
Geçmişten Günümüze Ülkemizde 
Çevresel ve Mesleksel Asbest Sorunu 

Ahmet U Demir

Hacettepe Üniversitesi 

Göğüs Hastalıkları AD 



Asbest



Asbest

• Doğal olarak bulunan fibröz mineral silikat. 

• Asbestion: yanmayan (Yunanca)

• Bu özelliği ile birçok endüstri uygulamasında 
kullanılmaktadır 

• Lifleri uzun ve ince, aeorodinamik özellikleri 
yardımıyla akciğerde ilerleyebilir 



Asbest lifleri

Serpentine

• Chrysotile: beyaz asbest 

• Sanayide kullanılanın %93’ü, 
bükülmüş görünüm, durable
(kalıcı) değil, karsinojenitesi
az  

Amphibole

 Actinolite, Amosite,  
Anthophyllite, Crocidolite, 
Richterite, Tremolite

 Sanayide kullanılanın %7’i

 Dikensi şekilli

 Durable (kalıcı), 

 Karsinojeniteyle ilişkili

 Tremolite: Türkiye’de çevresel 
olarak bulunan (toprakla 
kontamine) asbestos türü 



Asbestin fiziksel özellikler

Diğer silikatlara benzer şekilde 

Yanmaz

 Isıya dayanıklı

Biodegradasyona dirençli 

Gerilime dayanıklı (Chrysotile:10 gigapascal 
(GPa) (1.45 x 106 pound/inç2 [psi])

Birçok kimyasal madde ile bozunmaz (asit 
dışında)

Elektrik iletkenliği düşük 



Asbest liflerinin elektromikrografik 
görünümü 

http://www.atsdr.cdc.gov/csem/asbestos/docs/asbestos.pdf



Asbest Kullanımını Tarihçesi

MÖ 4000: Daha önceki dönemde krematoryum 
giysisi ve fitil olarak kullanımı bildirilmiş

MÖ 2500, Finlandiya: Çanak yapımında, kilden 
yapılan eşyanın sağlamlaştırılmasında 
anthophyllite kullanımı

 17. yy: Rusya (Ural dağlarındaki yataklarda 
bulunan asbest) kağıt üretimi

 19. yy: İtalya’da tekstilde kullanım   

 20. yy: talep artışı, otomotiv endüstrisi, yalıtım 
malzemesi



Asbest Kullanımını Tarihçesi

• II. Dünya Savaşı: askeri amaçlarla kullanımına 
talep artışı, yalıtım, yangından korunma, 
sonrasında bina yapımında kullanım

• 1960-70: sağlık sorunlarının farkedilmesi ile 
kullanımda azalma, tipik olarak çimento ve 
resin içinde tutulma 



Asbestin Sağlık Etkileri

• 1930’lar: Selikoff ve Lee’nin çalışmaları 
işçilerde asbestosla ilişkili hastalıkların 
gösterilmesi

• 1970’ler:  Asbest kullanımında düzenlemeler

• 1977: IARC asbesti karsinojen olarak kabul etti 
(akciğer, plevra, larinks) 

• 1986: OSHA (PEL: peak exposure limit) 0.1 f/cc 
hava (TWA: 40 saat/hafta işte, 8 saatlik zaman 
ağırlıklı ortalama)



Asbest Kontrolü 

• OSHA: Belli endüstri kollarında çalışan asbest 
işçilerinin eğitimi (kişisel koruyucu kullanımı), 

• PEL’in üstünde temas olmuşsa tıbbi gözetim 
(standart soru formu, fizik inceleme, 
spirometri, akciğer filmi)

• EPA: içme suyunda sınır: 7 MFL (milyon fiber/l)



Dünya Sağlik Örgütü ve Asbest

• Dünya Sağlık Örgütü, bildirisinde asbestin karsinojenik
etkisi için bir eşik değer konabileceğine dair bir kanıt 
olmadığını ve çok düşük maruz kalma derecelerinde 
bile kanser riskinin arttığını açıkça belirtmiştir. 

• Dünya Sağlık Örgütü bu saptamasına bağlı olarak 
asbestle bağlantılı hastalıkların ortadan kaldırılabilmesi 
için en etkin yolun her tür asbestin kullanımına son 
vermek olacağını ilan etmiştir. 

