DEĞERLİ MESLEKDAŞLARIMIZ;
Ülkemizde Değişik Sınıf Lazerlerin Gösteri ve Sanayi Alanında Kullanılmasıyla İlgili
Olarak Eğitim ve Denetimin Olmaması, Çalışanlar ve Kullananlar için Büyük bir Risk
Oluşturmaktadır……
Lazer kullanımlarının göz üzerindeki olumsuz etkileri net olarak ispatlanmış olmasına
rağmen sanayide, tıpta ve gösteri amaçlı olarak çok yaygın olarak lazer cihazları
kullanılmaktadır. Ülkemizde lazer uygulamalarını denetleyen bir kurum ya da kuruluş
yoktur. Bu konuda yayınlanmış sadece bir genelge bulunmaktadır. Ancak hiçbir kanun
kapsamında tanımlanmamış ve ciddi bir takibe alınmamıştır.Özellikle de gösteri amaçlı lazer
gösterileri İçişleri bakanlığına bağlı il emniyet müdürlüklerinin asayiş daire başkanlığından
(diğer gösteri amaçlı uygulamalarla aynı değerlendirilerek) izin alınarak hiçbir tedirginlik
duymadan çok sayıda insanın bulunduğu ortamlarda
önlem almadan çok rahat
uygulanmaktadır.
Fizik Mühendisleri Odası Devlet Tiyatrolarında sergilenen “Kerbela “ adlı oyunda
kullanılan lazer cihazının göze zararlı olabileceği düşüncesinden yola çıkarak Devlet
Tiyatroları Genel Müdürü Sn.Lemi BİLGİN ile görüşme talebinde bulunmuş ve akabinde bir
görüşme yapmıştır. Sn.Lemi BİLGİN anlatılanları dikkatle dinleyip konunun önemini anlamış
ve cihazın FMO nun uzmanları tarafından yerinde kontrolunu talep etmiştir. Daha sonra
gelen resmi yazı gereğince 23.04.2010 tarihinde oyunun sergilendiği Büyük Tiyatroda cihazın
kullanımı esnasındaki şartlar sağlayanarak gerekli ölçümler alınmıştır. Alınan ölçüm
değerlerini kullanarak yapılan hesaplamalar sonucu cihazın mevcut kullanım şeklinin insan
sağlığı açısından uygun olmadığını tespit edilmiş ve bu şekliyle kullanılmasının hem seyirci
hem oyuncu hem de kullanıcılar açısından sakıncalı olduğu, uygulamanın devam edebilmesi
için sağlanması gerekli koşullar yazılı olarak Devlet Tiyatrolarına bildirilmiştir. Daha sonra
oda Başkanının da katıldığı toplantıda Fizik Mühendisleri Odasını Lazer Güvenlik Ofisi
olarak belirleyip, konuya ilgi duyan , yeterli bilgi ve donanıma sahip üyelerimizi Lazer
Güvenlik Uzmanı olarak tespit edip sonra bu elemanların yeni lazer güvenlik uzmanları
yetiştirmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca lazer uygulamalarını sağlayan
operatörlere de eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu konuda bize yardımcı olacak
arkadaşlarımızın katılımını beklemekteyiz.
Ayrıca, Avrupa Birliğinin 2006/25 direktiflerinin lazer ve ışık çalışanlarının iş
güvenliğiyle ilgili kısmı tercüme edilmiştir. Bu konu Çalışma Bakanlığıyla görüşülüp İş
Güvenliği uygulamalarında aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir.

FMO YÖNETİM KURULU

