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 Doğal olarak bulunan mineral,

 Hidratlı metal silikat olarak sınıflandırılır,

 Çok yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfik 
(başkalaşmış) kayaç,

 Sonuç; uzun, lifli, kristal yapı,

 Eski Yunanca’da ἄσβεστος” “Asbestino” kelimesinden
gelmektedir.

 ÇÖZÜNMEYEN veya ÖLÜMSÜZ anlamındadır.

“
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 Lifsi tozlar 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Tozla Mücadele Yönetmeliği” 4 üncü
maddesinde şöyle tanımlanmıştır;

 Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha 
büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu
eninin üç katından büyük olan parçacıklar.
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Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri;

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,

www.csgb.gov.tr 4



 Elektrik geçirgenliği çok az,

 Yüksek Elastikiyet ve Yüksek Sertleşebilirlik özelliği taşıyan,

 Çimento ve benzeri malzemelerle karışım özelliğine sahip,
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AMFİBOL

Uzunluğu boyunca gerilme mukavemeti çok fazladır, 

Sonuç; Sert ve kolayca kırılan lifler

SERPANTİN

Eni boyunca gerilme mukavemeti çok fazladır,

Sonuç; Esnek fakat güçlü lifler
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Gözle
görünen

Solunabilir liflerin
mikroskop ile görünümü



 Asbest liflerinin çapı 1 mikronun binde biri kadar küçük olabilir.

 Soluduğumuz havada yaklaşık 50-100 lif/m3 lif bulunmaktadır.
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 Asbest lifleri havalandığında, ortamdaki hava akımı çok az olsa bile
günlerce havada asılı kalırlar.

 Kapalı alanda katı bir cisimde, küçük asbestli kesim yapıldığında
bile yaklaşık olarak 1m3 de 20.000.000 lif açığa çıkabilmektedir.
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ASBEST SİNSİDİR

1.3/1 oranındaki lifler gözle görülmez.

2.Liflerin dış yüzeyi çok pürüzlü ve çengellidir. Bu nedenle 
akciğere saplanır. 

3.Olumsuz etkileri 25-30 sene geçtikten sonra bile kendini
belli edebilir.
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1. Serpantin Grubu

 Krizotil (Beyaz Asbest)

2. Amfibol Grubu

 Krokidolit (Mavi Asbest)

 Amosit (Kahverengi Asbest)

 Tremolit

 Antofilit

 Aktinolit
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Kullanımı en geniş olan türdür. 

Diğer asbest türlerine göre daha esnektir.

Dayanıklı ve ipeksidir. 

Erime noktası  yüksektir. 

Dokunarak veya bükülerek kumaşla birlikte 
kullanılır. 

Ateşe dayanıklı kumaş yapımında genellikle krizotil  
kullanılır.
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Krokidolit Asbest (Mavi Asbest)
[Na2(Fe3O)2(Fe2O)3Si8O22(OH)2]

Liflere mavi rengi veren yüksek soda oranı ve ana 
kayaçtan gelen demir bileşikleridir.
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Amozit Asbest(Kahverengi Asbest)

[(Fe)7Si8O22(OH)2]

Krizotilden sonra inşaat uygulamalarında ikinci 
derecede yaygın olarak kullanılan asbest türüdür.
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Amfibol lifleri serpantin liflerine göre daha kısa ve serttir,

Çok küçük çapa sahiptir,

İğneye benzer görünüşlüdür,

Neme ve kimyasallara karşı dirençlidirler,
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TREMOLİTE ACTİNOLİTEAMOSİTE

ANTHOPHYLLİTE CROCİDOLİTE



Asbestin Solunmasına Bağlı Olarak Kişide;

Asbestozis

Akciğer Kanseri 

Mezotelyoma
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AMERİKA

Asbest Mağdurlarının Kurduğu Dernek

THE ASBESTOS DİSEASE AWARENESS ORGANİZATİON 

(ADAO)

Asbeste dolaylı maruz kalan birçok vaka ile 
karşılaşılmış.

2005 yılında Texas jürisi bir kadına 25.7 milyon $ 
tazminat ödenmesine karar vermiş. 

Nedeni: MEZOTELYOMA
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ENDÜSTRİDE KULLANIMI
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 Antik çağdan bu yana, dünyanın birçok bölgesinde 
iyi bilinmekte ve kullanılmaktaydı.

Finlandiya’daki maden yataklarından, 

 Tunç Devri’nde de asbest çıkarıldığına, 

 Yiyecek kaplarında, 

 Fırın ve Ocaklarda kullanıldığına dair izler vardır.
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 Grönland’ın çözünen buzları içinden çıkan 
insan yapısı malzemelerde, 

 Cengiz Han’ın askerlerinin zırh ve 
miğferlerinin yapı malzemesinde de 
asbest kullanıldığı belirlenmiştir.
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Marco Polo’nun Asya seyahatleri sırasında 
gördüğünü yazdığı yanmayan kumaştan 

elbiseler asbestten yapılmıştı.

