
1 

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ YIKIMLARDA  

ASBEST SORUNU 
 

YAHYA KEMAL KÖSALI 

Kimya Yüksek Mühendisi 

İş Güvenliği Uzmanı 

Asbest Söküm Uzmanı 



2 

Kapsam 

 Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler 

 Asbest ve İnsan Sağlığı 

 Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması 

 Asbest Maruziyetinden Korunma 

 Asbest Atıklarınının Bertarafı 



3 
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST NEDİR? 

  

Doğada bulunan ince lifli bir grup mineralin adıdır.  

Eski Yunanca’da  

“ἄσβεστος” “Asbestino” kelimesinden gelmektedir. 

  

“ÇÖZÜNMEYEN” veya “ÖLÜMSÜZ”  

anlamındadır.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ  

Benzersiz kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir.  

 Yüksek derecede ısıya, aşınma ve paslanmaya karşı 

dayanıklı,  

 Erime noktası 1200°C’nin üzerinde,  

 Asitlere ve bazlara karşı dirençli,  

 Elektrik geçirgenliği çok az,  

 Yüksek elastikiyet özelliği taşıyan,  

 Yüksek sertleşebilirlik özelliği taşıyan,  

 Çimento ve benzeri malzemelerle karışım özelliği 
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

 Asbest, metreküp başına düşen lif sayısı ile ölçülür.  

 Asbest liflerinin çapı 1 mikronun binde biri kadar küçük 

olabilir.  

 Soluduğumuz havada yaklaşık olarak 50-100 lif/m3 

bulunmaktadır.  

 

Solunabilir liflerin mikroskop ile görünümü  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

 Asbest lifleri havalandığında, ortamdaki hava akımı çok az 

olsa bile günlerce havada asılı kalırlar.  

 Kapalı bir alanda küçük asbestli malzeme kesimi 

yapıldığında bile yaklaşık olarak 1 m3 de 20.000.000 lif 

açığa çıkabilmektedir.(katı bir cisme işlem uygulandığında)  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

… ASBEST SİNSİ BİR MADDEDİR … 

 3/1 oranındaki lifler gözle görülmez.  

 Liflerin dış yüzeyi çok pürüzlü ve çengellidir. Bu nedenle 

akciğere saplanır.  

 Olumsuz etkileri 25-30 sene geçtikten sonra bile kendini 

belli edebilir.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST TÜRLERİ 

1. Serpantin Grubu  

 Krizotil (Beyaz Asbest)  

2. Amfibol Grubu  

 Krokidolit (Mavi Asbest)  

 Amosit (Kahverengi Asbest)  

 Tremolit  

 Antofilit  

 Aktinolit  

 



10 

Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST TÜRLERİ 

 

 Krizotil (%94) 

 

 

 Krokidolit (%4)  

 

 

 Amozit (%2)  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

 KRİZOTİL (%94) 

En geniş kullanımı olan bir türdür.  

Diğer asbest türlerine göre daha esnektir.  

Dayanıklı ve ipeksidir.  

Erime noktaları yüksektir.  

Dokunarak veya bükülerek kumaşla birlikte kullanılır.  

Ateşe dayanıklı kumaş yapımında genellikle krizotil kullanılır.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

 KROKİDOLİT (%4)  

 

Liflere mavi rengi veren yüksek soda oranı ve ana kayaçtan 

gelen demir bileşikleridir.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

AMOZİT ASBEST (%2)  

 

Krizotilden sonra inşaat uygulamalarında ikinci derecede 

yaygın olarak kullanılan asbest türüdür.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBESTİN KULLANIM AMACI  

 Antik çağdan bu yana, dünyanın birçok bölgesinde iyi 

bilinmekte ve kullanılmaktaydı.  

 Finlandiya’daki maden yataklarından,  

 Yiyecek kaplarında,  

 Fırın ve Ocaklarda kullanıldığına dair izler vardır.  

