dosyada talep kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefte ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedeni Kurumsal hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 
Kurum proje ve faaliyetleri kapsamında oluşan sapma 

nedeniyle önlem almaya gerek yoktur. 

Kurumsal yayın sayısı (Adet) 13 4 31 -69 

Göstergenin Tanımı  
TAEK Yayın Kurulunun yayımlanmasını uygun bulduğu 

eserlerdir.  

Göstergenin Kaynağı Yayın Kuruluna iletilen eserlerin kayıt dosyası. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefte ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedeni Kurumsal hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 
Kurum proje ve faaliyetleri kapsamında oluşturulan eserler 

olduğundan önlem almaya gerek yoktur. 
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Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma 

koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. 

Performans Hedefi : Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

araştırma koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Paydaş sayısı (Adet) 99 105 106 +6 

Göstergenin Tanımı  
Atom enerjisi ve nükleer alanda araştırma koordinasyon ve 

işbirliği yapılan ulusal kurum ve kuruluş sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 

Dış İlişkiler Şubesi ile Nükleer Bilim ve Uygulamalar 

Şubesinde ilgili kayıtların tutulduğu bilgisayar ortamı ve 

dosyalardan elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Söz konusu işbirliği uluslararası boyutta gerçekleştirildiğinden 

Kurum politikasının yanı sıra ülke politikası da bu 

işbirliklerinin hayat bulmasında önemli etkendir. Tek taraflı bir 

mekanizmadan daha ziyade ilgili kurum/kuruluşların da 

politikalarıyla yürüyen bir prosedür olduğu için hedef ve 

gerçekleşmenin bire bir örtüşmemesi kaçınılmazdır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Söz konusu çalışma uzun bir süreç gerektiren, bir kurumdan 

daha ziyade ilgili kurumların süzgecinden geçen, bu 

işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi için aynı zamanda muhatap 

uluslararası devlet ilgili kurumunun da kararlarıyla yürüyen 

çok işbirlikli bir mekanizma olduğundan önlem alınabilecek 

statüde değildir. 

Düzenlenen toplantı sayısı (Adet) 15 4 27 -73 

Göstergenin Tanımı  
Destek olduğumuz ya da fiilen düzenlediğimiz uluslararası 

etkinlikleri ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 

Dış İlişkiler Şubesi ile Nükleer Bilim ve Uygulamalar 

Şubesinde ilgili kayıtların tutulduğu bilgisayar ortamı ve 

dosyalardan elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Ülkemizin nükleer enerji programının hayata geçirilmesi 

sürecinde uluslararası boyutta toplantılar düzenlenmesi 

gereklilik arz etmekte, fakat yapılması planlanan toplantılar, 

dış taleplere bağlı olduğu için tam olarak öngörülememektedir. 

Bununla birlikte söz konusu toplantıların gerçekleşmesine 

yönelik nihai kararlar, karşılıklı Makamların takdirine bağlı 

olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

öngörülen toplantılar gerçekleştirilememiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Sapma nedenine yönelik yukarıda belirtilen açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere sapmaya karşı önlem alınamamaktadır. 

Ancak söz konusu gösterge, Stratejik Plan revizyonunda 

yeniden değerlendirilerek revize edilecektir. 

İkili veya çoklu işbirliği 

anlaşma/düzenleme/protokol 

sayıları (Adet) 

207 217 105 +5 
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Göstergenin Tanımı  
Atom enerjisi ile ilgili akdedilen ulusal ve uluslararası 

anlaşma/düzenleme ve protokol sayılarını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 

Dış İlişkiler Şubesi ile Nükleer Bilim ve Uygulamalar 

Şubesinde ilgili kayıtların tutulduğu bilgisayar ortamı ve 

dosyalardan elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Söz konusu işbirliği uluslararası boyutta gerçekleştirildiğinden 

Kurum politikasının yanı sıra ülke politikası da bu 

işbirliklerinin hayat bulmasında önemli etkendir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Söz konusu çalışma uzun bir süreç gerektiren, bir kurumdan 

daha ziyade ilgili kurumların süzgecinden geçen, bu 

işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi için aynı zamanda muhatap 

uluslararası devlet ilgili kurumunun da kararlarıyla yürüyen 

çok işbirlikli bir mekanizma olduğundan önlem alınabilecek 

statüde değildir. 

Desteklenen proje sayısı (Adet) 14 15 107 +7 

Göstergenin Tanımı  
Nükleer alanda araştırma koordinasyon ve işbirliği kapsamında 

Kurumumuzca destek verilen proje sayısı 

Göstergenin Kaynağı Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Şubesinde mevcut dosyalar 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Tek taraflı bir mekanizmadan daha ziyade ilgili 

kurum/kuruluşların da politikalarıyla yürüyen bir prosedür 

olduğu için hedef ve gerçekleşmenin bire bir örtüşmemesi 

kaçınılmazdır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 
Hedefin aşılması müspet değerlendirildiğinden önlem 

alınmasına gerek yoktur. 

Uluslararası kuruluşlara ve 

projelere verilen destek tutarı 

(Bin TL) 

9.692 17.790 184 +84 

Göstergenin Tanımı  

Nükleer alanda araştırma koordinasyon ve işbirliği kapsamında 

Kurumumuzca destek verilen projeler kapsamında sağlanan 

destek miktarı. 

Göstergenin Kaynağı AGK Dairesi Harcama Dosyaları 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

2015 yılında CERN’e Ortak Üyeliğimiz gerçekleştiğinden 

3.618.750 CHF tutarında Ortak Üyelik aidatı ilk defa olarak 

ödenmiştir. Ortak Üyelik sürecinin olumlu sonuçlanıp 

sonuçlanmayacağı ile süre öngörülemediğinden ancak üyelik 

gerçekleştikten sonra çıkan kanuna dayalı olarak ödenek 

istemek mümkün olabilmiştir. Sapmanın nedeni yeni 

ödenmeye başlayan bu aidattır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 
Bundan sonraki yıllar için bütçe öngörüsüne Ortak Üyelik 

aidatı da dâhil edilmiştir. 

Kütüphane kaynaklarının iç ve 

dış kullanıcı sayısı (Adet)  

21.416 23.037 108 +8 

Göstergenin Tanımı  
Kurumumuz kütüphanesi kaynaklarının kullanım durumunu 

ifade eder.  

Göstergenin Kaynağı 

Elektronik ve basılı kütüphane kaynaklarının kullanım 

istatistiklerini gösteren bilgisayar kayıtları. (Performans 

göstergesinin değerlendirilmesinde elektronik kaynakları 
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kullanan personel sayısının tespit edilmesi mümkün olmadığı 

için kullanım sayısı verilmiştir.) 

Performans Sonuçlarının Analizi Performans sonuçları hedefleneni aşmıştır. 

Sapmanın Nedeni 

Mevcut veri tabanlarına TÜBİTAK-ULAKBİM' den ücretsiz 

olarak sağlanan 5 elektronik veri tabanının da katılmış olması. 

Mevcut elektronik dergi sayısını 6.659'dan 22.321' e 

çıkarmıştır. Yeni ve mevcut veri tabanlarının resmi yazı, e-

posta ve hazırlanan afişin Merkezlere asılmak suretiyle 

duyurusu yapılmıştır. Veri tabanlarındaki bu artış ve duyurular 

sonucu kütüphane kaynaklarının kullanımını arttırmıştır.   

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Sapma sonucunda kullanımın artması istenilen bir durumdur. 

Bu durumu devam ettirebilmek için kütüphane kaynaklarıyla 

ilgili e-posta ve hazırlanan yeni afişlerin Merkezlere asılması 

ile internet portalı kanalıyla yapılan duyurular sürdürülecektir. 
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Yıl : 2015 

Birim : İMİD 

Stratejik Amaç :Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef :Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve 

modernize edilmesi. 

Performans Hedefi :Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve 

modernize edilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

İyileştirme yapılan bina 

sayısı (Adet) 

3 3* 100 0 

Göstergenin Tanımı  Başkanlık Hizmet Binalarının bakım onarım ve iyileştirmeleri. 

Göstergenin Kaynağı Destek Hizmetleri şube müdürlüğünün malzeme istek dosyasında 

bulunmaktadır. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Hizmet binalarında ihtiyaç duyulan yerlerde bakım-onarım ve 

iyileştirmeler yapılmıştır.  

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
Binalar sürekli kontrol edilmektedir. 

* ÇNAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 

Stratejik Amaç :Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi. 

Performans Hedefi : Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

Sistemin sürekliliği 

(Saat) 

8.760 8.580 98 -2 

Göstergenin Tanımı  TAEK Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan bilgi 

işlem sistemlerinin sürekliliği. 

Göstergenin Kaynağı Etki Alanı sunucusu log' ları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 
2015 yılı sonunda hedeflenen sistem sürekliliğine ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni 2015 yılının ilk üç aylık periyodunda UPS arızası ve bakımı sebebi ile 

2040 saat sistem sürekliliği sağlanmıştır. Ekim ayında güvenlik 

duvarında oluşan arıza nedeniyle 60 dakika kesinti olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Stratejik plan revizyonunda zorunlu/plansız çalışmalar sırasında 

oluşacak ya da öngörülemeyen kesintiler için hedef yeniden 

değerlendirilecektir. 

Geliştirilen uygulama 

sayısı (Adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  Bilgi İşlem Şubesi tarafından, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

bünyesinde kullanılmak üzere üretilmiş ve kullanıma açılan yazılım 

sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki sunucularda yer 

almaktadır. 
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Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılı içerisinde uygulamaya alınması planlanan yeni yazılım sayısı 

hedefine ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
Önlem almaya gerek yoktur. 

Geliştirilen rapor sayısı 

(Adet) 

15 15 100 0 

Göstergenin Tanımı  Yönetimsel ve istatistiksel raporların hazırlanması. 

Göstergenin Kaynağı Bilgi İşlem Şubesi bünyesindeki sunucu bilgisayar. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılı sonunda hedeflenen rapor sayısına ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Önlem almaya gerek yoktur. 

Web sayfası ziyaretçi 

sayısı (Adet) 

329.749 413.727 126 +26 

Göstergenin Tanımı  Kurum web sayfasını ziyaret eden tekil ziyaretçi sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı 2015 yılı içerisinde kurum web sitesinin bulunduğu sanal sunucunun 

STATS modülü. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılı içerisinde en az 329.749 tekil ziyaretçi bekleniyordu 413.727 

ziyaretçi ile hedefe ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Kullanıcılar aradığı bilgiye dinamik ve modüler web sayfası tasarımı 

sayesinde istenen bilgiye ulaşmak için web sayfamızı tercih ederek 

istenen hedefe ulaşılmıştır. Kurumun kamuya verdiği hizmetleri 

çevirim içi sunma hedefleri çerçevesinde yaptığı çalışmalar, ziyaretçi 

sayısının tahminlerin çok üzerinde olmasına neden olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Önlem almaya gerek yoktur. 
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Yıl : 2015 

Birim : ÇNAEM 

 

Stratejik Amaç :Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef :Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan 

korunmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi. 

Performans Hedefi :Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin 

radyasyondan korunmasına yönelik hizmetlerin 

geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Biyolojik doz tayini yapılan kişi 

sayısı (Adet) 

30 

 

45 150 +50 

Göstergenin Tanımı  Yapılan Kromozom Aberasyon Analizi adedi. 

Göstergenin Kaynağı Birimde bulunan ve her yıl için ayrı olarak düzenlenen 

dosyalarda çıktı olarak başvuru evrakları ile beraber 

saklanmaktadır. 