(Erdoğdu,S.(t.y.).Asbest Yasağı ve Türkiye. Erişim: 02 Ekim 
2013. http://www.isguvenligi.net/asbest-yasagi-ve-
turkiye)



Dünya Sağlik Örgütü ve Asbest

• Asbestin yasaklandığı ülkelerde bile asbest 
daha yirmi yıl boyunca ölüme yol açmaya 
devam edecektir. Avrupa Birliği uzmanlarına 
göre 2030 yılına kadar yalnızca Batı Avrupa’da 
asbeste bağlı kanserlerin yol açacağı ölüm 
sayısı 500 000 olacaktır. 



Asbest ve Endüstri

• Asbestli çimento  

• Yer kaplama  

• İzolasyon

• Yangından koruyan maddeler  

• Tekstil 

• Asbestli kağıt ürünleri  

• Sürtünme maddeleri

• Plastiğe sağlamlık verilmesi

• Bina yıkımı (kentsel dönüşüm) ve gemi sökümü 
[güncel]



Asbest üretimi 

• 1977 üretim 4.8 x106 ton, 

• 2000 üretimi 1.9 x106 ton

• Ana üreticiler (chrysotile): Rusya (%39), 
Kanada (%18), Çin(%14), Brezilya (%9), 
Kazakistan (%7%), ve Zimbabve (%6) 

• 2008: 40 ülke asbest kullanımına yasak veya 
kısıtlama getirdi 



ENVIRONMENTAL 
JUSTICE
Volume 7, Number 1, 
2014 

Dünya üzerinde 
asbest  tüketimi 
azalmış olmasına 
karşın az gelişmiş 
ülkelerde gelişmiş 
ülkelerden fazla 



Asbest Maruziyeti

Mesleksel

• 1975’e dek: 
otomobil, bina 
yapımı ve gemi 
yapımı  

• 1990’lara dek: 
vermiculite ile 
karışık

Çevresel

• Türkiye ve Kıbrıs: asbest 
depozitleri bazı 
yerlerde, kırsal 
alanlarda toprakla 
bulaşık halde 
bulunuyor 

• En sık: duvar sıvamada 
kullanılan beyaz toprak



Mesleksel

• Bugün: halen fren 
balatalarında, oto 
debriyajı, çatı 
malzemesi, vinil
kaplama ve bazı 
çimento borularda 

• Solunum yoluyla 
işçilerde, diğer 
kişilerde riskli

Çevresel

• Liflerin duvardan 
ayrılıp ortama 
salınması ve 
solunması ana temas 
(eviçi inhalasyon)

Farklı kullanımları var: 
pekmez toprağı, 
damat tıraşı …



Beyaz toprakla sıvalı ev 



Gemi sökümü  Türkiye’de gemi söküm işlemleri, 
İzmir’e 50 km. uzaklıktaki Nemrut 
Körfezinde yer alan Aliağa Gemi 
Söküm Bölgesi’nde yapılmaktadır, 
yıllık 600.000 ton gemi söküm 
kapasitesi olan Aliağa Gemi Söküm 
Bölgesi, bu konuda dünyadaki 3. 
büyük tesis olarak 
nitelendirilmektedir. 

 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. (Ekim 
2005). Gemi Sökümü Yapılan 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Proje Denetimi Değerlendirme 
Raporu. Erişim: 02 Ekim 2013. 
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/S
howProperty/WLP%20Repository/itk
b/dosyalar/yayinlar/yayinlar2013/20
05_09)



Türkiye’de Asbest Rezervi

 Türkiye’de önemli asbest yatakları yer almaktadır 
(dünyada en büyük 10. rezerv)

Üretim ve ihracat çok düşük düzeydedir 

Önemli bir amfibol asbest yatağı olan Mihalıçcık 
dışındakiler krizotil asbesttir.

 Beytüşsebap ve Çukurca yörelerinde krokodolit 
cinsi mavi asbest bulunduğu da bilinmektedir.



Türkiye’de Asbest Rezervlerinin Dağılımı



Asbest Bağlı Akciğer ve Plevra Hastalıkları

• Plevral Hastalıklar

-Diffüz plevral 
kalınlaşma

-Plevral plaklar

-Plevral effüzyon

-Malign plevral 
mezotelioma





Asbest Bağlı Akciğer ve Plevra Hastalıkları

• Parankimal 
Hastalıklar

Asbestozis (diffüz 
interstisyel fibrozis)

• Bronş kanseri
(asbestozis 
zemininde, sigara 
içimiyle risk artışı)





• Malign mezoteliyoma insidansı: Birleşik Krallık 
ve Avusturalya’da yüksek 30/1 milyon/yıl, 
Japonya ve ABD’de düşük 8-10/1 milyon/yıl  

• Krallık’da 2005’de 1749 malign mezoteliyoma 
ölümü, 80’yaştan genç erkeklerdeki her 40 
kanser ölümünden biri. 