 Endüstride; 19. yy’ın sonlarına doğru kullanılmaya 

başlanmış,  

 Özellikle 20. yüzyılın başlarında (1930-1970) asbest 

liflerinin çimentoya karıştırılarak asbestli çimento üretilmesi 

ile asbest kullanımı tüm dünyaya yayılmıştır.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST - TÜRKİYE 

Krizotil Asbest Yatakları  

 Sivas  

 Erzincan  

 Tokat (Turhal)  

 Bursa (Orhangazi)  

 Hatay  

 Bitlis  

Amfibol türü asbest yatakları  

 Eskişehir (Mihalıccık)  

Toplam ülke rezervi 1,5-2 milyon ton  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

KARŞILAŞILAN MALZEME VE İŞLER 

Asbest mineralleri ısı ve elektriği geçirmemesi, ısı direnci, 

uzun liflerinin kolay işlenir olması sebebiyle; 

 İnşaat,  

 Gemi,  

 Taşıt,  

 Tekstil,  

diğer sanayi alanlarında tercih edilmektedir. 
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBESTİN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI 

 Tekstil,  

 Filtreler,  

 Gemi yapımı,  

 Uçak yapımı,  

 Çimento üretimi,  

 Otomobil yapımı  

 İzolasyon ürünleri,  

 Su boruları yapımı,  

 Petrokimya endüstrisi,  

 Gaz maskelerinin yapımı,  

 Yer karoları ve kaplama levhaları 
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST NEDEN KULLANILIYOR? 

 !!! ideal bir YALITIM malzemesi !!! 

 

 Asbest liflerinin çıkarılması çok kolaydır. Yer üstündeki 

maden ocaklarından elde edilebilir.  

 Üst üste gelen liflerden oluşmuştur ve bu sayede; ısı, 

sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklıdırlar,  

 Kolayca eğilip bükülebilen, elastik bir yapısı vardır,  

 Elle tel, tel ayrılabilecek kadar zayıf dayanıma sahiptir, 

 Ateşte özellikleri değişmez,  

 Zayıf ısıl ve elektriksel iletkenlik,  

 Mikroorganizmalara karşı dirençlidir.  
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Asbestin Tanımı ve Türleri 

ASBEST NEDEN KULLANILIYOR? 

 !!! ideal bir YALITIM malzemesi !!! 
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Yapılarda ASBEST 
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

 Koruyucu ve Önleyici Tedbirler 

 Kişisel Koruyucu Donanımlar (solunum sistemi 

koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak 

koruyucuları, eldivenler vs.) 

 Genel Önlemler (soyunma ve giyinme yerleri, duş veya 

banyo imkanı gibi iş hijyeniyle ilgili hususlar ile yemek ve 

dinlenme yerlerinin düzeni ve bu konularda dikkat edilecek 

hususlar vs.) 
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

Alanının  ayrılması (mümkünse toz geçirmeyecek şekilde) 

Çalışma alanının işaretlenmesi  

Diğer mekanlarda veya dış mekanda asbest lifine sebebiyet 

vermeme (liflerin taşınması engellenmelidir) 

Sadece çalışma için gerekli personel alanda bulunmalıdır  

Teknik koruyucu tedbirlerin sıralaması:  

 Liftleri tamamıyla toplayın ve bertaraf edin (vakumlama 

işlemi)  

 Gerekli havalandırma tedbirlerini alın  
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

Gerekli Cihazlar ve Donanımlar 

 İşaretleme  

 Ayırma 

 Sanayi süpürgesi ve havalandırma tertibatı bağlayıcı 

madde 

 Yardımcı cihazlar ve araçlar  

 Hijyenik tertibatlar (yıkanma ve duş alma imkanları, 

geçiş yeri) 

 Kişisel koruyucu donanımlar  

 Atık konteynırları  
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
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TEK GİYİMLİK   

ÖZEL ELBİSELER 

ELDİVEN LASTİK  

ELBİSEYE BAĞLI 

TAM YÜZ SOLUNUM 

MASKESİ   

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ 

–P-3 FİLİTRESİ 

  ÇİZME  



32 



33 

Asbest Maruziyetinden Korunma 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

 Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi 

yapılan işe uygun KKD verilir. İşyeri dışına çıkarılmaz.  

 Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı 

yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar 

içerisinde çıkarılır. 

 Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri 

ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir. 

 Kullanılan KKD, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, 

her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve 

bakımı yapılır. 
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

GENEL ÖNLEMLER 

Çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır. 

Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde 

tasarlanır. 

çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman 

temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde 

yapılması sağlanır. 

Asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde 

taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır. 

Asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz 

paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve 

ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir. 
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

GENEL ÖNLEMLER 

Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest 

konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal 

gerekli ÖNLEMLER ALINIR.  