Radyobiyoloji ortak alanında Biyolojik Doz Sonuç Raporları 

isimli klasörde dışardan başvuranlar her yıl ayrı olarak word 

dosyası olarak kayıt edilmektedir. 

Performans Sonuçlarının Analizi Sapma pozitif yönde olduğu için Radyasyona maruz kalma 

konusunda Türk halkının bilinçlendiğini göstermektedir. 

Sapmanın Nedeni Birimimiz başvuru sistemine göre çalışmaktadır. Bu yıl 

beklenenden çok başvuru olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yıllık hedef kişi sayısı arttırılabilir. 

Radyolojik izleme ve radyoaktif 

kirlenme düzeyi değerlendirilen 

çevre örneği sayısı (Adet) 

50 50 100 0 

Göstergenin Tanımı  Yıl boyunca çevresel radyoaktif kirlenme düzeyini izlemek 

amacı ile ölçümler alınmaktadır. Ölçüm sayısının yıl boyunca 

toplam 50 olması hedeflenmiştir. 

Göstergenin Kaynağı Kalite Sistemi Kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Yıllık toplamda 50 adet ölçüm yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Hava filtrelerinin yılsonundan 1 ay önce biteceği tahmininde 

bulunulmuştu. Ancak kullanılmış filtrelerden çıkan artıklar 

birleştirilerek 1 tane fazladan filter elde edilmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeni malzeme temin edilerek önümüzdeki yıl için filter 

sayısındaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.  

Radon gazı aktivite derişimi 

belirlenen kapalı ortam sayısı 

(Adet) 

2.000 

 

12.414 * 

 

620 +520 

Göstergenin Tanımı  İsteğe bağlı olarak ve Türkiye’nin Radon haritasını çıkarmak 

üzere radon dedektörlerin dağıtılması ve değerlendirilmesi. 
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Göstergenin Kaynağı Değerlendirilen dedektör sayısı bilgilerini içeren Birime ait 

hem elektronik ortamda bulunan, hem de basılı kopya olarak 

Birimde muhafaza edilen klasörler. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedeflenen sayıdan daha fazla dedektör (5.367 adet) 

değerlendirilmiştir. 

Sapmanın Nedeni Mart 2014’te Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu ile 

yapılan protokol gereği, yıl içerisinde belirlenen sayıdan daha 

fazla dedektör değerlendirilmesi gerçekleşmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu yıl planlanacak olan hedefte Sağlık Bakanlığı ile yapılan 

protokol de hesaba katılacaktır. 

* SANAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 

 

 

 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi 

Performans Hedefi : Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin 

geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Yeni hizmet verilmeye başlanan 

analiz metodu sayısı (Adet) 

3 4 133 +13 

Göstergenin Tanımı  Laboratuvarlarda yeni hizmet verilmeye başlanan analiz 

metodu sayısı (Adet). 

Göstergenin Kaynağı ÇNAEM Analitik Ölçme ve Analiz Birimi laboratuvar 

kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefe ulaşılmıştır.  

Sapmanın Nedeni ÇNAEM’de gerçekleştirilen projelerde yeni metotların 

kullanılması gerekmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Pozitif yönde bir sapma olduğu ve laboratuvarın çalışmasını 

olumsuz etkilemediği için önlem almaya gerek yoktur. 

Deney raporlarında laboratuvar 

kaynaklı hata düzeltme oranı 

(Yüzde) 

5 0,8* 16 

 

-84 

 

Göstergenin Tanımı  Analiz taleplerinde, müşterilere verilen “Analiz Raporu” ve 

“Radiation Certificate” belgelerinde adres, ürün tanımı, ..vb 

bilgiler yanlış olarak yazılabilmektedir. Yıl boyunca yazılan 

hatalı rapor sayısının tüm rapor sayısına oranının %5’in 

altında olması hedeflenmiştir.  

Göstergenin Kaynağı Kalite Sistemi Kayıtları ve Birimin elektronik ortamdaki ortak 

alanında bulunan analiz dosyaları. 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM ve ÇNAEM toplam 5554 adet analiz raporunda 

toplam 43 adedinde hata olmuştur. Hata oranı %0,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Yıl boyunca yazılan hatalı rapor sayısının tüm 

rapor sayısına oranının %5’in altında olması hedeflenmiş ve 
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hata oranı yıl için %0,8 olup hedeflenen “maksimum %5” 

hedefi tutturulmuştur.  

Sapmanın Nedeni Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışılmış olması. 

Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2015 yılında da hedefin çok altında sonuç alınmasından dolayı 

hedef stratejik plan revizyonunda tekrar değerlendirilecektir.  

Katılım sağlanan ulusal ve 

uluslararası yeterlilik ve 

laboratuvarlar arası 

karşılaştırma testlerindeki başarı 

(Yüzde) 

90 92,5* 102 

 

+2 

 

Göstergenin Tanımı  Kalite sistemi gereği Merkezimiz analiz laboratuvarları her yıl 

düzenli olarak yeterlilik ve karşılaştırma testlerine katılarak, 

test kapsamında istenen analiz sonuçlarını, testi düzenleyen 

kuruluşa bildirmekte ve sonuçlar “Kabul”, “Ret” ve “Uyarı” 

olarak değerlendirilmektedir.  Yıl boyunca katılınan testlerdeki 

tüm “Ret” ve “Uyarı” olarak değerlendirilen analiz 

sonuçlarının oranının %10’un altında olması hedeflenmiştir. 

Göstergenin Kaynağı Kalite Yönetimi Birimi Verileri. 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM ve ÇNAEM toplam 40 yeterlilik/karşılaştırma 

testine katılım sağlamıştır. Katılım sağlanan testlerin 37'sinde 

başarı sağlanmıştır. Başarı yüzdesi %92,5 olmuştur Hedeflenen 

“minimum % 90” sonucu tutturulmuştur. 

Sapmanın Nedeni Laboratuvar yeteneğinin gelişmesi. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bir sonraki dönemde hedef yükseltilebilir. 

Analiz hizmetlerinde taahhüt 

edilen hizmet süresinin aşılma 

oranı (Yüzde) 

5 0,9* 18 

 

-82 

 

Göstergenin Tanımı  Analiz talepleri sırasında müşterilere, “Analiz Raporu”nun 

verilmesi için “Maksimum süre” taahhüt edilmektedir. Yıl 

boyunca yerine getirilemeyen taahhüt sayısının tüm analiz 

sayısına oranının %5’in altında olması hedeflenmiştir. 

Göstergenin Kaynağı Kalite Sistemi Kayıtları ve Birimin elektronik ortamdaki ortak 

alanında bulunan analiz dosyaları. 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM ve ÇNAEM toplam 5554 adet analiz hizmetinde 

toplam 50 adedinde taahhüt edilen hizmet süresi aşılmıştır. 

2015 yılı hizmet süresi aşım oranı % 0,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Hedeflenen “maksimum %5” hedefi tutturulmuştur. 

Sapmanın Nedeni Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışılmış olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedef stratejik plan revizyonunda tekrar değerlendirilecektir. 

* SANAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin 

geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin sağlanması 

Performans Hedefi : Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin 

geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin sağlanması  

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Üretilen radyasyon ölçer cihaz 

sayısı (Adet) 

400 704 176 +76 

Göstergenin Tanımı  ÇNAEM-Nükleer Elektronik Laboratuvarlarında üretilen 

radyasyon ölçer cihaz sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı Birimde muhafaza edilen klasörlerde saklanan, her ay sonunda 

hazırlanan ” Birim Aylık Faaliyet” raporları.   

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden fazla üretim gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedeni Müşteri cihaz taleplerinin beklenenden fazla olması nedeniyle 

planlanandan daha fazla üretim yapılmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedef stratejik plan revizyonunda tekrar değerlendirilecektir. 

Üretilen RESA sistemi sayısı 

(Adet) 

20 53 265 +165 

Göstergenin Tanımı  ÇNAEM-Nükleer Elektronik Laboratuvarlarında üretilen 

RESA sistemi (Radyasyon Probu ve Haberleşme Ünitesi ) 

sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı ADYM’nin hazırladığı yeni RESA istasyonu kurulum 

planlarına göre gönderdiği yazı ve e-postalar. 

Birimde muhafaza edilen klasörlerde saklanan, her ay sonunda 

hazırlanan ” Birim Aylık Faaliyet” raporları.   

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden fazla üretim gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedeni Talep beklenenden fazla olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedef stratejik plan revizyonunda tekrar değerlendirilecektir. 

Bakım-onarım sayısı (Adet) 245 762* 311 +211 

Göstergenin Tanımı  ÇNAEM-Nükleer Elektronik Laboratuvarlarında Bakım-

onarımları yapılan arızalı nükleer elektronik cihaz, RESA ve 

RESA-GATE  bileşenleri sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Birimde muhafaza edilen klasörlerde saklanan, her bir 

elektronik cihaz bakım onarım işi için tutulan bakım onarım iş 

istek formları, 

Birimde muhafaza edilen klasörlerde saklanan, her ay sonunda 

hazırlanan “Birim Aylık Faaliyet” raporları  (aylık 

gerçekleşmiş toplam elektronik cihaz bakım onarım adedi). 

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden fazla bakım onarım gerçekleşmiştir. (451 adet) 

Sapmanın Nedeni Radyasyon ölçer cihaz bakım onarım talepleri, RESA ve 

RESA-GATE bileşenlerinin arızaları beklenenden fazla 

gerçekleşmiştir.  

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2015 yılında bakım onarımı yapılan cihaz sayısı göz önüne 

alınarak stratejik plan revizyonunda gösterge hedefi yeniden 

gözden geçirilecektir. 
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* SANAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 

 

 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Performans Hedefi : Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

Kalibrasyonu yapılan cihaz sayısı 

(Adet) 

4.000 

 

4.478* 112 +12 

Göstergenin Tanımı  Gerçekleşen kalibrasyon sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Birimin elektronik ortamdaki ortak alanında bulunan 

kalibrasyonlara ait dosyalar. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefin üzerinde gerçekleşme olmuştur. 

Sapmanın Nedeni Kuruluşların kalibrasyon talebine bağlı olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sonraki dönemde dışa bağımlı hedef seçilmeyecektir. 

İkincil Standart Dozimetri 

Laboratuvarında TS EN ISO/IEC 

17025'e göre akredite edilen metod 

sayısı (Adet) 

3 

 

0* 

 

0 -100 

Göstergenin Tanımı  ÇNAEM ve SANAEM‘in birlikte oluşturduğu hedef rakamın 

biri ÇNAEM’e ait olup, ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi 

Biriminde radyasyon ölçer cihazların kalibrasyonunda 

kullanılan bir yöntemin daha akredite edilmesidir. 

Göstergenin Kaynağı Kalite Yönetim Sistemi kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için öngörülen hedef gerçekleşmemiştir. 

Sapmanın Nedeni Birimdeki mevcut iş yükünün fazla olması ve yeni iki 

laboratuvarın daha devreye sokulma çalışmaları nedeniyle bu 

konuda çalışma yapmaya zaman yetmemiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedefin gerçekleşmesi için Birim içinde elemanlar arası iş 

paylaşımı yeniden ayarlanacaktır. 

 

* SANAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Stratejik Amaç 

 

 

Stratejik Hedef 

 

: Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teknoloji 

geliştirmek. 

: TR-2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve 

araştırmalar yapılması. 