Semin Respir Crit Care Med 2015;36:334–346.



• Asbeste bağlı akciğer kanseri oranı: ABD %3.2-
5.4% ile Birleşik Krallık %12.2-16.2

Semin Respir Crit Care Med 2015;36:334–346.



Lif türlerinin malign mezotelyoma 
oluşturma potansiyeli

• Krokidolit:amozit:krizotil için 500:100:1. olarak 
tahmin edilmişken, sonraki bir araştırmada bu 
tahminler yenilenmiş, düşürülmüş (~7 kat) 
70:14:1 



• OSHA tahminlerine göre 45 yıl süresince 0.1 
lif/mL temasla 1000 işçide 2-3 göğüs (akciğer, 
plevra) kanseri artışı bekleniyor 



Doz Yanıt Eğrisi 

• Akciğer kanseri için doğrusal bir ilişki

• Relatif risk artışı %1 -4% /yıl/ 1 lif/mL 

• Düşük dozda temas için yüksek doz 
sonuçlarına göre tahminde bulunulmuş

• Kohort sonuçlarının metaregresyonuna göre 
düşük dozlardaki artış tahmin edilenden fazla 
bulunmuş 

Semin Respir Crit Care Med 2015;36:334–346.



British Journal of Cancer 
(2007) 97, 1300 – 1304

Kısa süreli asbest 
teması ile kanser riski 
artıyor (1-5 yıl)

Risk için eşik değer yok

İtalyan asbest 
fabrikasında (faha çok 
tekstil) çalışan işçilerin 
kohortu  



Lif yapısı

• Tüm lif tipleri kanserle ilişkili 

• Uzun ve ince lifler daha karsinojen (Stanton 
hipotezi)

• Kısa liflerin güvenli olduğuna ilişkin kanıt yok 

Semin Respir Crit Care Med 2015;36:334–346.



Annu. Rev. Pathol. Mech. 
Dis. 2013. 8:161–87

Asbest teması 
interstisyel fibrozise 
(asbestozis) yol açabilir:

Asbest liflerinin sitokin 
salınımı  ile inflamasyon

oksidatif stres ve DNA 
hasarı ile genetik etkileri 

Apoptozisi

Gelişme faktörleri  
(PDGF…) uyarması 

>>>> Fibrosiz 



Annu. Rev. Pathol. Mech. 
Dis. 2013. 8:161–87

Asbestin hücre üzerine 
etkisi 

>2500 geni indükleme 

Reaktif oksijen 
türlerinin üretimi

DNA hasarı

P53 aktivasyonu 

Apoptozis 

B hücreli lenfoma ile 
ilişkili protein , 
antagonist öldürücü 
hücre 



Çevresel Asbest Teması 
Türkiye



Br J Ind Med. 1988 Dec; 
45(12): 838–840.

Çaparkayı Şabanozu, 
Çankırı: 4 
mezoteliyoma olgusu

Araştırma yapılmış 

Evler kerpiç ve taştan 
yapılmış

Çevrede asbest 
madeni yok

Ana geçim kaynağı: 
tarım ve hayvancılık 



Evlerin duvarından 
alınan beyaz toprak 
analiz edilince 
elektron mikroskopisi 
ile tremolit asbest 
saptanmış



Thorax 1983;38:443-448

Akciğer filmlerinin karşılaştırılması: 466 
asbestli köy, 549 erionit içeren köy, 382 
kontrol 



Plevral kalsifikasyon asbest ve erionit köylerinde 

benzer sıklıkta

Minör fissürün belirgin olması erionit köylerinde 

asbest köylerinden sık



• Diyarbakır’da Çermik kasabasının çevresinde bir 
çok asbestiform mineral depoziti var. 

