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Lazer

Light Amplification Stimulated Emission Radiation
Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

 TARİHÇE 

 1917: Albert Einstein (uyarılmış ışımanın varlığı öne sürdü) 

 1953: Charles Hard Townes Arthur Leonard Schawlow Alexander Prokhorov, Nikolai G. Basov, Joseph Weber 

(MASER: mikrodalga bölgesinde geliştirilen lazer) 

 1960: Theodore H. Maiman (ilk Yakut LAZER’i yaptı - Hughes Laboratuarları) optik frekanslarda kromiyum 

oksit ile kaplı aliminyum oksitten yapılmış sentetik bir ruby (Yakut)barı kullanılarak, laboratuarda bir lazer 

deneysel olarak üretilmiştir. Tarihte ilk başarılı lazerdir



 TARİHÇE 

 1960:  1931 Boston doğumlu rus asıllı Amerikalı fizikçi Peter Sorokin ve 1917 doğumlu Mirek stevenson 

tarafından IBM labaratuarında üretilen lazerlerin ikincisi  
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Lazer

Light Amplification Stimulated Emission Radiation
Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

 TARİHÇE : 

 1961 Ali JAVAN, William BENNET JR. , Donald HERRIOT

 Bell Laboratuarlarında ,

 HeNe LAZER’in keşfi

 Günümüzde de en yaygın atomik lazer He-Ne lazerdir



Lazer

Light Amplification Stimulated Emission Radiation
Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

 TARİHÇE :

 1962 Robert HALL

 General Elektrik Laboratuarlarında

 Yarı-İletken LAZER’in keşfi.

 Katı maddelerden yapılmış olmasına rağmen yarıiletken lazer hem enerji hem de pompalama

mekanizmaları bakımından yalıtkan katkılı lazerleri oldukça farklıdır



 TARİHÇE :

 1964 J. E. GEUSIC,  H. M. MARKOS, L G VAN UITEIT

 Bell Laboratuarları

 İlk çalışan Nd:YAG LAZER 
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Lazer

Light Amplification Stimulated Emission Radiation
Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

 TARİHÇE : 

 1969 G M DELCO

 Otomobil uygulamaları için üçlü lazerlerin ilk endüstriyel donanım

 1970 NIKOLAI BASOV GRUBU 

 Moskova Lebedev Laboratuarlarında Xenon (Xe) ile yapılan ilk Excimer LAZER

 1974 J J EWING &C BRAU

Avco Everet Laboratuarlı ilk nadir gaz halojenür excimer. 

 1977 JOHN M J MADEY GRUBU 

Stanford Üniversitesinde ilk serbest elektron lazeri.

 1980 G PERT GRUBU 

İngiltere Hull Üniversitesinde X-ışını lazer etkisinin ilk raporu.

 1981 Arthur SCHAWLOW & N BLOEMBERGEN

Lineer olmayan optik ve spektroskopide Nobel fizik ödülü.

 1984 D MATTHEW GRUBU

Lawrance Livermore Laboratuarlarında ilk X-ışını lazer gözlendi.



 Lazer : Basit şekilde açıklarsak: Akımla uyarılmış olan ışık partikülleri (fotonlar) ışık 

şeklinde enerji yayarlar. Bu ışık ışın olarak demetlenir. Böylece lazer ışını oluşmuş olur.

 Radyasyonun uyarılmış emisyonu ile ışığın güçlendirilmesi’ anlamına gelmektedir.

Lazer Nedir ?

Light Amplification Stimulated Emission Radiation

Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

Aktif ortam

Dış enerji
M2

M1

Lazer

Lazerin kısaca ve en kaba tabiri, biri %100 yansıtıcı 

diğeri ise %98 yansıtıcı iki ayna arasına 

yerleştirilmiş aktif ortamdan oluşur. Aktif ortama 

dışardan ısı, ışık, elektrik, kimyasal vb. gibi enerji 

verilerek aktif ortam tetiklerenek foton yayılması 

sağlanır. Yayılan fotonlar sistemde yer alan iki ayna 

arasında gidip gelerek hem şiddetini artırır hem de 

birbirine paralel duruma geçer. Aynalar arasında 

hareket eden fotonlar belirli bir eşik şiddetine 

ulaştıktan sonra %98 yansıtıcı aynadan çıkarak lazer 

ışınını oluşturur. 

Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanın 

kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tüm 

elektromanyetik ışınların kalıbı olan temel 

parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik 

kuvvet'in kuvvet taşıyıcısıdır.Bu 

durum fotonun hem dalga hem de parçacık 

özelliği gösterdiğini gösterir.



Lazer Nedir ?

Light Amplification Stimulated Emission Radiation

Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık
 M1 :%100 yansıtıcı ayna

 M2 :%98 yansıtıcı aynı

 Aktif ortam:  Helyum-Neon, CO2, Nd- YAG, Ti-Safir, 

Argon İyon, Yakut vb. gibi maddeler olabilir.

 Dış enerji: Isı enerjisi, ışık enerjisi, kimyasal 

enerjisi, elektrik enerjisi vb. enerjileri olabilir.

Aktif ortam

Dış enerji
M2

M1

Lazer

http://dai.ly/xf0jte

http://dai.ly/xf0jte


Lazer Nedir ?

Light Amplification Stimulated Emission Radiation

Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

Laser,_quantum_principle.ogv.720p.webm

Laser,_quantum_principle.ogv.720p.webm


Lazer Nedir ?

Light Amplification Stimulated Emission Radiation

Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık

Lazerler 3 yöntem ile oluşur.

1. Kendiliğinden Işıma ( yayılma )

2. Soğurma

3. Uyarılmış Işıma ( yayılma )



Lazer Nedir ?

Light Amplification Stimulated Emission Radiation

Uyarılmış Işıma İle Kuvvetlendirilmiş Işık



Lazer Çeşitleri Nelerdir ?

KATI LAZERLER

 Yakut Lazeri

 ND-Yag Lazeri

 Ti-Safir Lazeri

YARI İLETKEN LAZERLER

 Diyot Lazeri

KİMYASAL LAZERLER

SIVI LAZERLER

 Boya Lazerleri

GAZ LAZERLER

 Atom Lazerler

 Helyum-Neon Lazeri

 Molekül Lazerler

 CO2 Lazeri

 Nitrojen Lazeri

 Uzak kızıl-altı Lazeri

 Excimer Lazeri

 İyon Lazerler

 Bakır Buharı Lazeri

 Altın Buharı Lazeri

 Metal Buharı Lazerleri

 Argon İyon Lazeri

 Kripton İyon Lazeri



KATI LAZERLER

 İlk bulunan laser yakut lazeridir.Yakut , az miktarda krom

ihtiva eden alüminyum oksit kristalidir.Kırmızı laser ışınları

yayan, bu kristal içindeki krom atomlarıdır.Krom atomları

optik olarak yeşil ve mor ışıkla uyarılır. Bu tür laser ile

saniyenin milyarda biri gibi kısa bir sürede birkaç milyon

wattlık güç nakledilebilir. İlk yakut laser sadece bir darbe

ile çalıştırılırdı. Daha sonra bunun oda sıcaklığında ve

sürekli biçimde çalıştırılması mümkün

 Günümüzde kullanılan lazer,sert şeffaf kristalden meydana

gelir.Kristalde küçük miktarda genellikle nadir toprak

elementleri mevcuttur.Bu kristalin işlem için oda

sıcaklığının çok altına indirilmesi gerekir

 Neodimium çeşitli kristallerde kullanılan nadir toprak

elementlerinden biridir. Güneş ışığının kullanılması uzay

uydusuna yerleştirilen haberleşme sisteminde muhtemel

laser kullanımını mümkün kılmaktadır. 

 Malzemelerin kesimi ve ince malzemelerin kaynak işlemi 

için kullanılır. 

Lazer Çeşitleri Nelerdir ?

Lazer 

çıkışı Lamba

Yansıtıcı oyuk

Ön ayna

(Kısmi yansıtıcı)

Beslemeli 

ayna

(Yansıtıcı)

Nd:YAG
çubuk 

Xenon veya Kripton Lamba ile Pompalanan 

Lazer



Lazer Çeşitleri Nelerdir ?