Performans Hedefi : TR-2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve 

araştırmalar yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

TR-2 araştırma reaktörünün 

sismik güçlendirilmesi (Yüzde) 

100 97 97 -3 

Göstergenin Tanımı  Öngörülen işin gerçekleştirilme yüzdesi. 

Göstergenin Kaynağı Tamamlanan çalışmaları içeren, hem elektronik ortamda 

bulunan hem de basılı kopya olarak Birimde muhafaza edilen 

klasörler. 

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülen işler imkanlar elverdiğince tamamlanmaya 

çalışılmıştır. 

Sapmanın Nedeni ÇNAEM’de inşaat izninin hala alınamamış olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler ÇNAEM’de inşaat izni alınması çalışmalarının hızlandırılması. 

İşletmeye alınması için gerekli 

çalışmaların tamamlanması oranı 

(Yüzde) 

100 97 97 -3 

Göstergenin Tanımı Öngörülen işin gerçekleştirilme yüzdesi. 

Göstergenin Kaynağı Birimde muhafaza edilen, TR-2 reaktörü aylık işletme raporları 

kayıtlarının tutulduğu klasör. 

Performans Sonuçlarının Analizi Reaktör işletmeye alınmadığı için hedef gerçekleşmemiştir 

Sapmanın Nedeni Personel eksikliği ve işlerin bir diğerini etkilemesi. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Tamamlanmasına çalışılacaktır. 

TR-2 reaktörünün 5 MW güçte 

çalışma saati/Saat 

1 0 0 -100 

Göstergenin Tanımı Öngörülen İşin gerçekleştirilme süresi. 

Göstergenin Kaynağı TR-2 Reaktörü kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında TR-2 Reaktörü lisans olmadığı için çalışmamıştır. 

Sapmanın Nedeni TAEK NGD tarafından verilecek olan lisansın alınması 

işlemlerinin tamamlanmamış olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bu işin tamamlanabilmesi için gerekli olan diğer işlerin 

tamamlanması. 
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Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teknoloji 

geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar 

yapılması. 

Performans Hedefi : Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar 

yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Nükleer malzeme 

karakterizasyon sayısı (Adet) 

2.500 585 

 

23 -77 

Göstergenin Tanımı Nükleer yakıt malzemeleriyle yapılan deneysel çalışma verileri 

Göstergenin Kaynağı Analiz raporlarını içeren bilgisayar kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi 

çalışmaları aksatmıştır. 

Sapmanın Nedeni Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi ve 

binaya giriş çıkışların yasaklanması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeni binanın bir an önce yapılması. 

Analizi yapılan örnek sayısı 

(Adet) 

600 148 25 -75 

Göstergenin Tanımı  Yapılan analiz sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Analiz raporlarını içeren bilgisayar kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi 

çalışmaları aksatmıştır. 

Sapmanın Nedeni Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi ve 

binaya giriş çıkışların yasaklanması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeni binanın bir an önce yapılması. 

Üretilebilen uranyum ve 

toryumlu yakıtların toplam yakıt 

demeti bileşenlerine oranı 

(Yüzde) 

20 2 10 -90 

Göstergenin Tanımı  Üretilebilen uranyum ve toryumlu yakıtların sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Üretim kayıtlarının tutulduğu klasörler ve bilgisayar kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi 

çalışmaları aksatmıştır. 

Sapmanın Nedeni Fiziksel güvenlik nedeniyle laboratuvarlara girilememesi ve 

binaya giriş çıkışların yasaklanması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeni binanın bir an önce yapılması. 
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Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve 

teknoloji geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim 

teknolojilerinin geliştirilmesi. 

Performans Hedefi : Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim 

teknolojilerinin geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

İşlenen radyoaktif atık miktarı 

(Adet) 

80.000 4.818 6 -94 

Göstergenin Tanımı  Atık birimine teslim edilen radyoaktif atıkların işlenmesi, 

uygunlaştırılması ve depolanması. 

Göstergenin Kaynağı Atık birimi depolarında bulunan uygunlaştırılmış variller ve 

ortak alandaki belgeler. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefimiz tutmamıştır. 

Sapmanın Nedeni Forkliftte meydana gelen arızanın giderilmesi uzun zaman 

almıştır. Bu durum faaliyetlerimizi olumsuz etkilemiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Forkliftin eskisi tamir ettirilip yenisinin alımı 

gerçekleştirilmiştir. Böylece ileriki dönemde oluşacak 

herhangi bir arıza iş planlarımızı olumsuz etkileyemeyecektir. 

Önümüzdeki dönemde oluşan sapmanın önüne geçilmesi için 

iş yoğunluğunun bu alana doğru kaydırılması planlanmaktadır. 

İşlenen kapalı radyoaktif kaynak 

sayısı (Adet) 

800 504 63 -37 

Göstergenin Tanımı  Atık birimine teslim edilen radyoaktif atıkların işlenmesi, 

uygunlaştırılması ve depolanması. 

Göstergenin Kaynağı Atık birimi depolarında bulunan uygunlaştırılmış variller ve 

bunların kayıtları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefimiz tutmamıştır. 

Sapmanın Nedeni 2010-2014 yıllarında teslim alınan radyoaktif atık sayısı 

verilerinin ortalaması baz alınarak öngörü yapılmıştır. 2015 

yılında bu öngörünün altında atık teslim edildiğinden 

hedeflerin altında kalmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sonraki dönem için dışarıya bağımlı hedef seçilmeyecektir. 

Taşıma yapılan atık sayısı (Adet) 12 19 158 +58 

Göstergenin Tanımı  Başvuru üzerine radyoaktif atık taşıma hizmeti verilmesi. 

Göstergenin Kaynağı Taşıma ile alakalı arşiv odasında ve ortak alanda bulunan 

belgeler. 

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden % 58 pozitif sapma olmuştur. 

Sapmanın Nedeni 2012-2014 yıllarında yapılan taşıma sayıları baz alınarak 

öngörüler yapılmıştır. 2015 yılında bu yıllara oranla daha fazla 

radyoaktif atık taşıma işlemi yapılmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapma pozitif yönde olduğundan önlem almaya gerek yoktur. 

Ancak artan talepler karşında mevcut personelle hizmet 

taleplerinin tamamının karşılanamayacağı riski göz önünde 

bulundurulup personel sayısının artırılması problem doğmasını 
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engelleyecektir. Bununla beraber, bir sonraki dönemde dışa 

bağımlı hedef seçilmeyecektir. 

Yeni atık işleme teknikleri sayısı 1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  Atık İşleme Tesisinde daha önce uygulanmamış yeni 

teknolojilerin kullanımı. 

Göstergenin Kaynağı Tesiste mevcut işleme yöntemleri. 

Performans Sonuçlarının Analizi Hedefimiz tutmuştur. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapma yoktur. 

Kabul edilen atık sayısı (parça) 2.502 1.554 62 -38 

Göstergenin Tanımı  Atık birimine lisanslı firmalar tarafından getirilen ve taşınma 

işlemi yapılan radyoaktif atıkların toplam sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Depolarda bulunan işlenmiş veya işlenmemiş radyoaktif 

atıkların sayısı, ortak alanda bulunan teslim tutanakları ve arşiv 

odasındaki belgeler. 

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden % 38 negatif sapma olmuştur. 

Sapmanın Nedeni 2010-2014 yıllarında teslim alınan radyoaktif atık sayısı 

verilerinin ortalaması baz alınarak öngörü yapılmıştır. 2015 

yılında bu öngörünün altında atık teslim edilmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Radyoaktif atık işleme, uygunlaştırma ve depolama işlemleri 

için gerekli malzeme, makina ve ekipman temini bu sapmaya 

paralel olacak şekilde planlanacaktır. 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve 

teknoloji geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar 

yapılması. 

Performans Hedefi : Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar 

yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Nötron tesir kesiti ölçüm sayısı 

(Adet) 

1 0 0 -100 

Göstergenin Tanımı  Yapılan nötron tesir kesiti ölçüm sayısı. 

Göstergenin Kaynağı - 

Performans Sonuçlarının Analizi Performans göstergesi sehven yanlış belirlenmiştir. 

Sapmanın Nedeni Bu gösterge sehven belirlenmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler İlgili performans göstergesi stratejik plan revizyonunda 

“proton ve döteron tesir kesiti ölçümü sayısı” olarak 

düzeltilecektir. 

İncelenen zırh malzemesi sayısı 

(Adet) 

1 0 0 -100 

Göstergenin Tanımı  İncelenen nötron zırh malzemesi sayısı. 

Göstergenin Kaynağı - 
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Performans Sonuçlarının Analizi 2014 yılında faaliyeti yürütecek personelin 2014 yılının 

başlarında emekli olması sonucu bu sapma gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedeni İlgili faaliyet 2015 çalışma programında yer almamıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler İlgili performans göstergesi stratejik plan revizyonunda tekrar 

değerlendirilecektir. 

  

Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teknoloji 

geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması. 

Performans Hedefi : Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

Tahribatsız muayenesi 

yapılan malzeme sayısı 

(Adet) 

500 735 147 +47 

Göstergenin Tanımı  2015 yılında gerçekleştirilen tahribatsiz muayene sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Endüstri birimi tahribatsız muayene kayıtları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Beklenenden fazla malzemenin tahribatsız muayenesi yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Talep beklenenden fazla olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

2015 yılında gerçekleştirilen tahribatsız muayene sayısı göz önüne 

alınarak stratejik plan revizyonunda gösterge hedefi yeniden gözden 

geçirilecektir. 

Kalite kontrolü yapılan 

radyofarmasötik sayısı 

(Adet) 

5 3 60 -40 

Göstergenin Tanımı  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kalite 

kontrollerinin yapılması istenen, özel firmaların ürettiği veya ithal 

ettiği yeni kitlerin ve radyofarmasötiklerin sayısıdır. 

Göstergenin Kaynağı Birimde bulunan kalite kontrol kayıt defteri ve bilgisayar kayıtları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Hedeflenen sayıdan eksik kit kalite kontrolü yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Hedeflenen sayıdan eksik kit kalite kontrolü gelmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ruhsat başvurusu 

yapan firma sayısına bağlı olmak. (Örnekleme konusunda bir 

yaptırımımız yok. Bu nedenle, sadece Sağlık Bakanlığı isteği 

doğrultusunda gelen analiz isteklerine bağlı olarak çalışıyoruz.) Bir 

sonraki dönemde dışa bağımlı hedef seçilmeyecektir. 

Kalite kontrolü yapılan doz 

kalibratörü sayısı (Adet) 

125 134 107 +7 

Göstergenin Tanımı  Nükleer Tıp Merkezlerinde kullanılan doz kalibratörlerinin kalite 

kontrollerinin yapılması. 

Göstergenin Kaynağı Doz Kalibratörlerinin kalite kontrol formlarını içeren klasör. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Hedeflenen sayıdan fazla kalite kontrol yapılmıştır. 
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Sapmanın Nedeni Nükleer Tıp Merkezlerinin ve doz kalibratörlerinin sayısında bir 

önceki yıla göre artış olmuştur 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Doz kalibratörlerinin yılda bir kez Birimimize getirilerek Kalite 

Kontrol Sertifikası almaları gerekmektedir. Yeni Nükleer Tıp 

Merkezleri açılmakta  olduğu için sayı artabilmektedir.  Bazen de  

firmalar bir yıllık süreyi geçirebildiklerinden  sayı azalabilmektedir. 

Bu etkenlerin öngörülebilmesi mümkün değildir. Stratejik plan 

revizyonunda gösterge hedefi yeniden gözden geçirilecektir. 