• Bunların bazıları ile beyaz toprak elde ediliyor. 
• Beyaz toprak ve badana fibröz tremolit ve non-

fibröz antigorit/lizardit, klorit ve talk 
içeriyormuş

• Akciğer biyopsisinde tremolit asbest yoğun, 
krizotil asbest az bulunmuş 

Thorax, 1980, 35, 564-569



Thorax, 1980, 35, 564-569

Toplumda 7000 kişide 
461 (%6.48) plevral 
kalınlaşma ve 
kalsifikasyon, 103 
(%1.47) interstisyel 
pulmoner fibrozis



Thorax, 1980, 35, 564-569

Diyarbakır Göğüs 
Hastanesine  1977-78 
yıllarında Çermik ve 
benzer nüfusa sahip, 
asbest teması olmayan 
bölgeden  41 
solunumsal kanser 
başvurmuş 

•23 mezothelioma, 
22’si Çermik, 

•18 bronşiyal kanser, 
11’i Çermik 
bölgesinden 



Thorax, 1980, 35, 564-569

Yaş grupları: 40-60 yaş 
grubunda yoğun 



• Sivas’a 90 km uzaklıkta Beypınarı köyünde 
asbest depozitleri incelenmiş. Mineralojik 
analizle krizotil asbest lifi saptanmış. 

Soc India (2016) 87: 205. doi:10.1007/s12594-
016-0388-7



• Sivas’da 1993-2010 arasında tanı almış 219 hasta 
incelenmiş. 

• Kaya, toprak ve evin duvarından örnekler alınmış. 
• Yaş: 18-85 yıl
• E/K: 1.4:1
• Hastaların çoğu asbest temas öyküsü vermiş. 
• En sık semptom: göğüs ağrısı (%60) ve nefes darlığı (%50)
• Duvar örnekleri çoğunlukla karbonat ve silikat mineralleri 

ve krizotil asbestos

Environ Geochem Health
DOI 10.1007/s10653-013-9518-y



Sahadaki serpentin mineralllerinin
fotomakrografı

Divriği çevresinde fibröz ve diğer 
minerallerin fotomikrografı

Environ Geochem Health
DOI 10.1007/s10653-013-9518-y



İnsidansta değişim

• 2000-2009 arasında MPM tanısı alan 161 olgunun 
retrospektif incelemesi 

• Asbest teması olan ve olmayan bölgeler sırasıyla 
bölge 1 ve bölge 2 olarak gruplanmış. 

• Olguların 109’u bölge 1 (%67.7), 52 (%32.3’ü) 
bölge 2. 

• MPM insidansı 3.9/100,000 kişi/yıl tüm bölge 
için. 

• African Health Sciences 2011; 11(3): 346 - 352



Bölge 1: 2000-2004 
insidansı 12.6/100,000 
kişi/yıl ve 2005-2009 
insidansı 14.9/100,000 
kişi/yıl

Bölge 2, 2000–2004 
insidansı 0.4/100,000 
kişi/yıl ve 2005-2009 
insidansı 1.0/100,000 
kişi/yıl 

İnsidans Bölge 1’de artmış  

Bölge 1’deki insidans artışı 
asbestin kullanımının 
sürmesi ile ilgili olabilir 



Olguların yaş ve cinsiyet dağılımı

• E/K: 1.54/1

• Yaş grubu mesleksel olgulardan genç: 54.4 ±
13.5 (22-85) yıl kadınlarda, 55.5 ± 12.7 yıl(19-
82) erkeklerde ve 55.1 ± 13.1 yıl tüm grupta  



Bronkoalveoler lavajda Asbest 
lifleri

• Asbest teması olan 65, olmayan 42 Türk kontrol 
kişisinden bronkoalveoler lavaj alınmış

• Faz ışık mikroskobu ile asbest cisimciği ve kaplanmamış 
lifler sayılmış

• En çok tremolit sonra krizotil asbest saptanmış 
• Asbest teması olan ve kontrol grubunda [geometrik 

ortalama ve standart sapma] 
• 5.20 [6.22] AB/ml, 444 [11.6] tremolit lif/ml) ve (0.22 

[1.45] AB/ml, 12.0 [15.4] tremolit lif/ml) (p, 0.001). 
• Çevresel asbest teması olanlarda tremolit asbest 

cisimciği yükü Belçika’da mesleksel  amfibol teması 
olanlarla benzer bulunmuş 

Am J Respir Crit Care Med. 1998 Dec;158(6):1815-24.