YARI İLETKEN LAZERLER : 

 Yari iletken malzemelerden elde edilen kristallerle
de laser yapılmıştır. Galyum arsenik kristali yari
iletken lasere örnektir. Yari iletken diot gibi p-n 
malzemenin birleşmesinden meydana gelmiş olup, 
p-n malzemenin birleştiği yüzey yakut laserindeki
aynalar görevini yapar. Birleşim yüzeyinde pozitif
voltaj p tarafına ve negatif voltaj n tarafına
verildiği zaman elektronlar n malzemesinden p 
malzemesine geçerken enerjilerini kaybeder ve
foton yayarlar. Bu fotonlar tekrar elektronlara
çarparak bu elektronların daha çok foton
üretmesine sebep olurlar. Neticede yeterli seviyeye
ulasan foton nesri, laser ışınını meydana getirmiş
olur. Bu tür laserler verimli ışık kaynaklarıdır. 
Genellikle boyları bir milimetreden büyük değildir. 
Ancak çok verimli çalışma için ortam sıcaklığı oda
sıcaklığının çok altına düşürülmelidir. yarı iletken 
lazerlerde dalga boyu 0.64-32 mikrometre arsında 
10 wattlık bir güç elde edilir. galyum astatin 
lazerleri, askeri helikopterlerde ve tanklarda hedef 
aydınlatmada ve yüz epilasyonu uygulamasında 
kullanılır.



Lazer Çeşitleri Nelerdir ?
GAZ LAZERLERİ

 İlk gaz laser helyum ve neon karışımı seklinde

kullanılmıştır.bu karışım uzun bir tüpe ve iki küresel

ayna arasına yerleştirilmiştir.

 Helyum ve neon gazi ile çalışan laserde bu gazlar

yüksek voltaj altında iyonize hale gelir. Helyum

atomları elektrik deşarjı esnasında elektronların

çarpması ile ikazlanarak yüksek enerji seviyelerine

çıkar. 

 Bu enerji aktarma işlemi fotonun yayılmasına sebep

olur. Aynalar vasıtasıyla yeterli seviyeye ulaştıktan

sonra laser isini elde edilmiş olur.

 Bu tür laser ışınının dalga boyu 1,15 mikrondur. 

Avantajları :

•Boyları küçüktür ve kolay kullanılabilirler

•Maliyeti düşüktür

•Maliyeti diğerlerine nazaran düşük olmasına 

rağmen, diğer görünür ışık (visible light) 

lazerlerine yakın ışın kalitesine sahiptirler.



KİMYASAL LAZERLER

 Kimyasal laserlerde bir gaz meydana

getirilir ve kimyasal reaksiyon yoluyla

pompalanır.

 Kimyasal pompalama bir ekzotermik

kimya reaksiyonunda enerji açığa

çıkmasıyla olur. 

 Buna bir örnek hidrojen ve flüor

elementleri tersine çevrilmiş bir

toplumda hidrojen florür meydana

getirmek üzerere aksiyona

girdiklerinde laser etkisi ortaya çıkar.

Lazer Çeşitleri Nelerdir ?

SIVI LAZERLER

 En çok kullanılan sıvı laser türü, organik bir çözücü

içindeki organik boyanın seyreltik bir çözeltisidir.Bunlara

mor ötesine yakin ve kızılötesine yakin arasında laser 

türleri elde edilebilir.

 Genellikle pompalama optik olarak cereyan eder. Birkaç

laser paralel olarak çalıştırılabilir. Böylece saniyenin

birkaç trilyonda biri devam eden lazer darbeleri elde

edilebilir.

 Boya laserlerinin en önemli özelliği dalga boyunun geniş

bir alanda hassas bir şekilde ayarlanabilmesidir.



X-IŞINI LAZERLER

 X-ışını lazerler, lazerle oluşturulan 

yüksek yoğunluklu plazmalar 

kullanılarak üretilir. 

 Dalga boyları 35 Å ile 400 Å arasında 

değişim gösterir.

 Röntgen cihazları x ışını lazerlere 

örnektir. Görüntüleme teknolojilerinde 

kullanılır.

https://youtu.be/NP1oLrENmJ0

Lazer Çeşitleri Nelerdir ?



Lazerlerin Kullanım Alanları 

1. IŞIK ŞOVLARI

Lazer ışınları ile çok eğlenceli görsel 

şovlar ve kareografiler 

oluşturulabilir.