Ir-192 ve Se-75 transferi 

yapılan radyografi cihazı 

sayısı (Adet) 

100 117 117 +17 

Göstergenin Tanımı  Endüstride kullanılan radyografi projektörlerine Ir-192 ve Se-75 

gibi radyoizotopların radyasyon güvenliğine uygun şekilde transfer 

edilmesi. 

Göstergenin Kaynağı ÇNAEM Radyoizotop Birimi sıcak hücrelerinde yapılan transfer 

işlemleri kayıt defterleri. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Hedeflenenden fazla kaynak transferi yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Nükleer Tıp Merkezlerinden hedef sayıdan çok kaynak gelmiştir. 

Talebe bağlı işlemlerdir. (Firmaların piyasadan topladığı taleplere 

göre değişkenlik göstermektedir.) 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Stratejik plan revizyonunda gösterge hedefi yeniden gözden 

geçirilecektir. 

  

Stratejik Amaç :Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef :Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve 

modernize edilmesi. 

Performans Hedefi :Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve 

modernize edilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

İyileştirme yapılan 

laboratuvar sayısı (Adet) 

2 2 100 0 

Göstergenin Tanımı  İş yeri güvenliği ve çalışmaların uluslararası standartta 

yapılabilmesi için mevcut laboratuvarların fiziksel şartlarının 

iyileştirilmesi. 

Göstergenin Kaynağı İyileştirme yapılan laboratuvara ait tutulan dokümanlar. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılında 2 laboratuvarda iyileştirme yapılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
Önlem almaya gerek yoktur. 

İyileştirme yapılan tesis sayısı 

(Adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin Tanımı  İş yeri güvenliği ve çalışmaların uluslararası standartta 

yapılabilmesi için mevcut tesisin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi. 

Göstergenin Kaynağı İyileştirme yapılan tesislere ait tutulan ihale kayıt dokümanları. 
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Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Reaktör Malzemeleri Biriminde bulunan yakıt pilot tesisinde 

iyileştirme yapılmıştır 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
Önlem almaya gerek yoktur. 

İyileştirme yapılan bina 

sayısı (Adet) 

3 3* 100 0 

Göstergenin Tanımı  Bakım onarım karakterlidir. 

Göstergenin Kaynağı İyileştirme yapılan binaya ait tutulan ihale kayıt dokümanları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılı hedefinde ÇNAEM Müdürlüğüne ait 1 binanın 

iyileştirilmesi hedeflemiş olup hedef gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
Önlem almaya gerek yoktur. 

Yeni yapılan bina/tesis 

(Metrekare) 

5.000 100 2 -98 

Göstergenin Tanımı  Metrekare olarak yeni yapılan bina/tesis. 

Göstergenin Kaynağı Merkez Müdürlüğü İhale kayıt dokümanları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

Hedef imar izninde yaşanan problemler nedeniyle 

gerçekleşmemiştir 

Sapmanın Nedeni Parselasyon yapılamadığından gelişme projesine başlanamamıştır 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

İmar izninin tamamlanması. 

* İMİD ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması 

Performans Hedefi : Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

TS EN ISO/IEC 17025'e göre 

akredite olan metot sayısı 

(Adet) 

3 0* 0 100 

Göstergenin Tanımı  Laboratuvarlarda TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite olan metot 

sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Kalite Yönetim Birimi dosyaları. 

Performans Sonuçlarının 

Analizi 

2015 yılı hedefi yakalanamamıştır. 

Sapmanın Nedeni Akredite edilecek olan kromozom aberasyon analizinde kullanılan 

ve yurt dışından getirtilen kimyasal maddelerin uygun şartlarda 

transferi yapılmadığı için deneyler tamamlanamamıştır. Bir diğer 

metot olan Sularda Ra-226 analizi, Alfa spektrometre 

laboratuvarının yoğun olarak çalışması nedeniyle akreditasyon 

çalışmaları tamamlanamamıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Laboratuvarların iş planlamasının daha düzgün yapılması 

sağlanacaktır. Yurtdışından getirtilecek kimyasallar için alım 

yapılacak firmalar önceden uyarılacaktır. 

* SANAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Yıl : 2015 

Birim : SANAEM 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan  

korunmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 

Performans Hedefi : Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan 

korunmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Kişisel dozimetre hizmeti 

verilen kişi sayısı (Adet) 

25.000 21.782  87 -13 

Göstergenin tanımı Radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldıkları dozların iki aylık 

periyotlarla düzenli olarak takip edilmesi. 

Göstergenin kaynağı Kişisel dozimetri hizmeti iki aylık periyotlarla yılda toplam altı 

kez verilmektedir. Her periyot hizmet alan kuruluşlara yapılan 

işlemler, Kurumun Dozimetri Otomasyonu ile takip edilmektedir. 

Performans sonuçlarının analizi Hizmet alan kişilere iki aylık periyotlarla düzenli olarak hizmet 

verilmiştir. 

Sapmanın nedeni Ülkemizde kişisel dozimetri hizmeti Kurumumuzun yanı sıra, 

Kurumumuz tarafından Uygunluk Belgesi verilen özel sektördeki 

kuruluşlar tarafından da verilmektedir. Özel sektörde faaliyet 

gösteren üç firma bulunmaktadır. Hizmet verilen kuruluşların bu 

hizmeti özel sektördeki kuruluşlardan alması nedeniyle 2015 

yılında ortalama 21.782 kişiye toplam altı dönemde hizmet 

verilmiştir. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Piyasada rekabet ortamı oluşmuş durumdadır. Özel sektördeki 

firmaların hizmet karşılığında sabit bir fiyat politikası yoktur. Bu 

nedenle sapmaya karşı alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Radon gazı aktivite derişimi 

belirlenen kapalı ortam sayısı 

(Adet) 

2.000 

 

12.414 * 

 

620 +520 

Göstergenin tanımı Kapalı ortamlarda radon aktivite konsantrasyonu derişiminin 

ölçülmesi. 

Göstergenin kaynağı Radon dedektörü sayısı. 

Performans sonuçlarının analizi Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ülkemizin 

çeşitli illerine dedektörler dağıtılmakta ve toplanarak 

değerlendirilmektedir. Bu çalışma tüm illerde ölçüm yapılacak 

şekilde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlama 

sonucunda 2015 yılında ölçüm yapılacak il sayısında artış söz 

konusu olmuştur. (7.047 adet) 

Sapmanın nedeni Protokol kapsamında çalışmaların başlatılması nedeniyle hedef 

aşılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlama çerçevesinde 

ölçüm yapılacak il sayısı artırıldığı için hedeften olumlu yönde 

sapma gerçekleşmiştir. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Herhangi bir önlem öngörülmemektedir. 

* ÇNAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi 

Performans Hedefi : Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin 

geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Deney raporlarında laboratuvar 

kaynaklı hata düzeltme oranı 

(Yüzde) 

5 0,8* 

 
16 
 

-84 
 

Göstergenin Tanımı  Düzenlenen raporlarda hatalı rapor sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Düzenlenen raporlara dayanarak hazırlanan kayıt dosyası. 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM; Yıl boyunca kurum dışı ücretli verilen analiz 

sayısı 3.209 adettir. Oluşturulan raporların 19 adedinde 

laboratuvar kaynaklı hata olmuştur. Hata oranı 2015 yılı için 

%0,6 olarak gerçekleşmiştir. 

CNAEM; Yıl boyunca verilen 2345 adet raporun 24 adedinde 

laboratuvar kaynaklı hata olmuştur. Hata oranı yıl için %1 

olup hedeflenen sonuca ulaşılmıştır.  

SANAEM ve ÇNAEM toplam 5554 adet analiz raporunda 

toplam 43 adedinde hata olmuştur. Hata oranı %0,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Yıl boyunca yazılan hatalı rapor sayısının 

tüm rapor sayısına oranının %5’in altında olması hedeflenmiş 

ve hata oranı yıl için % 0,8 olup hedeflenen “maksimum %5” 

hedefi tutturulmuştur.  

Sapmanın Nedeni Laboratuvar personelinin tecrübe kazanması nedeniyle 

düzenlenen deney raporlarında dönüş oranı beklenenin altında 

gerçekleşmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2015 yılında da hedefin çok altında sonuç alınmasından dolayı 

hedef stratejik plan revizyonunda tekrar değerlendirilecektir. 

Katılım sağlanan ulusal ve 

uluslararası yeterlilik ve 

laboratuvarlar arası 

karşılaştırma testlerindeki başarı 

(Yüzde) 

90 92,5* 102 +2 

Göstergenin Tanımı  Katılım sağlanan yeterlik testlerinin başarı yüzdesi. 

Göstergenin Kaynağı PT kapsamında çalışılan örneğin gerçek değeri ve PT Sonuç 

Raporu. 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM ve ÇNAEM toplam 40 yeterlilik/karşılaştırma 

testine katılım sağlamıştır. Katılım sağlanan testlerin 37'sinde 

başarı sağlanmıştır. Başarı yüzdesi %92,5 olmuştur Hedeflenen 

“minimum % 90” sonucu tutturulmuştur. 

Sapmanın Nedeni Laboratuvar personelinin uyguladıkları metotlarda tecrübe 

kazanması nedeniyle hedeflenen başarı yüzdesi üzerinde sonuç 

alınmıştır. 
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Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeterlik testlerine katılım akreditasyon kapsamındaki deneyler 

için zorunludur. Kapsam dışındaki hizmetler için hizmet 

kalitesi artırmak için önemlidir. Elde edilen sonuçlara göre 

gelecek yıllarda hedef değeri (Başarı/yüzde) artırılmalıdır. 

Analiz hizmetlerinde taahhüt 

edilen hizmet süresinin aşılma 

oranı (Yüzde) 

5 0,9* 18 -82 

Göstergenin Tanımı  Analiz hizmet süresi 

Göstergenin Kaynağı Yapılan analizler sonrası hazırlanan deney raporları 

Performans Sonuçlarının Analizi SANAEM; yıl boyunca kurum dışı ücretli verilen analiz sayısı 

3.209 adettir. Analiz hizmetinden taahhüt edilen hizmet 

süresinin aşımı olmamıştır. 

SANAEM ve ÇNAEM toplam 5.554 adet analiz hizmetinde 

toplam 50 adedinde taahhüt edilen hizmet süresi aşılmıştır. 

2015 yılı hizmet süresi aşım oranı % 0,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Hedeflenen “maksimum %5” hedefi tutturulmuştur. 

Sapmanın Nedeni Laboratuvar personelinin tecrübe kazanması nedeniyle analiz 

sürelerinde oluşabilecek gecikmeler daha önceden öngörülmüş 

ve gerekli tedbirler alınmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2015 yılında da hedefin çok altında sonuç alınmasından dolayı 

hedef yüzde 1 olarak stratejik plan revizyonunda 

değiştirilecektir.. 

* ÇNAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 

 

 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin 

geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin sağlanması. 

Performans Hedefi : Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin 

geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin sağlanması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Üretilen panel dedektör sayısı 

(Adet) 

50 32 64 -36 

Göstergenin tanımı RIS panel detektörlerinin üretim sayısı. 

Göstergenin kaynağı Faaliyet raporu. 

Performans sonuçlarının analizi Hedef gerçekleştirilememiştir. 

Sapmanın nedeni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TAEK arasındaki protokolün 

imzalanması geciktiği için gümrük kapılarına yapılan kurulum 

sayısında azalma olmuş, dolayısıyla üretim azalmıştır. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur. 

