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Bir yapıda tamir, bakım ve yıkım işlemleri yapmadan o 
yapıda asbest bulunup bulunmadığının mutlaka önceden 
araştırılması ve buna göre iş planı yapılması gerekir. Bir 

yapıda asbest bulunup bulunmadığı bazı durumlarda 
ölçüm yapmadan anlaşılabilir.

Örneğin OSHA 29 CFR Part 1926.1101
standardına (Safety and Health Regulations for
Construction) göre eğer bir bina 1981 yılı
öncesinde yapılmışsa otomatik olarak bu binada
kullanılmış malzemelerin asbest içerdiği
varsayılır.

İngiltere’de ise daha temkinli bir politika
izlenerek 2000 yılından önce yapılmış
binalarda asbest tehlikesinin
bulunabileceği belirtilir.
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Bina planı

El feneri

Not defteri ve
kalem

Fotoğraf 
makinesi

Kişisel koruyucu 
donanım

Numune poşeti 
ve etiketi

Zemin naylonu

Girilemez bandı

Atık poşeti

Bant

Maket bıçağı

Sprey su
/surfactant

Dolgu
tüpü/yapıştırıcı

Islak mendil

Corer (Oyacak)

Tornavida

Düz uçlu pense



KKD’ler uygun şekilde giyilerek hazırlık yapıldıktan sonra 
numune alınacak alana girişin engellenmesi için sarı bant 
çekilir ve girişin hemen yakınına asbest işaretli çöp poşeti 

konularak hazırlanır. 



Numune poşetleri, surfactant, farklı ölçülerde corerlar, ıslak 
mendil, sarı bant, çöp poşeti ve numune alınan yeri kapatmak 
için siyah bant ve zemine dökülen parçaları toplayabilmek için 

muşamba/naylon, asbest uyarı işareti hazır edilir. 
Zemine numune alınacak borunun altına muşamba/naylon 

serilir. Bulk numunenin konulacağı numune poşetleri hazırlanır. 
İç içe iki tane kilitli poşete (biri büyük biri küçük) numune için 

kullanılır. 



Numunenin konulacağı poşete numune alınma 
tarihi, numune numarası, alınan firmanın adı 

gibi bilgiler yazılarak poşetler hazır edilir. Islak 
mendilden yarım parça kopartılır, corerın içine 

koyulur. Kalan parça ıslak mendil corerın
ağzının etrafına sarılır. Corer metal bir ucu “T” 
şeklinde ve içi boş boru şeklindedir. Numune 

alınacak yere asbest parçalarının dağılmasını 
engellemek için modifiye su/ surfactant sıkılır. 

Numune alınacak boruya sıkıca ve ıslak mendil 
yukarı doğru hareket edecek şekilde corer

bastırılır, numune borunun içine alınır. Numune 
alımı bitince ıslak mendilin kalan parçası da 

corer ın içine sokularak 2 tarafı kapalı olarak 
numune tüpe alınmış olur. 





Corerın ağzı 
yarım parça 

ıslak mendille 
sarılır.

Numune alındıktan sonra etrafı ıslak mendille sarılmış olan 
corerın girişine ıslak mendil kapatılarak corer numune 

poşetine alınır. 
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Numune alınacak bölge girişe kapatılıp zemine naylon 
serildikten sonra numune alınacak yüzeye sprey olarak 

surfactant sıkılır ve bölgedeki lifler sabitlenir. Daha sonra 
numunenin alınacağı yerin altına küçük numune poşeti bantla 

yapıştırılır. Böylece alınan numunenin doğrudan numune 
poşetine dökülmesi sağlanır. 

Spreyleme Numune
poşetinin 
yapıştırılması

Falçata



Tam tur döndürülerek
falçata ile numune alınır. 

Ucu sivri falçata ile (sivri uçlu bucak benzeri bir malzeme de
olabilir) falçatanın ucu numune alınacak yerde tam daire şeklinde 

döndürülerek numune alınır ve doğrudan numune poşetine 
dökülmesi sağlanır. Poşetin ağzı kilitlenerek, 2. Numune poşetine 

alınır.



