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İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

KİŞİSEL DOZİMETRE DOĞRU KULLANIM 
TALİMATI 

1. Amaç 

Bu talimatın amacı,radyasyon miktarını tespit için kullanılan kişisel dozimetrelerin doğru 

kullanılmasını sağlamak için bir yöntem belirlemektir.  

 

2.  Kapsam  

Bu talimat, kişisel dozimetre kullanımına ilişkin faaliyetleri kapsar.  

 

3. Sorumlular 

Bu talimattan kişisel dozimetre kullanan tüm personel ve bu birimlerin sorumluları sorumludur.   

 

4. Tanımlar  

TAEK:Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

 Dozimetre: Belirlenen zamansal periyot içerisinde personelin ortama yayılan radyasyondan ne 

kadar etkilendiğini tespit eden aparattır. 

 

5.  Uygulama  

5.1. Genel İlkeler: 

5.1.1. Radyasyon alanlarında çalışan personelin kullanacağı kişisel dozimetreler,  TAEK’in 

standart “Dozimetre İstek Formu”  doldurularak TAEK’den temin edilir. 

5.1.2.  Radyasyon alanlarında çalışan personelin dozimetreleri, birim sorumlusu tarafından 

belirlenen sorumlu personel tarafından toplanarak TAEK e gönderilir.TAEK ‘e gönderilen 

dozimetrelerin yenileri kullanıcılara teslim edilir. 

5.1.3. Dozimetrelerin içerisindeki TLD TAEK ‘ndaki görevliler tarafından yenisi ile değiştirilerek bir 

ay önce yapılan ölçümlerin “Doz Raporu “ verilir. 

5.1.4. İlgili personel tarafından alınan rapor  Radyasyon fizikçisine teslim edilir, Radyasyon 

fizikçisi tarafından gözden geçirildikten sonra  tüm raporlar sorumlu personel tarafından dosyalanır. 

5.1.5. Radyasyon fizikçisi rapor sonucuna göre personelin radyasyon durumunu inceler ve aşırı 

radyasyon aldığı gözlenen personel için alınacak önlemi Başhekimliğe/Enstitü Müdürlüğüne bildirir. 

5.1.6.  Bir ay önceki ölçümlerde aylık radyasyon miktarı 400 mili-röntgenin üzerinde çıkan 

personel bir ay boyunca radyasyon almayacağı işlerde görevlendirilir. 
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5.1.7. Bir ay boyunca radyasyondan uzaklaştırılan personel bir ayın bitiminde TAEK’ na kontrole 

gönderilir. Kontrol sonucu TAEK tarafından raporlanır, rapor çalışan tarafından radyasyon 

fizikçisine iletilir. 

5.1.8. İlgili bölüm sorumlusu tarafından aşırı radyasyon alan personelin yüklü radyasyona maruz 

kalma nedeni araştırılır, gerekirse yeniden eğitim verilir ve gereken önlemler alınır. 

5.2. Kişisel kullanım: 

5.2.1. Üzerinde kendi adınız yazılı dozimetreyi kullanınız, dozimetrenizi başkasının kullanmasına 

izin vermeyiniz.     

5.2.2. Dozimetreyi önlüğümüzün sol üst cebi üzerine takınız. Üzerini kalem,pens,gözlük,bloknot 

v.s ile kapatmayınız 

5.2.3.  Kurşun önlük kullanıyorsanız,dozimetrenin kurşunlu önlüğün altında yani önlük ile vücut 

arasında kalmasına dikkat ediniz. 

5.2.4.  Dozimetreyi bel, bilek veya baş bölgesinde kullanmanız halinde, bu durumu dozimetreniz 

kontrole giderken formda belirtmesi için ilgili personele bildiriniz veya ayrı bir yazı ile bildirmesini 

söyleyiniz. 

5.2.5.  Kullanılmadığı sürelerde dozimetrenizi radyasyon alanı dışında bir yerde muhafaza ediniz. 

Dozimetrenizi asit,buharlı, nemli, ıslak, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bırakmayınız.  

5.2.6.  Dozimetreniz ancak yeni TLD takmak için TEAK tarafından açılabilir. Bu nedenle 

dozimetrenizi açmayınız. Dozimetredeki film üzerine yazı yazmayınız ,flaster, seloteyp, ataç, toplu 

iğne gibi cisimleri doğrudan TLD paketi üzerine uygulamayınız.Görevden ayrılmanız halinde, 

dozimetrenizi TEAK e iade edilmek üzere Birim Sorumlunuza teslim ediniz.  

 

6. İlgili Dokümanlar 

6.1. Doz Raporu (TAEK) 

6.2. Dozimetre İstek Formu (TAEK) 

 

 


