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BİLİMSEL

Denizcilik sektörü ve lazerler 

Özet: Ülkemizde ve dünyada lazerlerin 
farklı amaçlar için kullanımı her geçen 
gün artmaktadır. Dördüncü sanayi 
devrimi (Endüstri 4.0) ve buna bağlı 
olarak otomasyon sistemlerindeki 
gelişmeler lazer teknolojilerinin 
kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır. 

Dünya ticaretinin 90%’ı gemiler ile 
yapılmaktadır. Gerek gemi kazaları gerek 
otomasyon sistemleri gerekse CO2 
salınımı yeni teknolojilerin denizcilik 
sektöründe kullanımını önemli kılar. 
Shipping 4.0 Endüstri 4.0’a oldukça 
benzer olmakla beraber sadece bulut 
bilişimi (cloud computing) ve katmanlı 
imalata (additive manufacturing) ihtiyaç 
duymaz. Fakat her ikisinde de robotik ve 
otomasyon önemli bir yer tutmaktadır.  
Bu çalışmada robotik ve otomasyon 
çalışmalarına oldukça uygun olan 
lazer ve lazer teknolojilerinin denizcilik 
sektöründeki kullanım alanları verilmiştir.

1. LAZERLER
Lazer kelimesi 1957 yılında Gordon 
Gould tarafından ilk defa ortaya atılmıştır. 
Uyarılmış ışıma ile kuvvetlendirilmiş 
ışık anlamına gelir. İngilizcesi LASER 
olup “Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation” ifadesinin baş 
harflerinden oluşan bir sözcüktür [1, 
2]. 1916 yılında Albert Einstein’ın 
önerdiği uyarılmış ışıma teorisi, lazerin 
temelini oluşturmaktadır. Einstein’ ın 
önerisi ile temellenen lazerlerin tarihsel 
gelişimi, sırası ile 1928’ de Rudolph 
W. Landenburg tarafından, uyarılmış 
ışımanın varlığının kanıtlanması, 1940’ da 
Valentin A. Fabri  Kant’ ın sayı yoğunluğu 
tersiniminin olma olasılığını, 1947’ de 
Willis E. Lamb ve Rutherford’ un uyarılmış 
ışımanın ilk gösterimini başarmaları ile 
ivme kazanmıştır [1-4].

1960’ların sonuna kadar endüstriyel 
alanda pek kullanılmayan lazer, 
1970’lerin ortalarında kesme, kaynak, 
delme ve markalama işlerinde, ölçme 
ve daha birçok sanayi uygulamasında 
yerini almıştır. Daha sonraki yıllarda 
boya lazerleri, excimer ve diyot lazerleri 
bulunarak ve geliştirilerek lazer teknolojisi 
bugün, savunma sanayinden endüstriye, 
tıp alanından, haberleşme, bilgisayar ve 
hatta eğlence sektörüne kadar birçok 
alanda kullanılır hale gelmiştir [4, 5]. 
Günümüzde birçok farklı özelliğe sahip 
lazerler mevcuttur. 

2. LAZERLERİN DENİZCİLİK 
SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
İlk defa 1960’lı yıllarda kullanılmaya 
başlanan lazer sistemleri başlangıçta 
endüstri alanında çok da tercih 
edilmemiştir. Fakat 1970’li yıllarda 
geliştirilen lazerler ise kesme, delme, 
ölçme amaçlı kullanılarak ilk defa 
sanayi uygulamalarına girmiştir. 
Lazer teknolojisindeki son gelişmeler 
ve her geçen gün artan ihtiyaçlar, 
zaman, seri üretim vb. etkenler de 
göz önüne alındığında günümüzde 

lazer teknolojilerinin kullanımı oldukça 
hız kazanmıştır. Bu artışa bağlı olarak 
birçok sektörde lazer teknolojilerinin 
kullanımı oldukça önem kazanmıştır. 
Özellikle endüstriyel alanlarda ki lazer 
uygulamalarında, gün geçtikçe lazer 
sistemi ve teknolojilerine olan ihtiyaç 
artmaktadır. Sanayi uygulamalarının 
birçoğu denizcilik sektörü için de 
geçerlidir. 