Eternit gibi ondulün şeklindeki çatı 
malzemesinden numune almak için ucu

tırtıklı olmayan düz ağızlı kerpeten 
kullanılır. Tırtıklı ekipmanın ağzına 

asbest lifleri yapışır ve temizlemek çok 
daha zordur. Numunenin alınacağı yere 
ilk olarak sprey sıkılır ve lifler sabitlenir. 

Kerpetenin iç ağzına ıslak mendil 
yerleştirilir ve ıslak mendille eternitten

bir parça koparılır. Koparılan parça ıslak 
mendile sarılarak alınır ve numune 

poşetine alınır.  Çift katlı olarak poşete 
konulur.

Ağzı düz 
kerpeten ve
ıslak mendil



Orta büyüklükte 3-5
gr. Ağırlığında bir 

parça yeterli.

Kerpetenin ucuyla eternitten
3-5 gram kadar bir parça
kırılarak alınır ve çift kat 

poşete konulur.

Ortamda numune
alırken oluşan parçalar, 

hepa filtreli ev tipi
süpürge ile temizlenir.



N-1 Marley, 2.Kat N-2 Ondulin, 5.Kat Çatı N-7 Cam Macunu, 5.
Kat Pencere



N-4 Sıva, Giriş Kat N-5 Tuğla, 3.Kat Merdiven N-10 Mineflö, Giriş Kat



Kiremit PVC Fitili Fayans

Beton
Plastik Eternit

(Atermit)Eternit



Elektrik BoatıOndulin

Su Borusu MembranTuğla

Elektrik Borusu



Zemin Kaplama
(Epoksi)

Tavan Kaplama Çatı Panel Kaplama



Kazan Dairesi ve Boru Hatları 
(İzolasyon / Lifli Kılıflar)



Elektrik Hatları 
(Spreylenmiş /Termal 
İzolasyon)

Duvarlar (Spreylenmiş / 
Yangına Karşı)

Stor ve Contalar
(Sızdırmazlık) Panel / Beyaz ahşap 



Asma Tavan Halat ve İpler

Cam Yünü (Karışık veya 
Bulaşık)

Zemin Kaplama (Kompozit mal.,
vinil döşemeler vb.)



Raporu hazırlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri, rapor tarihi ve 
numarası, müşterinin adı ve iletişim bilgileri

Numunenin alındığı adres (İl, ilçe, ada, pafta, parsel no’ları), tarih, 
alan kişi, numune sayısı ve alındığı yer (oda, kat ve malzeme çeşidi 

olarak), varsa bina planı

Numunenin teslim alındığı tarih, analiz tarihi, metodu ve analizi yapan 
kişi, cihaz hakkında bilgi, analiz sonuçları ve varsa tespit edilen asbest 

türleri, mikroskop görüntüleri

Yapılan çalışma hakkında genel bilgi, tespit, öneri ve mevcut durum 
değerlendirmesi

Mevzuat hakkında genel bilgi ve yükümlülükler, bina, numunenin 
alındığı yer ve numuneye ait  görseller, asbest söküm uzmanı belgesi



ANALİZ METOTLARI







Havadaki asbest
konsantrasyonu, TWA

ortalama değer:

Max. 0,1 lif/cm³

Uzunluğu 5 mikrondan 
büyük, eni 3 mikrondan
küçük ve boyu eninin 3

katından büyük olan lifler 

Lif sayımı/Tür Analizleri 

SEM, TEM, PCM, PLM, FTIR

Ortam ölçümü ve bulk
numune için İSGÜM’den

yetki ve TÜRKAK’tan
akreditasyon şartı

PLM PCM

SEM TEM



Mikroskop

Çeşidi 

Sayım Yapılan 

Büyütme Oranı 

Sayılabilir Lifin 

Tanımlanması 

Uzunluk, u

Genişlik, g 

Sayım Yapılan 

Büyütmede,

Görülebilecek

Yaklaşık En 

Küçük Lif

Genişliği 

Tür

Tanımlaması 

PCM 400-500

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm Yapılamaz 

SEM 2 000

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm 

Kimyasal

bileşimine 

göre

TEM

20 000

u/g: Minimum 5,0

u:Minimum 0,5 μm 
0,01 μm Kristal yapısı 

ve kimyasal

bileşimine 

göre5 000

u/g: Minimum 3,0

u:Minimum 5,0 μm 

g: 0,2 μm - 3,0 μm  

0,01 μm 

PLM 20-40

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm 

Tür

tanımlaması 

yapılabilir. 