 İlk filtreli sigara olan Kent’in 1950’li yıllarda 
filtresinde krokidolit asbest kullanılmaktaydı.
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 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.

www.csgb.gov.tr 22



 Asbest rezervleri bakımından dünyanın 5. ülkesi

 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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 Anadoluda;

 Ceren Toprağı, 

 Çelpek,

 Çorak Toprak,

 Höllük,

 Ak Toprak gibi isimlerle bilinmektedir.

 Köylerde; evlere badana yapılır ve evlerin damlarına serilir. 

 Küçük çocuklarda pudra yerine kullanılır.
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Dünyadaki Asbest Yatakları
 RUSYA

 KANADA

 GÜNEY AFRİKA

 ZİMBABWE

 AVUSTURYA

 YUNANİSTAN

 İNGİLTERE

 BREZİLYA
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RUSYA

KANADA/QUEBEC
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Sverdlovsk Oblast,
RUSYA

ASBEST

Quebec, KANADA
ASBEST



NEDEN KULLANILIYOR ?
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 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,
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 Ateşte özellikleri değişmez,

 Zayıf ısıl ve elektriksel iletkenlik, 

 Mikroorganizmalara karşı dirençlidir.

İDEAL BİR YALITIM MALZEMESİ
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UÇAK

GEMİ

 İNŞAAT

OTOMOTİV SANAYİİ

 TEKSTİL

KİMYA

 İLAÇ
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 Filtreler

 İzolasyon Ürünleri

 Su Boruları Yapımı

 Petrokimya Endüstrisi

 Yer Karoları

 Levha Üretimi

 Conta Üretimi

 Fren ve Debriyaj Balataları
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 New York'ta İkiz Kulelerin çöküşü ile ilgili ABD Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından düzenlenen panelde, çöküşün
baş sorumlusunun YANGIN YALITIM MALZEMELERİ olduğu belirtildi.

 Maryland Üniversitesinin incelemesine göre, her iki kulenin de yangın
yalıtım malzemelerinin iki saat süren böyle bir yangına dayanacak
kalınlıkta olmadığı tespit edildi ve yetkililer daha detaylı bir soruşturma
yapmaya davet edildi.

 Federal kanunlar değiştiğinden ve uygulanması yasaklandığından 78.
KATIN ÜZERİNE ASBEST UYGULAMASI YAPILMAMIŞ.

 Bu nedenle daha üst katlarda asbest içermeyen ama o kadar da
DAYANIKLI OLMAYAN BAŞKA BİR MALZEME KULLANILMIŞ.

 Bina felaketleri üzerine uzman mimar Roger G. Morse, bu sorunun
Dünya Ticaret Merkezi'ne özel olmadığının hemen her yerde aynı 
soruna rastlanabileceğinin de altını çizdi.
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 New York (AA)- 11 Eylül terör saldırısında çöken İkiz Kuleler'in enkazında
uzun süre görev yapmış olanlar ZEHİRLENME, KANSER, FELÇ gibi nedenlerle
ölüyor.

 Ölüm nedeninin, 1 milyon tonun üzerinde ağırlıktaki enkazda ve çevredeki
toz ve dumanda bulunan ASBEST DAHİL ÇOK SAYIDA TOKSİK MADDE olduğu
anlaşıldı.

 Manhattan’da saldırı sonrası ortaya çıkan ASBEST MADDESİNİN 
TEMİZLENMESİNE İHTİYAÇ DUYULAN EV SAYISI:30.000
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 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 

 Her yıl işyerlerinde 125 milyon insan 
asbeste maruz kalıyor

 Her yıl 90 000’den fazla insanın işyerinde 
asbest maruziyeti sonucu asbeste bağlı 
Akciğer Kanseri, Mezotelyoma ve 
Asbestoz’dan öleceği tahmin edilmektedir.

 Mesleki kanserden meydana gelen her üç
ölümden birinin asbest nedenli olduğu 
tahmin edilmektedir

 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO)

 Her yıl sadece mesleki maruziyet nedeniyle 
küresel çapta 100.000 ölüme neden
olduğunu tahmin etmektedir.

 Bu da 5dk’ da 1 kişinin ölmesi anlamına 
gelmektedir.

 BBC

 Oluşturabileceği sağlık risklerine rağmen; 
tüm dünyada asbest üretiminin devam
ettiğini ortaya koymuştur. 

 50'den fazla ülkede asbest kullanımı  
yasaklanmış durumda olmasına rağmen;

 2030 yılına dek, asbestin yılda bir milyon 
kişinin ölümüyle ilişkilendirilebileceği 
belirtilmiştir.