Ülkemizde özellikle endüstriyel 
alanlarda ki lazer kullanımı kesme, 
delme ve kaynak işlemleri olup bu tür 
uygulamalarda sanayinin belirli bir bilgi 
birikimi ve tecrübesi oluşmuştur. Yüzey 
işleme, renklendirme, pürüzlülük, su 
tutmazlık (hidrofobiklik) ve otomasyon 
uygulamaları gibi konularda ise halen 
yetersizlikler gözlenmektedir. Benzer 
olarak denizcilik sektörünün özellikle 
otomasyon uygulamalarında lazer 
teknolojisi ile tanışması gerekmektedir. 
Lazerler endüstri uygulamalarına çok 
ciddi maliyet ve zaman kazandırmaktır. 
Fakat bu teknolojinin beraberinde 
getirdiği lazer güvenliği konusu önem 
verilmesi gereken ayrı bir olaydır.

Ülkemizde lazerlerin endüstriyel 
uygulamaları için lazerler ile kesme 
oldukça başarılı olarak kullanılmaktadır. 
Delme ve kaynak işlemlerinde ise kısmi 
olarak başarı elde edilmektedir. Fakat 
malzeme çeşitliliği konusunda ise oldukça 
geridedir. Genellikle 3-4 mm çelik saç 
kesimleri yapılmaktadır. Lazerlerin 
endüstriyel uygulamalarında genel 
olarak amaca yönelik yurt dışından satın 
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alınan set halindeki lazerler ile çözümler 
aranmaktadır. Lazerlerin endüstriyel 
uygulamalarında otomotiv, savunma 
sanayi, estetik (medikal) sektörleri önde 
gelmektedir. Örnekleme açısından Şekil 
3’te otomotiv sanayinde kullanılan lazer 
sistemi operasyonları görseli verilmiştir. 

Otomotiv sektöründe olduğu gibi 
denizcilik sektörü de lazer teknolojileri 
ile tanışmalıdır. Gemi üretiminde metal 
parçaların birleşimi genellikle vidalama 
yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu durum 
gerek vida maliyeti gerekse zaman 
açısından uygun değildir. Shipping 
4.0’da verilen temel unsurlardan biri de 
vidasız gemi üretimi gerçekleştirmektir. 
Bu durum ancak metal parçaları 
kaynatmakla mümkündür. Böylelikle hem 
ekonomik hem de vidalama yöntemine 
göre daha dayanıklı metal parçaları 
birleştirilebilir. Geleneksel kaynak 
yöntemlerine göre lazer kaynağı daha 
hızlı yapılabilir ve daha dayanıklıdır. Aynı 
zamanda otomasyon sistemlerine daha 
uygundur. Lazer kaynağı ile hem alın 
kaynağı hem de punto kaynağı yapılabilir. 
Benzer olarak delme işleminde de 
lazerler kullanılabilir. Lazerler kullanılarak 
100 mikron altında 5 mm kalınlığındaki 
bir saç levhaya delikler delinebilir. Son 
zamanlarda çeşitli ülkelerin özellikle 
savunma sanayisinde askeri gemilerde 
kullanılma üzere lazer silahı geliştirilmesi 
çalışmaları mevcuttur. Amerikan deniz 
kuvvetleri 150 Milyon dolarlık bütçe ile 
lazer silahının geliştirilmesi hususunda 
Lockheed Martin ile bir sözleşme 
imzalamıştır.  Buradaki temel amaç tehdit 
unsuru içeren küçük botların ve dronların 
yok edilmesidir.