Sayım 

yapılamaz. 

Mikroskop

Çeşidi 

Sayım Yapılan 

Büyütme Oranı 

Sayılabilir Lifin 

Tanımlanması 

Uzunluk, u

Genişlik, g 

Sayım Yapılan 

Büyütmede,

Görülebilecek

Yaklaşık En 

Küçük Lif

Genişliği 

Tür

Tanımlaması 

PCM 400-500

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm Yapılamaz 

SEM 2 000

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm 

Kimyasal

bileşimine 

göre

TEM

20 000

u/g: Minimum 5,0

u:Minimum 0,5 μm 
0,01 μm Kristal yapısı 

ve kimyasal

bileşimine 

göre5 000

u/g: Minimum 3,0

u:Minimum 5,0 μm 

g: 0,2 μm - 3,0 μm  

0,01 μm 

PLM 20-40

u/g: Minimum 3,0

u > 5,0 μm 

g <3,0 μm 

0,2 μm 

Tür

tanımlaması 

yapılabilir. 

Sayım 

yapılamaz. 

LİF SAYIMI 
TÜR

ANALİZİ 



 OSHA ID-160 (Asbestos in air)
 WHO (Determination of airborne fiber number

concentrations - A recommend method, by
phase contrast optical microscopy-Membrane
Filter Method 1997)

 NIOSH 7400
 HSG 248 Asbest:Örnekleme, Analiz ve

Prosedürler (Asbestos:The analysts’ guide for
sampling, analysis and clearance procedures)
standardı; Birinci Yayın/2006 HSE (Health and
Safety Executive) İngiltere İş Sağlığı ve 
Güvenliği Merkezi’ne ait MDHS 39/4 Havada 
Asbest Lifleri –Faz Kontrast Mikroskobu ile
Değerlendirme-İş Mevzuatında Asbestin 
Kontrolü (Asbestos Fibres in the Air - Sampling
and Evaluation by Phase Contrast Microscopy
(PCM) Under the Control of Asbestos at Work
Regulations) yerine geçen bir standarttır. 



 HSG 248 Asbest: Örnekleme, Analiz
ve Prosedürler (Asbestos:The
analysts’ guide for sampling, analysis
and clearance procedures) standardı; 
Birinci Yayın/2006 HSE (Health and
Safety Executive) İngiltere İş Sağlığı ve
Güvenliği Merkezi’ne ait MDHS 39/4 
Havada Asbest Lifleri –Faz Kontrast
Mikroskobu ile Değerlendirme-İş
Mevzuatında Asbestin Kontrolü
(Asbestos Fibres in the Air - Sampling
and Evaluation by Phase Contrast
Microscopy (PCM) Under the Control of
Asbestos at Work Regulations) yerine
geçen bir standartır. 

 NIOSH 9002



Metot: VDI 3492 Kapalı Alan Ölçümleri Ortam 
Havası Ölçümleri
HSG 264 Asbest Araştırma Rehberi İkinci
Yayın/2012 (Asbestos Survey Guide) 
standardı; HSE (Health and Safety Executive) 
İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ne ait
MDHS 100 Asbest İçeren Materyallerin
Araştırılması, Örneklenmesi ve
Değerlendirilmesi (Surveying, sampling and 
assessment of asbestos-containing materials)
standardının yerine geçen bir standarttır.



NIOSH 7402
Metodu



Çevresel Ölçüm



TEŞEKKÜRLER…
Tel: 0312 296 67 40
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