Günümüzde eğlence hayatının 

vazgeçilmezlerindendir.

2. ÖZEL EKEFTLER

Günümüzde en iyi örneğinin hepinizin bildiği 

AVATAR olduğu 3 boyutlu filmlerde kullanılan 

lazer teknolojisidir.



Lazerlerin Kullanım Alanları 

3. Sağlık 

 Tıpta lazer “kansız ameliyat” maksatları ile kullanılır. 

 Yırtılmış göz retinası, lazer ışını ile acısız ve süratle dikilir. 

 Vücudun çeşitli bölgelerindeki tümörler bıçakla açılmadan yerinde kesilerek tedavi edilebilir. 

 Damardaki dokular, lazer ışını ile kaynar ve kanama olmaz. 

 Çürük diş çukurları dolgu yapılmak üzere acısız delinebilir. 

 Uzmanlık dallarına göre;

 Argon Lazeri (Foto Pıhtılaşma)

 Argon Lazeri: Kulak cerrahisinde ise kullanılır ,

Lazerin en önemli uygulama alanı göz hastalıklarıdır. 

 Argon Lazeri: Birçok göz hastalığının tedavisinde kullanılır

 CO2 Lazeri (Lazer bisturisi)

 CO2 Lazeri :K.B.B. hekimliğinde gırtlak urlarının cerrahisinde (özellikle ses tellerinin iyicil

urları) kullanılır.

 YAG Lazeri (Bunun ışınları her çeşit doku tarafından emilir) kullanılır.



4. Takı Eşyası Yapımında

Lazerlerin Kullanım Alanları 

Lazer teknolojisinin bir diğer kullanım alanı takı 

yapımıdır. Değerli taşlar lazer ile kesimi yapılarak 

kesim kaybı ve fire kaybı oluşmaz. Kuyumculuk 

sektöründe önemli bir yere sahiptir.

5. BARKOD

Süpermarketlerde aldıklarınızın hesap 

makinesi ile hesaplandığını bir düşünün? 

Ne çileli olurdu. Neyse ki 

yıllardır alışveriş sektöründe lazer ışınlı 

barkodlar kullanılıyor.



Lazerlerin Kullanım Alanları 

5. Savunma Sanayisinde

Askeriye için de lazer teknolojisi olmazsa 

olmazlardandır. Gece görüş olanağı 

yaratır. Tank ve silahlara entegre edilebilir.

6. Doğum Lekesi ve tedavisinde

Lazer ışınlarının bir diğer önemli kullanım 

alanları da doğum lekeleridir. Lazer ile 

ilgili doğum lekesinin neredeyse tamamı 

silinebilir.



Lazerlerin Kullanım Alanları 

7. Ölçüm 

Bazen yol kenarlarında gördüğümüz 

mimarların, mühendislerin garip aletler ile 

ne yaptıklarını anlamaya çalışırız. Yaptıkları 

basit lazer teknolojisinin nimetlerinden biri 

olarak ölçüm yapıyorlar.

8. Yazıcı

Son yıllarda yaygınlaşmaya devam eden teknolojik 

gelişmelerden biri de lazer yazıcılar hayatımızı çok 

kolaylaştırmaktadır.

http://www.haberself.com/lazer/


Lazerlerin Kullanım Alanları 

9. Hedef Bulma : 

Gelişmiş ülkelerin ordularında istenilen 

hedefi bulmaya yönelik lazerli teknolojiler 

vardır. Hava şartları veya coğrafi konum 

farketmeksizin lazer ışınları ile istenilen 

koordinatlar taranabilir.

Lazer askeri alanda çok sık kullanılmakta ve uygulanmaktadır. 

Mesafe bulma ve yer tanıma maksadıyla ve hedefe gönderilen

güdümlü mermiler, hedef yakalanınca lazer ışını ile infilak

ettirilmektedir. Bunun yanı sıra Gece karanlığında gece görüş

dürbünleri sayesinde gündüzmüş gibi operasyon yapılabilir. Çok

başlıklı füzelerin hafızalarına yerleştirilen hedef resmi, füze

hedefe yaklaşınca lazer ışını ile tanınır. 