Çalışmaya alınan kişilerin doğum 
yerleri 



Çevresel asbest teması olanlarda lif konsantrasyonu 

tremolit için kontrollerden fazla

Tremolit erkeklerde kadınlardan fazla  



• Eskişehir’deki 11 köyden oluşan kohort: beyaz 
toprak kullanımına bağlı asbest teması 

• Eskişehir kohortu: 1886 kişi, izlem sırasında 
277 ölüm, 24 MPM 

Chest 2002; 122:2224–2229



Chest 2002; 122:2224–
2229

• Ortalama yıllık 
mezoteliyoma 
insidansı: erkeklerde 
114.8/100 000 ve 
kadınlarda 
159.8/100,000 

• Mezoteliyoma riski 
dünyadaki insidans 
rakamları ile 
karşılaştırıldığında 
erkeklerde 88.3 kat, 
kadınlarda 799 kat 
artmış  

AMIR: ortalama yıllık uygunlaştırılmış* 

insidans hızı oranı 

*: 1990 Dünya Sağlık Örgütü Sağlık 

İstatistiği



Chest 2002; 122:2224–
2229

Ortalama ve beklenen 
mezoteliyoma  hızları 

Standardize mortalite 
hızları erkeklerde 52 
kat, kadınlarda 143 kat 
artmış 



Mesleksel Asbest Teması 

• İstanbul’da asbest  kullanan altı çimento 
fabrikasında toz ölçümü, akciğer filmi, semptom  
ve solunum fonksiyon testi değerlendirilmesi 

• İşyerlerinde asbest toz konsantrasyonu (lif/ml):  
0.2-0.76 (ortalama: 0.25, medyan 0.22) 

• Çevresel asbest teması (doğum yeri bilgisine 
göre) %24.4 

• Am J Ind Med. 2006 Aug;49(8):609-16.



• Yaş, sigara içimi, mesleksel asbest teması ile 
kontrol edildiğinde çevresel asbest teması ≥ 
1/0 küçük düzensiz opasitelerle* (44.2% vs. 
26.6%, P < 0.01), FVC% (97.8 vs. 104.5, P < 
0.0001), ve FEV1% (92.4 vs. 99.9, P < 0.0001)
ile ilişkili bulundu. 

• *: pnömokonyoz tanısı ile uyumlu akciğer filmi 
skoru (ILO)



• 1/0 küçük düzensiz opasiteler: OR: 2.0, 95% CI: 
1.3-3.1, lif/ml’de 1 birim doğal logaritmik 
artışla

• FEV1/FVC%: beta: 1.1, SEM: 0.54; P < 0.05, 
lif/ml’de 1 birim doğal logaritmik artışla 



Özet

• Türkiye’de çevresel asbest teması önemli bir 
toplum sağlığı sorunudur. 

• Eviçi ortamda, sıklıkla duvar sıvamada 
kullanılan asbestle bulaşık toprak, ortama 
yayılan liflerin solunması yoluyla risk 
oluşturmaktadır. 

• Asbest teması başta akciğer ve plevra olmak 
üzere kanser ve solunumu etkileyen bir çok 
hastalığa sebep olmaktadır. 



Özet

• Asbest için güvenli bir sınır yoktur. 

• Sağlık etkilerini ve düşük dozdaki zararlarını 
göz önüne alan Dünya Sağlık Örgütü asbestin 
sanayide kullanımına yasak getirmiştir. 



Özet

• Endüstride yalıtım, ısıya dayanıklılık gibi 
avantajları ile geniş bir kullanım alanı bulmuş 
olan asbest eski evlerde, binalarda, gemilerde 
bulunmaktadır

• Yıkım söküm işlerinin kontrolsüz şekilde 
yapılması başta çalışan işçiler olmak üzere 
ortama yayılan tozların solunması ile birlikte 
bu tozları soluyan toplum için de risk 
oluşturmaktadır. 



Özet

• Literatürde en son örneklerinden biri 11 Eylül 
saldırıları ile yıkılan ikiz kulelerle yer alan bu 
tür yıkımlar sağlık üzerinde uzun dönemde 
olumsuz etkilere yol açabilecektir. 



Prof. Dr. Yusuf İzzetin Barış 
(1931-2013)

öğretmen, önder, araştırmacı, halk 
sağlığı gönüllüsü…

http://www.toraks.org.tr/Guestbook.aspx


•Onun üstünde yerli ve 
yabancı tıp dergisinin 
editörler kurulunda olan 
Dr. Barış'ın birisi İngilizce, 
diğerleri Türkçe yazılmış 
30’u aşkın kitabı vardır. 

•İngilizce olarak yayınlanan 
“Asbestos and Erionite
related chest diseases
(1987)” isimli kitabı, 
konusunda uluslar arası 
kaynak kitaplardandır.