 

Bakım-onarım sayısı (Adet) 245 762* 311 +211 

Göstergenin Tanımı  Merkezlerde yürütülen faaliyetlerde kullanılan cihaz ve 

ekipmanların ve kurulan detektör sistemlerinin bakım, onarım 

ve tamir sayısı. 
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Göstergenin Kaynağı Faaliyet raporu, Merkez içi hizmet talep formları. 

Performans Sonuçlarının Analizi Öngörülenden fazla bakım onarım gerçekleşmiştir (311 adet). 

Sapmanın Nedeni Gelen talep doğrultusunda beklenen üretim sayısı aşılmıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur. 

Geliştirilen prototip detektör 

sayısı (Yüzde) 

2 0 0 -100 

Göstergenin tanımı Radyasyon tespit sistemi olarak farklı amaç ve mekânlar için 

kullanılabilecek değişik özelliklere sahip sistemlerin 

tasarlanması ve geliştirilmesi. 

Göstergenin kaynağı Faaliyet raporları. 

Performans sonuçlarının analizi Elde taşınabilir bir plastik sintilatör detektör prototipi 

hazırlanmıştır. 

Sapmanın nedeni AR-GE faaliyetlerindeki uzamalar. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

 

 

 

Stratejik Amaç : Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması 

amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini 

vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Performans Hedefi : Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Uluslararası bilimsel dergilerde 

ve konferanslarda yapılan tebliğ 

ve yayın sayısı (Adet) 

1 6 600 +500 

Göstergenin tanımı Bilimsel yayın. 

Göstergenin kaynağı Bilimsel yayınların kayıt altına alındığı dosya ve yayının 

yapıldığı dergi. 

Performans sonuçlarının analizi 2013 yılında 2014-2018 Stratejik Plan hazırlanırken 

laboratuvarların kurulumu henüz tamamlanmadığından geçen 

süre zarfında gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ve bu 

çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilerin bu ölçüde tebliğ ve 

yayın haline dönüştürüleceği doğru öngörülememiştir. 

Sapmanın nedeni Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilme 

sürelerinin tahmin edilen süreden daha uzun sürmesi hedeflerin 

gerçekleşme tahminlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Sapmaya karşı alınacak önlemler Stratejik plan revizyonuna kadar sapmaya karşı alınabilecek bir 

önlem yoktur. 

 

Yapılacak yeterlilik  

ve laboratuvarlar arası 

karşılaştırma testi sayısı (Adet) 

1 1 

 

100 0 

Göstergenin tanımı Düzenlenen test sayısı 

Göstergenin kaynağı Değerlendirme Raporları 
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Performans sonuçlarının analizi “TAEK-RMB-2015-01 İşlenmiş Çayda Cs-137, K-40 ve Sr-90 

Aktivitelerinin Belirlenmesi Üzerine Yeterlilik Testi”ne 

katılacağını bildiren 7’si yurtdışından olmak üzere 21 katılımcı 

laboratuvara test numunelerinin dağıtımı yapılmıştır. İmkanları 

uygun olan laboratuvarlardan Sr-90 ölçümlerinin de yapılması 

istenmiştir. 

Sapmanın nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

Radyoaktif Standart Üretimi 

(Adet) 

1 1 100 0 

Göstergenin tanımı Üretilen radyoaktif standart. 

Göstergenin kaynağı Üretilen radyoaktif standart ve belgelendirme raporu.  

Performans sonuçlarının analizi 6 adet H-3 ampulü sıvı standart referans malzemesi olarak 

kullanıma sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir. 

Sapmanın nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 

Kalibrasyonu yapılan cihaz sayısı 

(Adet) 

4.000 

 

4.478* 112 +12 

Göstergenin Tanımı  Kalibrasyonu yapılan cihaz sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Birimin elektronik ortamdaki ortak alanında bulunan 

kalibrasyonlara ait dosyalar. 

Performans Sonuçlarının Analizi Türkiye’nin Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapısının 

Güçlendirilmesi projesi kapsamında SANAEM yerleşkesine 

kurulmakta olan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı, bina 

inşaatının henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla sistem, 

cihaz ve donanımların montajının yapılarak laboratuvarların 

faaliyete geçmemiş olması nedeniyle herhangi bir kalibrasyon 

hizmeti verilememiştir. 

Sapmanın Nedeni Bina inşaatının tamamlanmamış ve dolayısıyla 

laboratuvarların faaliyete geçmemiş olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 

İkincil Standart Dozimetri 

Laboratuvarında TS EN ISO/IEC 

17025'e göre akredite edilen 

metod sayısı (Adet) 

3 

 

0* 

 

0 -100 

Göstergenin Tanımı  TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilen metod sayısı. 

Göstergenin Kaynağı TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilen metod sayısı. 

Performans Sonuçlarının Analizi Türkiye’nin Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapısının 

Güçlendirilmesi projesi kapsamında SANAEM yerleşkesine 

kurulmakta olan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı, bina 

inşaatının henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla sistem, 

cihaz ve donanımların montajının yapılarak laboratuvarların 

faaliyete geçmemiş olması nedeniyle kalibrasyon hizmeti için 

kullanılacak herhangi bir metot akredite edilememiştir. 

Sapmanın Nedeni Bina inşaatının tamamlanmamış ve dolayısıyla 

laboratuvarların faaliyete geçmemiş olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 

* ÇNAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve 

teknoloji geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar 

yapılması. 

Performans Hedefi : Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar 

yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Yerli proton hızlandırıcısı 

sisteminin çalışır hale getirilmesi 

(Yüzde) 

100 85 85 -15 

Göstergenin tanımı Farklı alanlarda önemli yetenekler kazandıracak olan 

hızlandırıcı teknolojisinde, büyük oranda yerli üretim ve insan 

kaynakları kullanılarak bir proton hızlandırıcısı prototipi 

üretmek ve çalıştırmak. 

Göstergenin kaynağı Faaliyet raporları. 

Performans sonuçlarının analizi Parça üretimleri gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Sistem 

entegrasyonu yapılmaktadır. İletim hattıyla ilgili üretim ve 

testler planlanandan önce bitirilmiştir. 

Sapmanın nedeni Satın alma ve üretim zamanlamalarındaki kaymalar. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

 

Stratejik Amaç 

 

: Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve 

teknoloji geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması. 

Performans Hedefi : Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Mutasyon ıslahında belirlenecek 

fenotipik karakter sayısı (Adet) 

10 10 100 0 

Göstergenin tanımı Mutant hatlarda ilgilenilen fenotipik karakterler. 

Göstergenin kaynağı Proje Dönem Raporları. 

Performans sonuçlarının analizi 2015 yılında üzerinde çalışılan türlere ait mutant hatlarda 

ilgilenilen 10 karakterden 10’u üzerindeki gözlem ve analizler 

tamamlanmıştır. 

Sapmanın nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 

Etiketli N-15 gübresi kullanarak 

optimum gübre dozları belirlenen 

kültür bitkisi sayısı (Adet) 

6 6 100 0 

Göstergenin tanımı Optimum gübre uygulama dozlarının belirlenmesi. 

Göstergenin kaynağı Faaliyet Raporları. 

Performans sonuçlarının analizi 2015 yılında 6 farklı tür için yapılması planlanan N-15 gübre, 

sulama uygulamaları ve analizleri tamamlanmıştır. 

Sapmanın nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya karşı alınacak önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 
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Stratejik Amaç : Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve 

teknoloji geliştirmek. 

Stratejik Hedef : TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)’nde radyoizotop 

ve radyofarmasötik üretimi ile Ar-Ge faaliyetleri yapılması. 

Performans Hedefi : TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)’nde 

radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ile Ar-Ge 

faaliyetleri yapılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

PHT’de üretilecek radyoizotop 

sayısı (Adet) 

5 3 60 -40 

Göstergenin Tanımı  Radyoizotop üretimi. 

Göstergenin Kaynağı Hızlandırıcı kayıt defteri. 

Performans Sonuçlarının Analizi 18F Radyoizotopu, 123I Radyoizotopu ve 111In Radyoizotopu  

Sapmanın Nedeni Eğitimli personel eksikliği. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler PHT’de çalışacak nitelikli personel sağlanmalıdır. 

PHT’de üretilecek 

radyofarmasötik sayısı (Adet) 

5 3 60 -40 

Göstergenin Tanımı  Radyofarmasötik üretimi. 

Göstergenin Kaynağı Hızlandırıcı kayıt defteri. 

Performans Sonuçlarının Analizi 

18F-FDG (Florodeoksiglikoz) Radyofarmasötiği, 123I-NaI 

(Sodyum İyodür) Radyofarmasötiği ve 111In-InCl3(İndiyum 

Klorür) 

Sapmanın Nedeni Eğitimli personel eksikliği. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler PHT’de çalışacak nitelikli personel sağlanmalıdır. 

Proton demetine dayalı Ar-Ge 

proje sayısı (Adet) 

2 1 50 -50 

Göstergenin Tanımı  Proje sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Proje Başvurusu. 

Performans Sonuçlarının Analizi Başarılı. 

Sapmanın Nedeni 1 adet başvuru olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 

Daha fazla tanıtım ile üniversitelerin ve araştırma 

kuruluşlarının tesiste Ar-Ge yapmasının özendirilmesi, vasıflı 

personel takviye ile TAEK’in kendi imkanları ile proje 

yapmasının sağlanması. 

 

 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması 

Performans Hedefi : Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması 
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Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin Sapma 

Oranı (%) 

TS EN ISO/IEC 17025'e göre 

akredite olan metot sayısı (Adet) 

3 0* 0 100 

Göstergenin Tanımı  TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilen metod sayısı 

Göstergenin Kaynağı TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilen metod sayısı 

Performans Sonuçlarının Analizi Türkiye’nin Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapısının 

Güçlendirilmesi projesi kapsamında SANAEM yerleşkesine 

kurulmakta olan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı, bina 

inşaatının henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla sistem, 

cihaz ve donanımların montajının yapılarak laboratuvarların 

faaliyete geçmemiş olması nedeniyle kalibrasyon hizmeti için 

kullanılacak herhangi bir metot akredite edilememiştir. 

Sapmanın Nedeni Bina inşaatının tamamlanmamış ve dolayısıyla laboratuvarların 

faaliyete geçmemiş olması. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sapmaya karşı alınacak önlem yoktur. 

* ÇNAEM ile ortak performans gösterge olduğu için değerlendirmeler toplam üzerinden alınarak tek gösterge olarak ele alınmıştır. 
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Yıl : 2015 

Birim : ANAEM 

 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi  

Performans Hedefi : Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi. 

Performans Göstergeleri Hedef Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Ulusal Hizmet içi eğitim alan kişi 

sayısı (Adet) 

1.500 2.061 137 +37 

Göstergenin Tanımı  
2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan eğitimlere 

katılan personel sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı 
Birimlerden gelen, yıl içerisinde gerçekleştirilen eğitim 

faaliyetleri ve katılan personel sayısı.  

Performans Sonuçlarının Analizi 
2015 yılında 164 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 

2.061 personel katılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Talep yoğunluğu. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi  

Performans Hedefi : Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Yıllık Kurs Sayısı (Adet) 45 37 82 -18 

Göstergenin Tanımı  Ulusal Kurs Programında (UKP) yer alan yıl boyunca 

gerçekleştirilen kurs sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Otomasyon Sistemimizin altında yer alan İnsan Kaynakları 

Bölümüne koordinatörler tarafından girilen verilerden elde 

edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında toplam 37 adet kurs gerçekleştirilmiştir ve hedefe 

ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedeni 4 adet kurs;  başvuru yetersizliği nedeniyle iptal edilmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Performans göstergesi kendi dışımızdaki etmenlere bağlı 

olduğundan hedef tutturulamamıştır. Stratejik plan 

revizyonunda bu hususa dikkat edilerek kurs sayısı yeniden 

değerlendirilecektir. 