Ülkemizde lazer teknolojileri konusunda 
çalışmalar yapan Lazer Teknolojileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(LATARUM) Kocaeli Üniversitesi 
bünyesinde 2005 tarihinde kurulmuştur. 
Merkezde lazer teknolojileri 
konularında sanayicimize yönelik 

güncel çözümler üretilmekte, yeni 
teknolojiler kazandırılmakta, eğitimler 
verilmekte, bilimsel araştırmalar ve 
projeler yapılmaktadır. Sanayi ve askeri 
problemlere çözümler sunan ülkemizin 
ilk ve tek merkezidir. Aynı zamanda 
merkezimiz Elektro-optik Sistem 
Mühendisliği yüksek lisans programının 
uygulama merkezi olup, lisansüstü 
öğrencilerinin araştırmalarını yapmasında 
yardımcı olmaktadır. LATARUM’da 
yapılan çalışmalar neticesinde lazerlerin 
bilindik kullanımlarının yanısıra yüzey 
temizliği, metallerde yüzey sertleştirme, 
mikromachining, metallerde pas 
sökme ve boya kaldırma gibi yeni 
lazer teknolojilerinin ilgili sektörlerde 
kullanımına açılarak ülke ekonomisine 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Bu konuda araştırma ve geliştirme 
çalışmaları halen devam etmektedir. 
Yakın zamanda lazerlerin sanayideki 
bilindik uygulamalarının dışında 
yukarıda bahsedilen uygulamalar için 
de kullanılabileceğini görebileceğiz. 
Denizcilik sektörü ile de yakından ilgili 
olan bu teknolojilerin bazıları aşağıda 
verilmiştir.

2.1. Metal yüzeyinden pas sökme ve 
boya kaldırma
Metallerin yüzeylerini korumak metalin 
kendisini korumaktır. Çünkü yüzeyde 
küçük bir noktada başlayan korozyon 
zaman içinde metalin iç kısımlarına 
doğru ilerler, paslanma ve çürüme 
gerçekleşir. Bu da metalin kullanımdaki 
ekonomik ömrünü kısaltır. Yılda üretilen 
demirin %20’sinin bu yolla devre dışı 
kaldığı düşünülürse, yüzeyi korumak 
amaçlı alınacak önlemlerin ne kadar 
değerli olduğu anlaşılabilir. Demir ve 
çelik malzemeler bulundukları atmosferik 
ortamdan etkilenerek zaman içinde 
fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer 
özelliklerini kaybederek korozyona 
uğrarlar. Bu değişikliğe, “metalin 
paslanması” denilmektir. Paslanma 
sadece görüntü bozukluğu olmayıp aynı 
zamanda metali aşındıran bir kimyasal 
reaksiyondur. Ayrıca pas, kaynaklandığı 
metalden takriben 30 kat büyük bir 
hacim oluşturduğundan, paslanan 
metalin çevresindeki elemanları da 
patlatmaya eğilimlidir. Metali, paslanmayı 

oluşturan dış etkenlerden uzak tutabilmek 
amacı ile metal yüzeylere koruyucu 
yöntemler uygulanır. Bu koruyucu 
yöntemlerden bazıları boya, plastik, 
nikel, krom, bakır ve çinko kaplamadır. 
Denizcilik sektöründe bu işlem genellikle 
boyama yöntemi ile yapılır.

Metal aksamları boya kalıntılarından 
ve pastan arındırmak, boyanın yüzeye 
çok daha iyi tutunmasını sağlamak 
amacıyla kumlama yöntemi uygulanır. Bu 
yöntem, yüksek basınçlı hava yardımı ile 
farklı iriliklerde kumların parça üzerine 
fırlatılması işlemidir. Parçanın üzerindeki 
istenmeyen katmanın aşındırılması 
mantığına dayanır.  Kumlama işleminde 
yüzeyde bulunan yağın, kirin, pasın 
veya pas cürufunun aşındırma işlemine 
tabi tutularak ortadan kaldırılması 
amaçlanmaktadır. Kumlama işlemi 
gemicilik sektöründe çok kullanılan bir 
yöntem olup aslında oldukça maliyetli, 
sağlık açısından tehdit içeren ve aynı 
zamanda çevre dostu olmayan bir 
uygulamadır.

