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Lazer Uygulamaları Hekimlere Emanet

Son yıllarda cilt sağlının korunması, estetik ve kozmetik tedavilerde dermatoloji alanında 
uygulanan son teknolojiler, dünya ülkeleri ile eș zamanlı olarak Türkiye’de de bașarı ile 
uygulanmaktadır.

Bu yenilikler arasında yer alan uygulamalardan biri de birçok deri hastalığının tedavisinde 
ve yanı sıra estetik amaçla da kullanılan lazer ve fotoepilasyon (IPL) cihazlarıdır.

Lazer ve IPL cihazları, özellikle epilasyon, cilt gençleștirme, damarsal lezyonların 
tedavilerinde, cilt lekeleri, çil, siğil, yara izleri, cilt çatlakları, akne, gül hastalığı, mavi-yeșil 
dövmelerin çıkarılması, vitiligo, sedef, atopik dermatit gibi hastalıkların tedavisinde 
uygulanmaktadır. Ancak hekim kontrolünde yapılmayan lazer uygulamaları, özellikle ciltte 
ileri dereceye kadar ulașabilen yanık, kalıcı iz ve lekelenmelere yol açabilmektedir.

Bu uygulamalar, vücutta bulunan benlerin üzerine yapıldığında "deri kanseri olușumu" gibi 
geri dönüșü olmayan yan etkiler olușturabilir. Bu nedenle, lazer ve IPL’in derinin özellikleri 
konusunda tıbbi eğitimi olmayan kișiler tarafından tek bașına, kontrolsüz șekilde 
yapılmaması önem tașımaktadır. Hekim kontrolünde yapılmayan uygulamalar, yan etkilerin 
olușma olasılığını artırmaktadır.

Avrupa’da Lazer Uygulamaları Hekimlere Emanet

Doğru ve güvenilir bir tedavi programı ve uygulanacak cihazın tipine, Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi veya dermatoloji uzmanlarının karar vermesi gerekmektedir.

Hekim, ilk uygulamada uygulanacak enerji dozunun hastada yarattığı reaksiyonu 
gözleyerek, buna uygun olarak her hastaya özel cihaz, enerji dozu, uygulama sıklığı ve 
yöntem seçimi gibi kararlar vermektedir. Tedavi planlaması ve cihazın ayarları yapıldıktan 
sonra, uygulama “Hekim” veya onun gözetiminde “Güzellik Uzmanı / Estetisyen” tarafından 
yapılabilir.



Tedavi sonrasında hastanın takibi, Dermatoloji veya Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
uzmanı bir hekim tarafından yapılmalıdır. Nitekim, Avrupa ülkelerinde de yasal olarak tüy 
dökmek için kullanılan lazer epilasyonunun dahi estetisyenler değil, yalnızca yetkili doktorlar 
tarafından uygulanmasına karar verilmiștir.

Lazer epilasyonunun estetisyenler tarafından kullanımı Fransa ve İsviçre'den sonra 
Lüksemburg'da da yasaklanmıștır. Bu yasağın tüm Avrupa ülkelerini kapsaması için 
çalıșmalar devam etmektedir. Düzenlemeyle birlikte artık kırıșıklık ve istenmeyen tüylerin 
azaltılmasında kullanılan lazerler yalnızca yetkili hekimler tarafından yapılabilecektir. Bakım 
merkezleri ve estetisyenler, artık lazer operasyonu ișlemi yapamayacaktır.

Türkiye’de de uygulama hekimlerin kontrolüne bırakıldı

Ülkemizde de istenmeyen tüylerin yok edilmesinde yaygın olarak kullanılan IPL ve lazer 
tedavileri, yasal olarak sadece doktor diploması olan kișilerin ya da bu kișilerin gözetiminde 
çalıșan eğitilmiș personelin yapabileceği tıbbi tedavilerdir.

Öte yandan mevcut yasalara göre güzellik salonları tıbbi ișletme değillerdir ve içlerinde 
herhangi bir tıbbi ișlem yapılamaz. Ancak yapılan tüm bu yasal düzenlemelere rağmen, 
güzellik salonlarında hekim kontrolü gereken bu tip uygulamalar yapılmaktadır. Yasaya göre, 
güzellik salonlarında botoks, dolgu, PRP, iple yüz germe uygulaması gibi tıbbi estetik ve 
kozmetik ișlemleri sadece tıp doktorları tarafından ve yine tıbbi tedaviler olan lazer ve IPL 
tedavileri ise doktorların gözetiminde olmak üzere sağlık ișletmesi olarak tanımlanan 
poliklinik, tıp merkezi, özel hastane ve muayenehanelerde uygulanabilmektedir.


