YouTube söyleşisine bu ay IAEA’dan Halil Burçin Okyar konuk oldu
FMO’nun çevrim içi söyleşisinde “Radyasyondan Korunmada Yenilikler ve Güçlükler”
başlığı ele alındı. Söyleşinin konuğu ise dört dönem boyunca FMO Yönetim Kurulu II.
Başkanlığı görevinde bulunan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (IAEA)
Radyasyondan Korunma Uzmanı olarak çalışan Halil Burçin Okyar’dı.

“Bu olayın sosyolojik boyutu var”
Radyasyondan Korunma Uzmanlarının (RKU) genellikle doza odaklandıklarını belirten Halil
Burçin Okyar, meselenin sosyolojik bir boyutu olduğuna dikkat çekti. Topluma güvenlik
düzenlemelerinin yapılışını anlatmaları gerektiğini söyledi. Radyasyon riskini toplumun
algılama biçiminin önemine işaret eden Okyar, “Gördük ki sosyolojik değerler artık
mesleğimizde çok önem kazanmaya başladı. Sadece rakamlarla bir uygulamayı anlatmak
kişileri tatmin etmiyor. Değişen ve gelişen çevresel şartlar söz konusu” dedi. Okyar, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bizim temel görevimiz bilimsel ve teknik bilgiyi sunmak veya artık toplumun
neyin kabul edilir, neyin güvenli, neyin güvensiz olduğuna karar verme süreçlerini
desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu olayın sosyolojik boyutu var. İlerleyen dönemlerde
bu boyutun daha yaygın olacağını, bizim gibi uzmanların belki ilâve yetenekler, ilâve
kabiliyetler kazanmamız gerektiğini de düşünüyorum açıkçası.“
Halil Burçin Okyar: Bütüncül bir yaklaşım içinde radyasyondan korunma
uygulamalarının ilişkilendirilmesi çok önemli.
Okyar, radyasyondan korunmada en çok zorlanılan noktanın optimizasyon olduğunu, son
süreçlerde temel hedefin doz azaltma olduğunu kaydetti. “Dozu ne kadar azaltabiliyorsam
optimizasyonu o kadar başarıyorum’ gibi bir şey anlaşılıyor. Aslında bu hiç de tavsiye edilen,
hedeflenen bir yaklaşım değil. Herhangi bir iş yerinde diğer disiplinlerle müştereken kişilerin,
çevrenin, çalışanın korunması hedefleniyor. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşım içinde
radyasyondan korunma uygulamalarının ilişkilendirilmesi çok çok önemli. Hedef dozu
azaltmak. ‘Dozu ne kadar azaltıyorsam optimizasyonu o kadar uyguladım’ yanlış
düşüncesinden uzaklaşılması lazım.” ifadelerini kullandı.
Yapay zekâ, sanal gerçeklik v.d. dozimetreleri etkiliyor
Okyar, dozimetrelerin Japonya hariç birçok ülkede düzenleyici kuruluşların doz kayıt
sistemlerine girilecek verilerin dozimetrelerden gelen veriler olmasını tercih ettiklerini belirtti.
Japonya’nın elektronik dozimetrelerden gelen verileri kaydettiğini söyledi. Bu alandaki
değişikliklerden söz eden Okyar, yapay zekâ, sanal gerçeklik gibi faktörlerin alanı etkilediğini
dile getirdi. “İleride benim gördüğüm ve mümkün olduğunu da düşündüğüm böyle

dozimetrelere filan pek ihtiyaç olmayacak.” diyen Okyar, gelecekte radyasyon alanlarının
modelleneceğini ifade etti.
Dr. Zararsız: Düzenleyici kuruluşlar dikkat etmeli
Endüstriyel radyasyon uygulamalarında yaşanan kazalarda genelde radyasyona son maruz
kalan çalışanların radyasyon kaynaklarını bilmediklerine dair sorulan bir soru üzerine FMO
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, endüstriyel radyografi, tanısal radyoloji gibi
alanlarda çalışan kişilerin bazen özelikle endüstriyel radyografide eğitim düzeyi düşük
kişilerden oluştuğunu belirtti. Dr. Zararsız, “Bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyorum.
Mutlaka fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, fizik mezunlarının bu konuda daha
da bir eğitim alarak görev almasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi
yüksek dozların olduğu endüstriyel uygulamalarda, kazalarda biliyorsunuz çok büyük
olaylara neden oluyor. Onun için mutlaka düzenleyici kuruluşların bu konuya dikkat
edeceğini ümit ediyoruz. Biz de Oda olarak işin o şekilde olması yönünde çaba
harcayacağımızı buradan da ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.
Okyar: Türkiye’deki bütün imkân ve kabiliyetler en doğru şekilde kullanılmalı
RKU Okyar ise söz konusu soruya Başkan Zararsız’a katıldığını ifade ederek “Elbette ki
ülkedeki bütün imkân ve kabiliyetlerin en doğru şekilde kullanılması, profesyonel örgütlerin
de bu ulusal düzenlemeler içinde rol alması çok önemli. Eğitim her zaman toplumun farklı
gruplarının, farklı bireylerinin eğitilmesi, bilgilendirilmesi, farkındalıklarının oluşturulması
için çok çok önemli.” şeklinde yanıt verdi.
Söyleşinin tamamı https://www.youtube.com/fizikmuhendisleriodasi adresinden
izlenebilir.

Halil Burçin Okyar kimdir?
Halil Burçin Okyar, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik
Mühendisliği Bölümü mezunu. Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu’nda (TAEK) çalıştı. Nükleer Enerji Ajansı’nda beş yıl
görev yaptı. Daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda
(IAEA) çalışmaya başladı. H. Burçin Okyar, IAEA’da hâlen
Radyasyondan Korunma Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor.
Ajanstaki sorumluluk alanını Asya ve Pasifik oluşturuyor. Beş
dönem boyunca FMO Yönetim Kurulu’nda görev alan Okyar,
dört dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı yaptı.