Lazer teknolojisi kumlama işleminin 
alternatifi olabilir. Bu teknolojiyi 
kullanarak metal yüzeyinden plastik 
kalıplardaki petrol yağı ve fabrika kiri, 
metal yüzeyindeki pas veya pas cürufu 
yüzeyden çok rahat uzaklaştırılabilir. 
LATARUM’da yapılan ön çalışmalar 
neticesinde bu tür işlemlerin yapılabildiği 
laboratuvar ortamında gösterilmiştir. 
Bu tür işlemler için kullanılacak el aleti 
şeklinde bir prototipin üretimini üzerinde 
halen çalışmalar devam etmektedir. 
Geliştirilecek olan cihaz sadece küçük 
nesneler ve küçük yüzeyler için 
kullanılmayacak aynı zamanda gemi 
yüzeyleri gibi büyük yüzeyler için de 
tasarlanmaktadır. Böylelikle kumlama 
teknolojisinin yerini alacak olan bu yeni 
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lazer teknolojisiyle daha çevreci ve daha 
ekonomik yüzey temizleme, pas ve boya 
sökme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Şekil 5 ve 6’da kumlama işlemine 
alternatif olan lazer ile metal yüzeyinden 
pas sökme ve boya kaldırma işleminin 
resimleri gösterilmektedir. Bu 
işlem geliştirilecek olan yeni cihaz 
tasarımı ile çok büyük yüzeylere de 
uygulanabilecektir. 

2.2. LATARUM’da gerçekleştirilen 
diğer lazer uygulamaları
Titanyum ve alaşımları kimya, denizcilik, 
havacılık ve uzay endüstrilerinde, motor 
ve türbin imalâtında ve özellikle askerî 
endüstri dallarında kullanılan stratejik 
değer taşıyan bir malzemedir. Titanyum 
çeliğe katılan bir alaşım elementi 
olmasının yanı sıra, saf veya alaşım 
halinde temel konstrüksiyon elementi 
olarak da kullanılmaktadır. Titanyum 
yüksek ergime noktasına (1727°C), 
düşük özgül ağırlığına (4.53 gr/cm3) 
sahiptir. Ti alaşımlarının mekanik 
mukavemeti Al alaşımlarınınkinin 
iki veya üç katı olup bazı alaşımlı 
çeliklerinkine eşittir. Yüksek erime 
sıcaklığından dolayı kaynak edilmesi zor 
olan metaller grubundadır. Merkezimizin 
yetenekleri doğrultusunda diğer bir 
lazer uygulamalardan biri de Titanyum 
alaşımının (Ti6Al4V) lazer ile kaynak 
edilmesi işlemidir. Farklı kalınlıkta (3 ve 
5 mm) 17 cm çapında titanyum alaşımı 
flanşlar başarı şekilde lazer ile kaynak 
edilmiştir. Bu işlemin askeri uygulamaları 
mevcuttur. Denizcilik sektöründe 
kullanılan tüm metaller lazer ile kaynak 
yapılabilir. Böylelikle cıvatalama işlemi 
gerektiren tüm işlemler lazer ile kaynak 
yapılarak zaman ve maliyet kazanımı 
sağlanabilir. Aynı zamanda dayanımı 
daha fazladır. Günümüzde artık gemi 

pervaneleri kalite ve dayanım ön planda 
olduğu için lazer ile kaynak yapılmaktadır. 

Merkezimizde gerçekleştirilen diğer 
farklı bir uygulama da metal yüzeylerinin 
renklendirilmesi işlemidir. 

Metaller birçok şekilde renklendirilebilir. 
Mekanik olarak bir boya ya da lak 
pigmentinin uygulanmasıyla, termal 
olarak ısı uygulanmasıyla, kimyasal 
olarak belli kimyasal maddelerin temel 
metalle tepkimeye sokulmasıyla, 
elektrokimyasal olarak temel metalin 
üzerinde ince bir tabaka oluşturmak için 
elektrik akımı ve kimyasal maddelerin 
kullanılmasıyla yapılır. Lazer ile yapılan 
yüzey renklendirme işlemde herhangi 
bir boya, kimyasal veya ara işlem 
kullanılmamaktadır. 

Sadece lazer gücü, tarama hızı, çizgi 
genişliği gibi deneysel parametrelere 
müdahale edilerek Şekil 8’de verilen 
renkler ortaya çıkmaktadır. Kalıp 
yüzeylerinde zamanla oluşan yağ, kir 
ve toz ürünlerde şekil bozukluklarına 
neden olur. Bu sebeple belirli zaman 
periyotlarda temizlenmesi gerekmektedir. 