 

Yıllık Kursiyer Sayısı (Adet) 1.300 789 61 -39 
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Göstergenin Tanımı  Ulusal Kurs Programında yer alan yıl boyunca gerçekleştirilen 

kurslara katılan kursiyer sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Otomasyon Sistemimizin altında yer alan İnsan Kaynakları 

Bölümüne koordinatörler tarafından girilen verilerden elde 

edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında toplam 789 kişi Ulusal Kurs Programında yer alan  

kurslara katılmıştır ve hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedeni İlgili kursların hem ANAEM Müdürlüğümüzde hem de 

Radyasyondan Korunma Eğitimleri Veren Onaylı Eğitim 

Kuruluşlarında düzenlenmesi sebebi ile kursiyer sayılarımızda 

sapma meydana gelmiştir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Performans göstergesi kendi dışımızdaki etmenlere bağlı 

olduğundan hedef tutturulamamıştır. Stratejik plan 

revizyonunda bu hususa dikkat edilerek kursiyer sayısı yeniden 

değerlendirilecektir. 

Anketlerdeki Memnuniyet Oranı 

(Yüzde) 

90 90 100 0 

Göstergenin Tanımı  Ulusal Kurs Programında yer alan kurslara katılan kursiyerin 

verilen hizmetten memnun kalma oranı. 

Göstergenin Kaynağı Ulusal Kurs Programında yer alan kursların her birinin sonunda 

dağıtılan anket sonuçlarının ortalamasından elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında kursa katılan kursiyerler ortalama %90 memnun 

kalınmış ve hedefe ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni Sapma yoktur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Önlem almaya gerek yoktur. 

Hazırlanan ve Güncellenen 

Eğitim Materyaller  (Adet) 

8 7 88 -12 

Göstergenin Tanımı  Eğitim hizmetlerimizde kullanılan materyallerimizin 

güncellenmesi ve gerekirse yenilerinin hazırlanması. 

Göstergenin Kaynağı 774.01.06 Nolu dosyadan veriler elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında kurslarımızda kullanılan materyallerden 7 adedi 

güncellenmiştir. 

Sapmanın Nedeni 2016 yılı ve sonrası ihtiyaç duyulan kurs materyalleri üzerinde 

çalışmalar tamamlanmıştır. Diğer 1 adet kurs çeşidi için ilgili 

çalışmalar ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilecektir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Kurs çeşitliliği, ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak belirlenecektir.  

Kurs Çeşit Sayısı (Adet) 15 10 67 -33 

Göstergenin Tanımı  Ulusal Kurs Programında yer alan yıl boyunca gerçekleştirilen 

kurs çeşit sayısını ifade eder. 

Göstergenin Kaynağı Otomasyon Sistemimizin altında yer alan İnsan Kaynakları 

Bölümüne koordinatörler tarafından girilen verilerden elde 

edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında toplam 10 farklı konu başlığında kurs verilmiştir. 

http://www.taek.gov.tr/egitim-arastirma/kurs-ve-sinav-programi/1108-radyasyondan-korunma-egitimleri-vermek-icin-onayli-kuruluslar.html
http://www.taek.gov.tr/egitim-arastirma/kurs-ve-sinav-programi/1108-radyasyondan-korunma-egitimleri-vermek-icin-onayli-kuruluslar.html
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Sapmanın Nedeni Geriye dönük 3 yıl içerisinde talep üzerine radyasyondan 

korunma eğitimleri dışında kalan ve açılması planlanan 

konulardaki kurslara bu yıl talep olmaması nedeniyle kurslar 

açılmamıştır ve hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yeni Ulusal Kurs Programı hazırlanırken bu kursların 

isimlerinin Ulusal Kurs Programına dâhil edilmemesi, istek 

üzerine sonradan Başkanlık Oluru ile söz konusu kursların 

yapılması sağlanacaktır. 

 

 

 

Stratejik Amaç : Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef : Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın 

artırılması. 

Performans Hedefi : Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın 

artırılması. 

Performans Göstergeleri Hedef  Gerçekleşme Hedefin 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Hedefin 

Sapma Oranı 

(%) 

Ulusal Etkinliklere Katılım Sayısı 

(Adet) 

210 160 76 -24 

Göstergenin Tanımı  Kurumumuzdan Ulusal etkinliklere katılan kişi sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Faaliyetleri çerçevesinde diğer Kamu Kurum/Kuruluşlar 

tarafından düzenlenen etkinliklere katılan TAEK içerisinden 

konu  ile ilgili görevlendirilen personellerin Merkezimize 

bildirilmesi ile veriler elde edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılı için Merkezimize bildiren 24 adet ulusal etkinliklere 

katılım sayısı 50 kişidir. 

Sapmanın Nedeni Sadece ulusal etkinliklere katılım sayısı Merkezimizce 

verilmektedir, ayrıca bu bilgiler tüm birimlerden resmi yazı ile 

Merkezimizce istenmekte olup birimlerden gelen bilgiler 

doğrultusunda sayısal değerler verilmektedir. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Faaliyetin ulusal boyutu ANAEM’de uluslararası boyutu 

AGKD’de yürütülmektedir. Etkin bir koordinasyon ve iş takibi 

açısından ayrıca faaliyet raporunun bütünlüğü ile zaman ve 

kırtasiye masraflarının azaltılması açısından faaliyet tek bir 

birimde yürütülmesinde fayda olacağı değerlendirilmektedir. 

Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyet 

sayısı (Sayı) 

16 13 81 -19 

Göstergenin Tanımı  Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda verilen 

bilgilendirme eğitimleri sayısı. 

Göstergenin Kaynağı Merkezimize bildirilen Kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri 

kapsamında gerçekleştirilen eğitimler verilerinden elde 

edilmiştir. 

Performans Sonuçlarının Analizi 2015 yılında Merkezimize bildirilen 13 adet Kamuoyu 

bilgilendirme faaliyeti gerçekleşmiş olup hedefe 

ulaşılamamıştır. 
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Sapmanın Nedeni Mevcut personel ve diğer alt yapı nedenleri ve talepler 

doğrultusunda veriler hazırlandığından beklenenden az 

olmuştur. 

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Her yıl bir önceki yılın taleplerine göre hedef belirlenmektedir. 

Stratejik plan revizyonunda bu hususa dikkat edilerek gösterge 

hedefi yeniden değerlendirilecektir. 
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 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak 

ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, 

elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını artırarak 

kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir. 

Kurumumuz Performans Programında, performans hedeflerini ölçmek amacıyla harcama birimleri 

tarafından 9 tanesi ortak olmak kaydıyla (değerlendirmeler ayrı ayrı yapılmıştır) 95 gösterge 

belirlenmiştir. Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde göstergelerin 95’inde 

değerlendirme yapılmış ve bu göstergelerin 35 tanesinde öngörülenden fazla bir gerçekleşme 

olmuştur. 21 tanesi ise 2015 yılı için öngörülen kadar gerçekleşmiş, 33 gösterge ise öngörülenin 

altında gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 adet göstergenin ise gerçekleşmediği görülmüştür. 

Kurumumuz için performans sonuçlarının yılsonu değerlendirmesinde belirlenen performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumları aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

Grafik 7. Göstergelerin gerçekleşme durumlarına göre dağılımı 

 

Grafikten de anlaşılacağı gibi, göstergelerin %59’unun hedef değerlerine ulaştığı, %6’sının 

gerçekleşmediği ve %35’inin ise hedef değerlerinin altında kaldığı görülmektedir. 

Kurumumuzun gerek verdiği hizmetlerin gerekse düzenleme ve denetleme yükümlülükleri 

kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin dış faktörlere bağlı olarak gerçekleşmesinden 

kaynaklanması nedeniyle, bazı göstergeler gerçekleşmemiş veya hedeflenen değerin altında 

gerçekleşmiştir. 

%100’ün altında kalan gerçekleşmeler incelendiğinde, bunlardan bir kısım performans göstergesinin 

37%

22%

23%

12%

6%

%100 üstü %100 %50-99 %1-49 %0
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diğer kurum ve kuruluşlarla yapılması planlanan protokol ve anlaşmalarla, dış analiz, test talepleri ve 

projelerde ortaya çıkan öngörülemeyen aksaklıklara bağlı olduğu görülmektedir. Gösterge 

sapmalarına ilişkin olarak dışarıdan bir talep veya girdi olmaması ya da beklenenden az veya fazla 

olması, taleplerin beklentilerimizi karşılamaması nedeniyle istenen yetkilerin verilmemesi gibi 

durumlar sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden kurum dışı etkenleri içeren bu faaliyetler için 

önlem almak gerekmemektedir. 

Örneğin; yapılan denetim sayısı 2015 yılı için 10 adet belirlenmişken gerçekleşen değer 12 olmuş, 

süreç içerisinde başka denetimlerin de yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. UAEA’ya yapılan 

bildirim sayısı 110 olarak hedeflenmişken 226 olarak gerçekleşmiş çünkü öngörülenden daha fazla 

bildirime neden olacak olay meydana gelmiştir. 

SANAEM’de yürütülen faaliyetlerde kullanılan cihaz ve ekipmanların ve kurulan dedektör 

sistemlerinin bakım, onarım ve tamir sayısının beklenenden daha az olması, RIS kurulumu ile ilgili 

olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TAEK arasındaki protokolün imzalanması geciktiği için 

gümrük kapılarına yapılan kurulum sayısının az olması, dolayısıyla üretimin buna bağlı olarak az 

yapılması gerçekleşmenin %100’ün altında kalmasına sebep olmuştur. Bu ve benzeri durumlar 

genellikle dış kaynaklı olup faaliyetin yürütülmesi sırasında bir aksaklık yaşanması ile ilgisi yoktur.  

Yine bazı gerçekleşmeler %100 altında kalmıştır ki bu durum zaten beklenen olumlu bir durumdur. 

Örneğin, deney raporlarında laboratuvar kaynaklı hata düzeltme oranı göstergesi için yıl boyunca 

yazılan hatalı rapor sayısının tüm rapor sayısına oranının %5’in altında olması hedeflenmiş ve hata 

oranı yıl için % 0,8 olup hedeflenen “maksimum %5” hedefi tutturulmuştur.  Ayrıca yine analiz 

hizmetlerinde taahhüt edilen hizmet süresinin aşılma oranı göstergesi için, 2015 yılı hizmet süresi 

aşım oranı % 0,9 olarak gerçekleşmiş olup hedeflenen “maksimum %5” hedefi tutturulmuştur. %100 

gerçekleşmenin altında kalan bu değerler hedefe ulaşıldığının bir göstergesidir. 

Türkiye’nin Radyasyondan Korunmada Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi projesi kapsamında 

SANAEM yerleşkesine kurulmakta olan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı, bina inşaatının 

henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla sistem, cihaz ve donanımların montajının yapılarak 

laboratuvarların faaliyete geçmemiş olması nedeniyle bazı göstergelerde istenilen hedefe 

ulaşılamamıştır. 

Sürdürülmekte olan yetkilendirme, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra lisanssız faaliyet 

gösterdiği belirlenen kuruluşların lisans başvurusunda bulunmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla 

irtibata geçilmiş, etkin bir radyasyon güvenliği alt yapısının sürekli kılınması yönünde çalışmalara 

devam edilmiştir. 

