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26. KONU ASBESTLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
 
 
 
 

                      
 

 

 
 

Tanımlar ve kısaltmalar 
 
 
Asbest Türleri 
 
1) Aktinolit Asbest 
2) Antofilit Asbest 
3) Grünerit Asbest (Amosit) 
4) Krizotil 
5) Krosidolit 
6) Tremolit Asbest  lifli silikatları, 
 
 
Asbest söküm çalışanı:  
Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs 
bitirme belgesi almış çalışanı, 
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Asbest söküm uzmanı:  
Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından 
sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını 
bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi, 
 
Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA):  
Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama 
değeri fade eder. 
  
 
  

Kullanım yasağı 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest 
konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur. 
 

 Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, 

 Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, 

 Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi 
yasaktır. 

 

Asbest ölçümleri 
 
Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş 
laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. 
 

 İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci 
maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli 
olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır. 

 Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli 
malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve 
numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır. 

 Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de 
görüşleri alınır. 

 Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları 
tarafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif 
saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş 
laboratuvarlarda yapılır. 

 Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma 
süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir. 

 Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında 
tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır. 

 
Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan 
daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır. 
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Sınır değer 
 

 İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki 
asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-
TWA)  0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar. 

 
Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi 
 
Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza 
maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 
inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır: 
 

 Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile 
yapılır. 

 Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse 
çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır. 

 Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman 
temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır. 

 Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde 
taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır. 

 Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili 
mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde 
etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili 
mevzuata uygun şekilde yok edilir. 

 
 
Sağlık gözetimi 
 
Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur. 
 

 Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi 
tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle 
solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile 
diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm 
sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve 
değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu 
süre 2 yılı aşamaz. 

 Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, 
çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahilher türlü koruyucu ve 
önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur. 

 Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 
değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık 
gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. 

 Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme 
hakkına sahiptir. 
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Kayıtların tutulması 
 
Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları 
saklamakla yükümlüdürler: 
 

 Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların 
yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve 
saklar. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve 
kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait 
kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz 
olarak genel bilgileri alabilirler. 

 Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle 
saklanır. 

 İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. 

 İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim 
edilir. 

 
 
Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları 
 
Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz 
ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tutulur. 
 
Eğitim programları 
 

 Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest 
söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla 
Mücadele Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan 
komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır. 

 Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür. 

 Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren 
sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri 
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından 
düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları 
tarafından verilir. 

 Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak 
başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir. 
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EK – I 
  
a) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır: 
 
b) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep 
olabilir. 
 
1) Asbestoz 
2) Mezotelyoma 
3) Akciğer kanseri (bronşiyalkarsinom) 
4) Mide-bağırsak kanseri 
 
İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin 
maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür. 
 
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır 
ve en az aşağıdaki hususları içerir. 
 

1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması, 
2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi 
muayenesini, 
3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi, 
4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi, 
5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı). 

 
ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum 
saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili 
uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi 
verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir. 
 
d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve 
güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde 
saklanır. 
 
e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı 
tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 

www.isgturkiyesinav.com 

İSG Sınava Hazırlık Gruplarımız; 

 

Web sitesi Linki ; 

 

https://www.isgturkiyesinav.com 

 

Facebook linki;  

 

https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 

 

Telegram linki; 

 

https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 

 

İnstagram linki ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 

 

İnstagram 2 link ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 

Whatsap linki; 

 

https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktuR. 
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