Temizlenmesi için genellikle kimyasal 
metotlar kullanılır. Bu işlem ise oldukça 
pahalı, zahmetli ve maliyetli bir 
işlemdir. Aynı zamanda çevreci değildir. 
Benzer olarak lazerle bu tür kirler de 
temizlenebilir.

Metal yüzeylerinin frezelenmesi 
işlemi sonrasında düz yüzeyler elde 
edilebilmektedir. Ancak pratikte 
frezelenmiş metal yüzey üzerinde freze 
hareketi esnasında freze izi oluşumları 
gözlenmektedir. 

Frezelenmiş metallerin boyama 
işlemi öncesinde bahsedilen bu freze 
izlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla metal çeşitli ön işlemlere tabii 
tutulmaktadır. 

Öncelikle metal yüzey, zımparalama 
yapılarak parlatılmakta ve ardından 
kumlanarak homojen pürüzlü bir yüzey 
haline getirilmektedir. Ayrıca, metalin, 
boyama öncesi uygulanan mekanik 
işlemlerden gelen yağ, toz ve kirden 
arındırılabilmesi için temizlenmesi de 
gerekmektedir. 

Tüm bu proses, zaman alıcı ve maliyetli 
olmakla beraber insan ve çevre sağlığına 
olumsuz yönde etki etmektedir. Lazerler 
ile metal yüzeyler üzerinde mikro ölçekte 
pürüzlü yüzey oluşumu elde edilebilir. 
Bu yüzeyler metal yüzeyinde öyle bir 
kabarma şeklinde etki yaratır ki işlem 
öncesi oluşan freze izleri kaybolur ve 
aynı zamanda yüzey hidrofobik (su 
sevmeyen) hale gelir. Bu durum dünyada 
ilk kez tarafımız tarafından literatüre 
kazandırılmış ve patent müracaatı 
gerçekleştirilmiştir.
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SONUÇ
Son zamanlarda lazer teknolojisi 
kullanımı birçok sektörde artmıştır. 
Lazerler Endüstri 4.0 sanayi devriminin 
vazgeçilmez bir unsurudur. Benzer 
olarak Shipping 4.0 için de vazgeçilmez 
olacaktır. 

Bunun altında yatan ana neden 
otomasyon uygulamalarında çok rahat 
kullanılabilmesi ve birçok mekanik işlem 
için güçlü alternatif olmasıdır. Lazer 
teknolojisi kumlama işleminin alternatifi 
olabilir. 

Bu teknolojiyi kullanarak metal 
yüzeyinden plastik kalıplardaki petrol 
yağı ve fabrika kiri, metal yüzeyindeki 
pas veya pas cürufun yüzeyden çok 
rahat uzaklaştırılabilir. Lazerlerin sanayi 
uygulamalarına benzer olarak gemilerde 
özellikle civatalama gerektiren yerlerde 
kaynak amaçlı lazerler kullanılmalıdır. 
Pas, boya ve kir kaldırma gibi kumlama 
gerektiren yüzeyler için de lazerler 
kullanılmalıdır. Bu durum denizcilik 
sektörüne hem zaman hem maliyet 
kazandıracaktır.

Lazerler teknolojileri kullanımının 
birçok sektörde artmış olması güvenlik 
problemlerini de yanında getirmektedir. 
Bu konuda özellikle sanayi tipi lazer 
operatörlerin eğitilmesi gerekmektedir. 
Lazer ışını, özellikle göze ciddi hasarlar 

verebilir ve bu hasar görme yetisini 
kaybetmeye kadar gidebilir. Yine lazer 
ışınları için gerekli önlem alınmadığı 
taktirde cilt ve deri yanıkları da 
oluşabilmektedir. Şu an dünyada ANSI 
Z131 ve IEC 825 standartlı kullanılmakta 
olup ülkemizde böyle bir çalışma henüz 
yapılmamıştır. Bu durum ise gerekli 
iş güvenliği yasalarına acilen alınması 
gerektiren bir husustur.
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