Dünyanın en büyük havacılık şirketi Boeing’in ürettiği lazer silahı

2009’ da ilk insansız hava aracını vurarak denemesi şirketten

yapılan açıklama ile bir Humvee cipin üzerine yerleştirilen lazer

silahının, yüksek dereceli lazer ışınıyla, ilk kez bir insansız hava

aracını vurarak düşürmüştür. 



Pilottan Lazer İhbarı

 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iniş yapmak için alçalan uçaklara Ataköy'de 

kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından bir apartmandan lazer tutuldu. 

Şikayet üzerine güvenlik güçleri lazer tutarak uçuş emniyetini tehlikeye 

sokan kişilerin peşine düştü.

 Ataköy’de bir apartmandan tutulan lazer olayıyla ilgili pilot ile kule 

konuşmaları;

PİLOT: Bir apartmanda lazer tutuyorlar uçaklara bilginiz olsun.

KULE: Anlaşıldı efendim. Ataköy üzerinde mutabık mıyız?

PİLOT: Doğrudur. Sol tarafımıza denk geliyor, yaklaşmanın güney tarafına 

denk geliyor.

KULE: Anlaşıldı.

Birçok sektörde kullanılan lazar teknolojisinin iyi yanları 

olduğu gibi kötü yanları da elbette var. Eğer elinizde 

bir lazer varsa bir futbol magandasına dönüşebilirsiniz ya da 

uçaklara doğru tutarak içinizdeki sadist duyguları açığa 

vurabilirsiniz. Biraz daha masumca zevkler için kedileri 

istediğiniz yöne lazer ışını kovalamak için 

koşturabilirsiniz.Unutmayalım ki teknoloji insan hayatını 

kolaylaştırmak için var. Mahvetmek için değil

10. Kötüye Kullanımlar

Lazerlerin Kullanım Alanları 



Lazerlerin Kullanım Alanları 

11. Metallerin Kesilmesi

0,40 mm sac plaka levhadan 25 mm sac plaka levhasacın fiber lazerler ve Co2 lazer ile 

kesilmesi endüstriyel sanayiide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra boru ve 

profil kesilmesi ve çok eksenli CNC lazer kesim makinaları ile de talaşlı imalat ile 

yapılabilmesi mümkün olmayan çok hassas kütüklerin 3 boyutlu lazer kesim makinaları 

ile kesimi yapılabilmektedir.



12. Metallerin Kaynatılması

Dünyada 16 yıldır kullanılan lazer kaynak teknolojisi Ülkemizde ortalama 

12 yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır.Ülkemizde daha çok kalıpçılık 

sektöründe kalıplara dolgu yapmakta kullanılan bu sistem,TIG kaynağından 

farklı olarak çeliği herhangi bir ısınma ve soğumaya maruz bırakmadığı için 

kalıp çeliğinin özelliğini bozmadan hasarlı bölgeye dolgu (kaynak) 

yapmakta çok kullanışlı bir yöntemdir.Lazer kaynak ile yapılan işlem 

sonrasında kalıp çoğu zaman CNC tezgahında işleme gerek kalmadan 

tesviye yöntemi ile tekrar çalışır hale gelmektedir.Çeliğin cinsine göre 

elektrot kullandıldığı taktirde kaynak yapılan bölgenin kaynaklı olup 

olmadığı anlaşılamaz durumda olacaktır.

Lazerlerin Kullanım Alanları 



13. Yazı Yazma ve Markalama

Günümüzde lazer ile her türlü metal, ahşap deri 

ve bazı sert plastiklerin üzerine,yazı, barkod, 

resim v.s. Markalayabilmek mümkündür.

Hem reklam sektöründe hem endüstriyel 

sanayiide çok sık uygulanmaktadır..

Lazerlerin Kullanım Alanları 



Sanayide Lazer Harcamalar



LAZER IŞININ ÖZELLİKLERİ

• Dağılmazdır yönlendirilebilir yön 

verebilir.

• Çok uzak mesafelere kadar açısal 

çarpılmaya uğramadan gidebilir.

• Enerji aynı frekans değerinde 

yayıldığından hedeflenen noktada 

çok yüksek yoğunluğa ulaşabilir.

• Tek dalga boyluluğa sahiptir.