Endüstri, tıp, tarım, hayvancılık ve araştırma alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel 

olarak çeşitlenen radyasyon kaynaklarının, insan, toplum ve çevre sağlığının radyasyondan 

korunmasına ilişkin bilimsel bulguların, bu yönde radyasyondan korunma ile ilgili olarak ICRP ve 

UAEA tarafından hazırlanan ve gerektiğinde revize edilen tavsiye ve standartlarının, bu tavsiye ve 

standartlar paralelinde hazırlanan ve radyasyondan korunma, radyoaktif kaynakların güvenlik ve 

emniyetine ilişkin hususları belirleyen düzenlemeleri kapsayan Avrupa Birliği’nin EURATOM 

mevzuatını da yakından izleyebilen bir yapıya sahip olmanın avantajı ile Dairenin etkinlik ve 

verimliliğinin arttırılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesine devam etmiştir. 

Radyasyon kaynakları ile sürdürülen uygulama ve faaliyetlerin yetkilendirilmesi ile yılı içerisinde 

yapılan ölçüm ve analiz işlemlerinde yapılacak, başvuru, bildirim, ihbar gibi yollardan bilgiye erişim 

veya ilgili kamu kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda gerçekleştiğinden performans göstergesi 

olarak ileriye dönük bir öngörüde bulunmak mümkün olamamaktadır. Dışarıdan bir talep veya girdi 

olmaması durumunda, bu faaliyetler için öngörülen performans göstergesi hedeflerini yakalamak 

mümkün görülmemektedir. 

%100’ün altında kalan gerçekleşmelerin, ÇNAEM Müdürlüğü Birimlerinin performansından ziyade,  
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diğer kurum ve kuruluşlara bağlı olduğu ve ÇNAEM’in imar problemi kaynaklı olduğu tespit 

edilmiştir.  

Performans göstergelerinin belirlenmesinde dış etkenlere bağlı olmayanların seçilmesi hedeflerin 

tutarlılığı açısından daha doğru olacaktır. Bu nedenle, 2014-2018 Stratejik planın revizyonunda, 

performans göstergelerinin bu durum dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiştir. 
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4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 

Kurumumuz stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme süreçleri, Maliye 

Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi sisteminin alt yapısını 

oluşturan stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde 

misyon ve vizyondan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı 

bir yapı kurulmuştur.  

Performans bilgisinin toplanması, analiz edilip karar alma sürecine sistemli bir yaklaşımla dâhil 

edilmesi, kurumsal performansın izlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Performansın izlenmesi, 

stratejik amaç ve hedefler ile bunlara bağlı oluşturulan performans hedeflerine ilişkin 

gerçekleşmelerin belirli periyotlarda takip edilmesi ve sonuçların raporlanması için gereklidir.  

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi 

için belirlenen performans göstergesi, hedeflenen değerleri izleme ve değerlendirme faaliyetinin 

temelini oluşturmaktadır. 

İzleme ve değerlendirme kapsamında yapılacak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

amacıyla stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve projelerden hangi birimlerin 

sorumlu olduğu, bu birimlerin belirlenen stratejik amaç ve hedefleri ne kadar sürede 

gerçekleştirecekleri ve bu kapsamda ne kadar kaynak kullanacakları hususları belirlendiğinden, 

uygulama sonuçlarının kolaylıkla takip edilmesine imkân sağlamıştır. 

Stratejik planda yer alan hedeflerden sorumlu birimler, performans göstergelerinin geri 

bildirimlerinin yapılması ile izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin sağlanmasından 

sorumludur. Sorumlu birimlerce veri girişleri, otomasyona dayalı bilgi sistemlerini kullanarak ve 

ortak alanlarında bulunan (faaliyet raporları, word, excel, dosya/klasör vb.) kayıtları doğrultusunda 

yapılmaktadır. 

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler itibarıyla harcama 

birimlerinden gelen veriler doğrultusunda e-bütçe sistemine girilen performans göstergesi 

gerçekleşmeleri üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge 

gerçekleşme değerini ve bu sonuç ile ilgili analizi içermektedir. Faaliyetler sonucunda oluşan veriler 

stratejik plan ve performans programının değerlendirilmesinde rol oynamaktadır. 
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IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin 
Değerlendirilmesi 

 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun 2015 yılı faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu 

üstünlükler ve zayıflıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir. 

 

A- Üstünlükler 

- 2690 sayılı Kanunun vermiş olduğu düzenleme ve denetleme yetkisi, 

- Nükleer ve radyasyon konularında uzman ve yetkili kuruluş olması, 

- Uluslararası kuruluşlarla ileri düzeyde işbirliği, 

- Kurum ikincil mevzuatının uluslararası kuruluşlar (ICRP, UAEA, EURATOM, vb.) 

tarafından hazırlanan ve gerektiğinde revize edilen tavsiye ve standartlar ile bunlara ilişkin 

hazırlanan düzenlemeler doğrultusunda çağdaş ve güncel tutulabilmesi, 

- Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sistematik bir yaklaşımın olması, 

- Alanında yeterli bilgiye sahip ve eğitim seviyesi yüksek personele sahip olması, 

- Gelişmiş ölçüm ve analiz laboratuvarlarının yer aldığı araştırma ve eğitim merkezlerine sahip 

olması, 

- Nükleer ve radyolojik kazalara karşı acil müdahale yeteneğine sahip olması, 

- Radyonüklit Metrolojisi konusunda deneyimini arttırmış olması, 

- Hizmet verilen deney metodlarında akredite olması, 

- Hem nükleer analitik teknikler hem de enstrümental analitik tekniklerin gıda, toprak, su ve 

sediment gibi çeşitli numunelerde uygulanabilmesinde yeterli uzmanlığa sahip olunması,  

- Mevcut personel altyapısı ile Türkiye genelinde doğrudan radyasyonla çalışanlara doz ölçüm 

hizmetini veren kurum olması, 

- Şüpheli maddelerin tespitinde ve nükleer madde kaçakçılığında ele geçen maddelerin 

analizinde uzman kurum olması. 

 

B- Zayıflıklar 

- Mevcut 2690 sayılı Kanunun bazı konularda yetersiz kalması ve yaptırım unsurunun 

eksikliği, 

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kurumumuza adaptasyonu 

sırasında yaşanan güçlükler, 

- Düzenleyici faaliyetleri açısından özerk bir yapının olmayışı, 

- Ülkede radyasyon güvenliği kültürünün yeterince gelişmemiş olması, 

- Vasıflı personel temininde güçlükler, 
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- Verilen hizmet yoğunluğuna rağmen personel sayısının yetersiz olması, 

- İç Kontrolün Kurum tarafından tam olarak sahiplenilmemiş olması, 

- Kurumsal Kalite Yönetim Sisteminin henüz tam olarak kurulamamış olması, 

- Risk analizlerinin tam olarak yapılamaması, 

- İç denetim biriminin kurulamamış olması, 

- Kurumumuz otomasyon alt yapısındaki bazı aksaklıkların giderilememesi ve TAEK Bilgi 

Sistemleri Projesinde yer alan modüllerin tamamlanamaması nedeniyle kayıt ve takip 

işlemlerinde yaşanan sorunlar. 

 

C-Değerlendirme 

Üstünlük ve zayıflıklarımıza bakıldığında üstünlüklerimizin faaliyetlerimizi yerine getirirken bizi 

desteklediği, zayıflıklarımızın ise daha başarılı çalışmalar için önümüzde engel teşkil etmekte olduğu 

görülmektedir. 

Hedefimiz, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak atom enerjisi alanında yenilikleri takip ederek 

ülkemizde bu alanda yürütülecek çalışmaların dünya standartlarının üstüne çıkmasını temin etmek, 

ölçüm ve analiz alanında uluslararası düzeyde söz sahibi olmak ve halkın radyasyondan korunması 

ile ilgili verilen hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde tüm yurt genelinde sürdürülmesini 

sağlamaktır. 

Nükleer güvenlik ve emniyet ile radyasyon güvenliği ve emniyetiyle ilgili 2690 sayılı Kanunun 

Kurumumuza verdiği görevleri yerine getirirken Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun konusunda 

uzman ve deneyimli teknik personelinden faydalanılmaktadır. Bilimsel bulgu ve referansları hareket 

noktası olarak kabul eden ve pratik uygulamalar ile desteklenen radyasyondan korunma bilimsel 

düşünüş ve ilkelerin benimsenmesi, sahaya aktarımı ve uygulanması konusunda Kurumumuz üzerine 

düşen ciddi sorumluluğun bilincindedir. Risk-yarar değerlendirmesi ile radyasyondan korunma 

ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaların doğru gerekçelendirilmesi ve optimizasyonu ile 

doz limitlerinin uygulanmasında ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerekli 

değerlendirme, hizmet sunumu ve izleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için azami çaba 

harcanmaktadır. Bununla beraber nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin ülke sathında 

sağlanması amacıyla verilen hizmetlerin etkinliği açısından mevzuat altyapısının güçlendirilerek 

Kurumumuza yaptırım gücü verilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer ve radyolojik konularda düzenleme ve denetleme faaliyetleri 

ile Ar-Ge faaliyetlerini birlikte yürütmektedir. Araştırma merkezlerimizde verilen hizmetlerin 

kalitesi, mevcut laboratuvarların altyapısının ve vasıflı insan gücünün yeterli olması ile doğrudan 

ilişkilidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kanununun da gerektirdiği şekilde, ülkemizde nükleer 

alanda hizmet veren yegâne sorumlu kuruluş olduğundan, laboratuvarlarımızın uluslararası düzeyde 

muadil kuruluşlarla eşdeğer saygınlıkta hizmet verebilmesi ve tanınır olması büyük önem arz 

etmektedir. Özellikle kamu sağlığını ilgilendiren ve ticari önem taşıyan analizlerin yapıldığı 

laboratuvarlarımızın ivedi olarak akredite ettirilmesi yönünde merkezlerimizde kalite yönetim sistemi 

kurularak akreditasyon çalışmaları sürdürülmüş ve birçok ölçüm ve analiz metodunda TÜRKAK 

denetimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.  
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Ülkemizin nükleer enerji programına başlaması ile radyoaktivite ve doz ölçüm hizmetleri daha fazla 

önem kazanacaktır. İyonlaştırıcı radyasyon standardizasyonu alanında atılacak adımlar, bu 

hizmetlerin doğru, kaliteli ve izlenebilir bir şekilde verilebilmesi için gereklidir. Bu bağlamda, 

EURAMET nezdinde “İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi” konusunda ülkemizi temsil eden yetkili 

kuruluşun TAEK olması nedeniyle, Ulusal Metroloji Enstitüsünün tecrübelerinden de faydalanarak, 

BIPM kalibrasyon ve ölçüm yetenekleri tablolarında ülkemize ait ölçümlerin yer alması sağlanmıştır. 

Mevcut gelişmiş laboratuvar alt yapısı, elektron ve proton hızlandırıcı tesisleri gibi yeni tesislerin 

kurulmuş olması ve İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarının (İSDL) 2016 yılında tamamlanacak 

olması, güncel araştırma ve geliştirme çalışmalarına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu anlayışın 

gelecekte de devam etmesi gerekmektedir. Bunun yanında Kurumumuzda bulunmamasının bir 

eksiklik olarak değerlendirilebileceği birincil standart laboratuvar (PSL) çalışmalarına radyonüklit 

metroloji laboratuvarlarında birincil sayım sistemlerinin kurulmasıyla başlanmıştır. Birincil 

standardizasyon yöntemleri ile yapılan çalışmalarla çok önemli bir üstünlük elde edilmiş olacaktır. 

