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Türkiye’de asbest kullanımı 2004 yılında sınırlanmış ve 2010 yılında tümüyle yasaklanmış olsa da
yasağın başladığı yıla kadar ülkemize 1.200.000 ton asbest hammaddesi ithal edilmiştir. Yapılan
araştırmalara göre 170 ton asbestin bir mazotelyama vakasına neden olabileceği göz önüne alınırsa bu
7000 yeni mazotelyoma (Akciğer zarı kanseri) vakası anlamına gelmektedir.

Asbestin insan sağlığına olan zararları fark edildikten sonra Avrupa’nın birçok ülkesinde yeni bina
yapımında kullanımı yasaklanmıştır ve yaklaşık çeyrek asırdır asbestin bu ülkelerde inşaatlarda
kullanılmadığı varsayılabilir.

çok ürünün üretiminde “Muhteşem Lif” olarak kullanılsa da önceleri sağlığa etkileri görüldükçe “Öldürücü Toz” adını
almıştır.

YIKIM İŞLERİNDE ASBEST TEHLİKESİ



Tüm dünyada çoğunlukla ihmal edilen bir sorun asbest
ihtiva eden yapı malzemelerinin kullanımından doğan,

mesleki olmayan çevresel asbest maruziyetidir.

Değişik endüstriyel ürünlerde kullanılan asbest hayatta
dolaşımını ve varlığını devam ettirmekte ve bunun
önemli bir kısmı da binalarda karşımıza çıkmaktadır.
Binaların gerekli önlemler alınmadan yıkılması
durumunda hem yıkımda çalışan işçiler, hem de çevrede
yaşayanlar yoğun asbest maruziyetine uğrayacaklardır.

YIKIM İŞLERİNDE ASBEST TEHLİKESİ



Türkiye’de mevcut Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 milyon binanın yıkılacağı tahmin
edilmektedir.

Türkiye genelinde 2012’de yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası ile birlikte 192 adet riskli alanda
bulunan 245.000 adet yapı, tek yapı ölçeğinde ise 130.000 yapı, İzmir’de ise 11.500 yapı bu
kanunundan yararlanmıştır.

Yoğun bir kentsel dönüşümün bir sonucu da ortaya çıkan problemlerden biri de inşaat atıklarının ne
şekilde yok edileceği yada değerlendirileceğidir.

YIKIM İŞLERİNDE ASBEST TEHLİKESİ



TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

• U-ETES, yerini tekrar U-ETDS(Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi)'ne  bırakmıştır. 

• Uygunluk Belgesi olmayan taşıtlar için süre uzatımı yapılmıştır. 

• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının çalışma ve istihdam koşulları ile ilgili nedeni tam 

anlaşılmayan bir esneklik sağlanmıştır.

• Tünel Kategorilerinin tanımlanması ve atanması, her sene olduğu gibi tekrar  uzatılmıştır.

07.10.2020 Tarih ve 31267 Sayılı Resmi Gazete



BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Yıkılması
Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle;
binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların çevre ve insan sağlığına
zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.

13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sektörün yeni
kurallara adaptasyonu için geçiş sürecinin öngörülerek hazırlandığı yönetmelikle;
binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına
zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanmasının amaçlanmaktadır.



- Afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak yıkımlar
ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak üzere yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar
ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleki ve teknik
yeterliliklere göre sınıflandırılan ve Bakanlıktan yetki belge numarası alan yıkım
müteahhitleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp
uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.

YÖNETMELİK İLE;



İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin bazı
belediyelerinde yıkım ruhsatı öncesinde binalar için;

• Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı ve

• Asbest Araştırması Raporu

İstenmektedir.
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ENVANTER
ÇALIŞMASI
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YIKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE ;
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- Asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için
asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması
yapılması zorunludur.

- Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini
parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır.

- Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden
önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır.



ASBEST ENVANTER RAPORU

Neden düzenlenir?

• Bakım/Onarım veya Yıkım öncesi insan sağlığına veya çevreye 
zararlı asbest içeren malzeme olup olmadığının belirlenmesi 
için düzenlenir.