• Lazer ışını tek renkli ve genliği  

yüksek bir ışık demetidir.

• Lazer ışını çok parlaktır.

• Odaklanabilir özelliğe sahiptir.

Lazerlerin Işınının Özellikleri  



Lazer’li Makinalarda İŞ GÜVENLİĞİ

TARİHÇE : 



Lazer’li Makinalarda İŞ GÜVENLİĞİ



Lazer’li Makinalarda İŞ GÜVENLİĞİ



Lazer’li Makinalarda İŞ GÜVENLİĞİ



 Lazerlerin Sınıflandırılması 

Lazer’li Makinalarda İŞ GÜVENLİĞİ

Sınıflandırma 

için kullanılan 

lazer 

özellikleri

• Sınıf 1

• Sınıf 1M

• Sınıf 2

• Sınıf 2M

• Sınıf 3R

• Sınıf 3B

• Sınıf 4

Kontrol Tedbirleri



Sınıf 1 : Gözün demete doğrudan ve uzun süreli maruziyetinde dahi zararsız 

Sınıf 1M : Optik elemanlarla ( Dürbün v.s. ) görüntülendiğinde zararlı

Sınıf 2 : Demete anlık maruziyette zarar vermez, bilinçli olarak doğrudan lazere bakıldığında 

tehlikeli

Sınıf 2M : Optik elemanlarla ( Dürbün v.s. ) görüntülendiğinde zararlı

Sınıf 3R : Demete doğrudan maruziyette zararlı, yaralanma olasılığı maruziyet süresi ile orantılı 

olarak artar.

Sınıf 3B : Kısa süre de olsa demete doğrudan maruziyette zararlı, fakat saçılmalardan 

kaynaklanan maruziyetlerde genellikle zararsız.

Sınıf 4 : Sadece gözün değil derinin de doğrudan maruziyeti zararlı, ayrıca saçılmalardan 

kaynaklanan maruziyetlerde de zararlıdır.
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 Lazerlerin Sınıflandırılması 
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Işın Kaynaklı Tehlikeler
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Lazer ışınları göz veya deri yoluyla soğurulduğunda, dokuların kimyasal dengesini 

bozabilir, dokuda sıcaklık artmasına ve radyosyana karşı deformasyonlara sebep olabilir.
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Lazer’li Çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği Açısından Korunma Tedbirleri
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1. Göz ve Cilt Maruziyetini önlemek için alınması gereken tedbirler

2. Genel Emniyet Kuralları

3. Mühendislik tedbirleri ve kontroller

4. İdari Tedbirler ve Kontroller

5. Sağlık ve güvenlik İşaretleri
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 Lazer ışın demetleri veya optik yolları yönü kapıya ve pencereye dönük 

olmamalıdır. Işın yolları göz seviyesinden aşağıda veya yukarıda 

konumlandırılmalıdır. Camlar, pencereler opak materyallerle kaplanmalıdır.

 Gücü ne kadar düşük olursa olsun ışın demetlerinin göze gelmesinden her 

durumda kaçınılmalıdır. 

 Işın demetlerine veya yansımalara maruz kalmamak için koruyucu bariyer, zırh 

veya kapalı kabin sistemler kullanılmalıdır. 

 Lazer cihazı kapalı bir odada çalıştırılıyorsa, odanın kapısı kapalı tutulmalı ve 

kapı üzerine uyarıcı bir levha asılmalıdır. 

Lazer’li Çalışma Sırasında Olası Tehlikler ve Korunma
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GENEL EMNİYET TEDBİRLERİ
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GENEL EMNİYET TEDBİRLERİ

 Lazerin kullanıldığı odada ve lokasyonda ayna 

bulunmamalıdır.

 Çalışmaya başlamadan önce saat, yüzük, bilezik 

veya küpe gibi ışığı yansıtabilecek takı ve 

aksesuarları çıkarılmalıdır.

 Sadece gerekli eğitimi almış yetkili kişiler 

tarafından lazer kullanılmalıdır.
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MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ

 Lazerler; zararlı ışınları MPE (İzin verilen azami mazuriyet) 

seviyesinin altında kalmasını sağlayacak koruyucu kapalı kabin 

sistemler (protective housing) içinde muhafaza edilmelidir. 
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MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ

 Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları koruyucularının otomatik kilidi 

(interlock) olmalıdır. Kapak açılmasına karşı otomatik lazer 

kapatma switchli (anahtar) sisteme sahip olmalıdır. 

 Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları lazer ünitesinde harici anahtar kilit 

(master switch) elemanı bulunmalıdır. Anahtar devre dışı 

bırakıldığında sistem çalıştırılamamaktadır. 

 Güvenlik kilidinin devre dışı bırakılması halinde sesli veya görsel 

uyarıcı ikaz sistemleri yapılır. 
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MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ

 Yüksek güçlü lazerlerin (Sınıf 3b ve 4) bulunduğu ortamın kapısı 

veya lazer cihazının kapağı, lazer cihazı çalışırken açılacak 

olursa, cihazın ürettiği lazer ışın demetini kesen sisteme sahip 

olmalıdır. 

 Sınıf 3b ve 4 lazer cihazlarında çalışma göze zararlı ışın 

gelmeyecek şekilde yerleştirilmiş görüş portalından (viewing 

portal) izlenmelidir 

 Açık ışın demetleriyle yapılan 3b ve 4 sınıfı lazerlerde odaya 

giren kişilerin zarara uğramaması için kapılar açıldığında ışını 

kesen otomatik kilit sistemi veya girişe lazer perdesi 

kurulmalıdır. Gerektiğinde kapı girişlerine lazerin çalıştığını 

gösteren ışıklı görsel tabelalar konulabilir. 

 Sınıf 2,3 ve 4 lazerlerde ışımaya maruz kalmamak için ışın 

demetleri kapalı sistem içine alınabilir, demet durdurucu ve 

zayıflatıcılar kullanılabilir. 
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MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ

 Lazerlerin kapalı sistem içine alınamadığı durumlarda kontrollü 

giriş-çıkışlar, koruyucu kapak/paravan/perde, alan kontrolleri, 

göz koruması, eğitim, prosedürel kontroller ile güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. 

 Acil durumlarda lazeri duruduracak olan acil durum butonlarının 

bulunması

 Işın demetlerinin kapalı sistem içinde olmadığı durumda lazer 

kontrollü alan oluşturulmalıdır. İzin verilebilir maksimum ışın 

dozunu aşan alanlarda uygun uyarı işaretlemesi, yetkili personel 

girişi ve alan kontrolü sağlanmalıdır. 
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İDARİ KONTROLLER

 Her sınıfa (2,3,4 için) uygun uyarı işaretleri laboratuar kapılarında veya sistemin/cihazın 
bulunduğu alanda asılı olmalıdır. 

 Lazer sistemi ile ilgili kurulum, kullanım, bakım ve temizlikle ilgili prosedürler 
hazırlanmalıdır. 

 Göz ve cilt koruması için gerekli kişisel koruyucu donanımlar giyilmelidir. 

 Lazer odasının kapısı daima kilitli tutulmalıdır. Lazer kullanımı yanında başka çalışmaların da 
yapıldığı ortak laboratuarlarda alan kişilerin lazer alanından geçmeyeceği şekilde 
planlanmalıdır. 

 Yangın riskine karşılık yangın tüpü ve yangın battaniyesi lazerin bulunduğu ortamda hazır 
edilmelidir.

 Herhangi bir yaralanmaya veya acil duruma karşı laboratuarda tek kişi çalışılmamalıdır.

 Çalışmaya başlamadan önce veya bir kaza durumunda göz muayenesine gidilmelidir.

 Öz değerlendirme kontrol listesi üzerinden durum analizi yapılıp varsa eksiklikler 
belirlenmelidir.
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SAĞLIK ve GÜVENLİK İŞARETLERİ

 Sınıf 2, 3 ve 4 lazer cihazları tehlike sınıfını, çıkış enerji gücünü ve dalgaboyunu içerecek 

şekilde lazer kullanılan alanlara, girişlere asılmalı veya cihazların üzerine yapıştırılmalıdır. 

 lazer kullanılan alanın dışına lazerin çalıştığını gösteren “Lazer Devrede” renkli görsel uyarı 

levhaları
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SAĞLIK ve GÜVENLİK İŞARETLERİ
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