 

Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar 

etkilenmiş alanda çalışma YAPILAMAZ. 
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Asbest Maruziyetinden Korunma 

GENEL ÖNLEMLER 

Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında; 

 Gerekli işaretlemeler ve uyarı levhaları,  

 Görevli olanlar dışındaki çalışanların GİRMEMESİ,  

 Sigara içilmesi yasak olan alanların belirlenmesi,  

 Yeme içme için ayrılan yerlerin, asbest tozu ile kirlenme 

riski bulunan yerlerin dışında SEÇİLMESİ,  

 Çalışanlara el, yüz yıkama yerleri ve duş imkanı (toz!).  
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MESLEKİ 

TEMAS  
ENDÜSTRİ 

KIRSAL  

ALANDA 

TEMAS 
 PRIMER 

 (MADEN) 

DOMESTİK 
ELBİSELER-

KOMŞULUK  

SEKONDER 
(ATERMİT- TEKSTİL 

SANAYİ) 

TERSİYER 
MESLEK ORTAMI 

ÇEVRESEL 

ASBESTE TEMAS 

YOLLARI 

ÇEVRESEL  
YAŞAM  ALANLARI 
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ÇALIŞANLAR 

 

AİLE  

ÇEVRE  

      
   

Etki Pramidi 
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TEHLİKEYİ  BİLMİYORSAK 

KORKMAYIZ. 

Hava Akımları ile Etkilenme 
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Mevzuat ve Uygulama 

 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

 

 Uygulama Talimatları 

 Ertelenen Maddeler (Bildirim zorunluluğu) 

 İş Güvenliği Profesyonellerinin Sorumlulukları 

 Denetim ve Gözetim Sıklığı 

 Makine Ekipman Tespiti 

 Asbestin Tespiti  

 Türkiyenin Asbest Envanteri 
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Asbest Atıklarının Bertarafı  

 Asbest atıklarının toplanması 

 Asbest atıklarının ambalajlanması 

 Asbest atıklarının depolanması 

 Asbest atıklarının nakledilmesi 
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Asbest Atıklarının Bertarafı  

ASBEST ATIKLARININ TOPLANMASI 

Asbest içeren atıkların bertarafı ile ilgili diğer standart işlem 

de, bunların onaylı bir depoya sevkiyatıdır.  

 

Atıklar çalışma ortamında doğrudan su geçirmez Polietilen 

(PE), Polipropilen (PP) veya “Big-Bag” torbalara atılıp 

paketlenmelidir.  
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Asbest Atıklarının Bertarafı  

ASBEST ATIKLARININ AMBALAJLANMASI 

- Asbest içeren atıklar, uygun kapalı ve etiketli konteynırlar 

içerisinde insan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde 

toplanmalı, depolanmalı ve bertaraf edilmelidir.  

- Asbest içeren atıklar, tekrardan başka bir yere 

doldurulmaları gerekmeyecek şekilde çalışma alanında, 

uygun konteynırlara/ambalajlara doldurulmalıdır.  

-Depolama öncesi asbest içeren atıkların parçalanmasına izin 

verilmez ve bu işlem, gönderen tarafından talep edilemez.  

- Asbest içeren atıkları atmayın.  
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Asbest Atıklarının Bertarafı  

ASBEST ATIKLARININ DEPOLANMASI 

Asbest içeren atıklar, deponun işlem alanında, ambalajlar 

zarar görmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (Örneğin vinç veya 

forklift)  

-Depo aracının (Örneğin dişli silindirin) atığı sıkıştırmasından 

önce, asbest içeren atıkların, 1 m kalınlığındaki bağlayıcı 

zeminle (kil, çökelme tabakası, balçık) üzerinin örtülmesi 

gerekmektedir. Bu örtme işlemiyle, atığın sıkıştırılması 

sırasında asbest liflerinin havaya karışması önlenmiş olur. 

Sıkıştırma sırasında ambalajlar zarar görebilir ve örneğin 

asbest levhaları küçük parçalara ayrılabilir.  

-Üzerlerinin örtülmesi sonrasında atıklar, depo araçları ile 

sıkıştırılabilir.  
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Asbest Atıklarının Bertarafı  

ASBEST ATIKLARININ NAKLEDİLMESİ 

 

Atıkların taşınması  

Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca 

taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta 

aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak 

zorundadır.  
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TEŞEKKÜRLER 
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