Diğer yandan iç kontrol sistemi ve işleyişinin yeterince sahiplenilmemesi ve Kurumumuzda risk 

analizlerinin yapılamamış olması, Kurumumuzun zayıf yönünü oluşturmakta olup düzenleyici 

faaliyetleri açısından özerk bir yapının olmayışı, mevcut 2690 sayılı Kanunun yaptırım unsurunun 

eksikliği ile bazı konularda yetersiz kalması, ülkede radyasyon güvenliği kültürünün yeterince 

gelişmemiş olması sebebiyle yapılan düzenlemelerin ve yetkilendirmelerin etkinliğini ve 

sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemekte olup en kısa sürede iyileştirilmesi gereken konulardır. 

  



180 

 

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 
TAEK, nükleer ve radyolojik alanda düzenleyici olmanın yanında nükleer teknoloji konusunda 

faaliyet gösteren bir Kurumdur. Bu nedenle, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri hızlı bir biçimde 

takip etme ve bu gelişmelere karşı gerekli tepkiyi hızlı biçimde verme yeteneğiyle teçhiz olma 

gereksinimi bulunmaktadır. Nükleer teknolojide amaçlanan düzeye gelebilmek için ileri teknoloji 

içeren tesislerin kurulması, laboratuvarlarımızın uluslararası arenada muadil kuruluşlara eşdeğer 

saygınlıkta hizmet verebilmesi ve tanınır olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, hali hazırda 

yasal ve ticari zorunluluk olmamakla birlikte sektör uzmanlarınca yapılan değerlendirmelerde, 

özellikle kamu sağlığını ilgilendiren ve ticaret için önem taşıyan analizlerin akredite edilmiş 

olmasının büyük önem arz ettiği de aşikârdır. Bu bağlamda, akredite edilen deney metotları dışında 

kapsama alınacak yeni deneylerin akreditasyon çalışmalarının tamamlanması ve buna ilaveten kalite 

yönetim sisteminin etkin bir biçimde uygulanarak Kurumun vazgeçilmez bir politikası haline 

getirilmesi de konunun diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. 

2012 yılında Proton Hızlandırıcısı Tesisi hizmete girmiştir. Ayrıca Elektron Hızlandırıcısı Tesisi ile 

çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik laboratuvar ve pilot tesis seviyesindeki çalışmalara 

başlanmıştır. Gelecekte, hızlandırıcı teknolojisine dayalı tesisleri temel alan bir yapılanmaya giderek; 

radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi yapan, bu radyofarmasötiklerin uygulanmasında 

ülkemizdeki tıp sektörüyle işbirliği içinde olan, hızlandırıcılar vasıtasıyla nükleer fizik, malzeme 

araştırması yapan ve ulusal hızlandırıcı teknolojisinin gelişimini amaçlayan bir merkez vasfına sahip 

olması hedeflenmiştir. Yeni tesislerin (elektron, proton hızlandırıcıları gibi) kurulmuş olması ve 

mevcut gelişmiş laboratuvar alt yapısı güncel araştırma ve geliştirme çalışmalarına da olumlu yönde 

katkı sağlayacaktır. Bu anlayışın gelecekte de devam etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda genişleyen 

görev alanına paralel olarak yeni, genç ve vasıflı teknik personelle teçhiz edilmesi gerekmektedir.  

Nükleer tesislerde nükleer güvenliğin sağlanmasının garanti altına alınması için gerekli düzenleme 

faaliyetlerinin (mevzuat hazırlama, değerlendirme ve lisanslama, denetimler ve yaptırımlar) etkin bir 

şekilde yerine getirilmesi ancak planlı bir hazırlık, tutarlı ve eksiksiz mevzuat, yeterli ve etkin insan 

gücü ve yeterli mali güç ile mümkündür. 

Etkin ve yetkin bir nükleer düzenleyici yapı elde etmek için gereken en önemli özelliklerden birisi 

bağımsız düzenleyici kurumdur. Mevcut durumda tam bağımsız bir düzenleyici yapı yoktur. Buna 

ulaşmak için son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla oluşturulan Nükleer Enerji Kanunu taslağının 

bir an önce yasalaştırılması önemlidir. Nükleer Enerji Kanunu sadece bağımsız düzenleyici kurum 

kurmakla kalmayacak aynı zamanda sorumluluklar ve yaptırımlar gibi hususlardaki kanun 

seviyesindeki eksiklikleri de giderecektir. 

Ülkemizin nükleer güç santrali programına başlaması ile radyoaktivite ve doz ölçüm hizmetleri daha 

fazla önem kazanmaya başlamıştır. İyonlaştırıcı radyasyon standardizasyonu alanında atılacak 

adımlar, bu hizmetlerin doğru, kaliteli ve izlenebilir bir şekilde verilebilmesi için gereklidir. BIPM 

kalibrasyon ve ölçüm yetenekleri tablolarında (CMC) ülkemizin temsil edilmesi için gerekli olan 

birincil ve ikincil standardizasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, yapılan ölçümlerin uluslararası 

standartlara izlenebilirliğini sağlayacak ve uluslararası alanda tanınırlık artacaktır. 

Akreditasyona ilişkin çalışmalar tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. TAEK nükleer alanda hizmet 

veren yegâne sorumlu kuruluş olduğundan, laboratuvarlarımızın uluslararası arenada muadil 
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kuruluşlar eşdeğer saygınlıkta hizmet verebilmesi ve tanınır olması büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca hali hazırda yasal ve ticari zorunluluk olmamakla birlikte sektör uzmanlarınca yapılan 

değerlendirmelerde, özellikle kamu sağlığını ilgilendiren ve ticaret için önem taşıyan analizlerin 

akredite edilmiş olmasının büyük önem arz ettiği aşikârdır. Bu bağlamda akredite edilen deney 

metotları dışında kapsama alınacak yeni deneylerin akreditasyon çalışmalarının tamamlanması ve 

buna ilaveten kalite yönetim sisteminin Merkezlerin tamamında etkin bir biçimde uygulanarak 

Merkezin vazgeçilmez bir politikası haline getirilmesi de konunun diğer önemli yönünü 

oluşturmaktadır.  

Lisanslama faaliyetlerinin gerektirdiği nükleer güvenlik altyapısının mevzuat, insan kaynakları ve 

ekipman açısından değerlendirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi önemlidir. Özellikle Akkuyu 

Nükleer Güç Santrali ve gerçekleşirse Sinop Nükleer Güç Santralinin lisanslaması faaliyetleri göz 

önüne alınarak gerekli planlamaların yapılması gerekmektedir. Uzun dönemli sürdürülebilir, etkin ve 

verimli bir nükleer güvenlik altyapısı kurulması için ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte personelin 

Kurumumuza kazandırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda personel eksikliği görülen alanlarda 

istihdam edilmek üzere yeterli sayıda personel alımına gidilmesi, mevcut personelin ise uzmanlık 

gerektiren alanlardaki deneyim eksikliğinin gerek yurt içi/yurtdışı Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak, gerekse Kurum içi hizmet içi eğitim kursları ile bu eksikliklerinin giderilmesi yerinde 

olacaktır.  

Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslama faaliyetlerinin gerektirdiği nükleer güvenlik altyapısının 

mevzuat, insan kaynakları ve ekipman açısından değerlendirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi 

önemlidir. Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali ve gerçekleşirse Sinop Nükleer Santralinin 

lisanslaması faaliyetleri göz önüne alınarak planlamalar yapılması gereklidir. Bu kapsamda yapılan 

ilk çalışmalar, sadece Akkuyu Nükleer Santralinin hayata geçirilmesi durumunda teknik personel 

ihtiyacının en fazla 2017 yılında olmak üzere toplam 120 kişi, Akkuyu ve Sinop Nükleer 

Santrallerinin öngörülen takvime uygun olarak hayata geçirilmesi durumunda en fazla 2020 yılında 

olmak üzere toplam 160 kişi olması beklenmektedir. 

Kurumun görevlerini yeterli ve etkin düzeyde yerine getirebilmesi amacıyla personel eksikliği 

görülen alanlarda istihdam edilmek üzere yeterli sayıda personel alımına gidilmesi, mevcut 

personelin ise uzmanlık gerektiren alanlardaki deneyim eksikliğinin gerek yurt içi/yurtdışı Kurum ve 

Kuruluşlarla işbirliği yapılarak, gerekse Kurum içi hizmet içi eğitim kursları ile giderilmesi yerinde 

olacaktır. Bu eksiklikler giderilene kadar ihtiyaç duyulan uzmanlığın hizmet alımı yoluyla dışarıdan 

teknik destek sağlanması şeklinde giderilmesi gerekmektedir. Ancak uzun dönemli sürdürülebilir, 

etkin ve verimli bir nükleer güvenlik altyapısı kurulması için ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte 

uzman personelin TAEK’e kazandırılması önem arz etmektedir. 

Sürdürülebilir bir yapı ancak ilgili personelin Kurum içi ve Kurum dışı kaynaklardan yararlanarak 

sürekli bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dâhil birçok uluslararası kurum ve kuruluş ile diğer ülke nükleer 

düzenleyici kurumları ile işbirliğinin artarak sürdürülmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda 

başlatılan faaliyetlerin sürdürülmesi ve etkinliğinin artırılması gereklidir. 

Nükleer güvenlik alanındaki özellikle teknik konulardaki mevzuat eksikliğinin en önemli sebebi 

Türkiye’de ilk defa bir nükleer santral kuruluyor olmasıdır. Ancak süreç ile birlikte yetkinliğin de 

artmasıyla Türkiye’nin ulusal nükleer güvenlik mevzuatı konusundaki eksikliklerini kapatması 

önemlidir. Bu konuda son yıllarda artırılan çalışmalar sürdürülmelidir. 
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Nükleer güvenlik ve emniyeti ile radyasyon güvenliği ve emniyetine ilişkin, uluslararası 

kuruluşlardan tarafından hazırlanan ve gerektiğinde revize edilen tavsiye ve standartlar ile bunlara 

yönelik hazırlanan düzenlemeleri yakından izleyebilen bir yapıya sahip olmanın avantajı ile Kurum 

mevzuatının çağdaş ve güncel tutulması gerekmektedir. 

Nükleer teknoloji ile ilgili Ar-Ge projelerindeki ihtiyaçların önceden belirlenmesinde yaşanan 

zorluklar, projelerin yürütülmesinde aksamalara neden olabilmektedir. 

Kurumumuz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun II/B cetvelinde yer alan özel 

bütçeli bir kurumdur. Oysa 2690 Sayılı TAEK Kanununun 1 inci maddesinde amacı, “Barışçıl 

amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını 

sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, 

düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 

kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını saptamaktır.” şeklinde belirtilmiştir. Bu hüküm 

ile ülkemizde, nükleer konularda düzenleme ve denetleme yetkisi Kurumumuza verilmiştir. Bu 

nedenle Kurumumuzun 5018 Sayılı Kanunun III sayılı cetvelinde Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar arasında yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu sebeple Nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyonun barışçıl amaçlı kullanımına ilişkin 

faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek üzere bir Nükleer Düzenleme Kurumu ile nükleer alanda 

araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama çalışmalarını yapmak üzere faaliyet gösterecek yeni bir 

Kurumun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirleyen “Nükleer Enerji ve 

Radyasyon Kanun” tasarısı taslağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulmuş olup taslak ile 

ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
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