• Asbest envanter raporu için müşteri/işveren/mal sahibi ve işi 
yaptıracağı firma ile laboratuvar sorumludur.

• Araştırma/görsel denetim, Numune alım, analiz, söküm, 
bertaraf işlemleri ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır.

12



İşveren/Bina 
Sahibi’nin yıkım isteği

Yıkım ruhsatı için belediyenin 
asbest envanter raporu talebi

Asbest envanter raporu hazırlayan 
yetkili firma ile iletişime geçilmesi

Yetkili firmanın, yıkımı 
istenen binadan laboratuvar 
personeli ile numune alması

Laboratuvarda numunelerin 
incelenmesi sonucu Asbest 
tespit edilmişse yönetmeliğin 
ilgili maddelerine göre asbest 
söküm ve bertaraf işlemleri

Laboratuvarda numunelerin 
incelenmesi sonucu Asbest tespit 
edilmemişse asbest envanter 
raporunun belediyeye teslimi ve 
yıkım ruhsatının alınması

ENVANTER ÇALIŞMASI
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ASBEST ENVANTER RAPORU
Envanter raporu içeriği: 
• 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

14



çok ürünün üretiminde “Muhteşem Lif” olarak kullanılsa da önceleri sağlığa etkileri görüldükçe “Öldürücü Toz”
adını almıştır.

DIŞ YÜZEYLER
• Çatı Kaplamalarında
• Cam Macunları
• Cephe Giydirmelerinde
• Parapet Duvarlarda

OTOMOBİLLER 
•Fren Ve Debriyaj Balatalarında
•Contalarda

İZOLASYON
•Çatı Yalıtımı
•Duvarlar

DÖŞEMELER
•Fayanslar
•Asbestli Vinil Döşemeler

KAZANLAR ISITICILAR VE BORULAR
• Isı Kaynagını Kaplama
• Hava Kanallarının Kaplanmasında
• Kapılarda
• Boru Kaplamalarında

İÇ YÜZEYLER
• Akustik Tavan Püskürtmelerinde
• Dokulu Boyalarda
• Isı Yansıtıcılarda

ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR
• Prizlerde
• Şalter Kutularında
• Kabloların İzolasyonunda
• Gömme Aydınlatmalarda
• Ana Panel ve Sigorta Kutularında

ÇEŞİTLİ EV ALETLERİ
•Su Isıtıcıları
•Davlumbaz
•Kurutucular
•Bulaşık Makinesi
•Buzdolapları
•Dondurucular
•Fırınlar
•Şömine İç Yalıtımı

BİNALARDA ASBEST 



Numune Alma Süreci

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yeterlik veya ön 
yeterlik belgesi olan laboratuvarlar yetkilidir.

• Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş 
laboratuvar çalışanları tarafından alınır. 

• Alınan numunelerin analizi, lif saymak için uygun araç gereçle 
donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır. 

• Gerekli görülen yerlerden mevzuatlarda belirtilen numune 
alma metoduna uygun şekilde, yeterli miktarda katı ve hava 
numuneleri alınır.
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Numune Alma Süreci

• İşveren, çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve 
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla, iş 
bitiminde «ortamda asbest yoktur» şeklinde rapor 
hazırlamak/sunmakla yükümlüdür.

17
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Oda ve Numune Sayısı Oda Ebatları ve Numune Sayısı

Nereden Ne Kadar Numune Almalı?
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Numune Alma Süreci

Şüphe edilen tüm malzemelerden numune 
alınması gereklidir. 

Alınan her numune için

– Numunelere numara verilmeli

– Numunelerin nereden alındığı dökümente edilmeli 
(Projesi varsa işaretlenmeli ve yazılmalı, yoksa yazılı 
olarak açıklanmalı)

– Fotoğraf çekilmeli ve kaydedilmelidir.

20



Hava Numunelerindeki Asbest 

• 0.1 lif/cm3 değerinden daha yüksek miktar insan sağlığı için tehlike 
oluşturmaktadır. 

• Bu nedenle çeşitli durumlarda hem kişisel hem de ortamdaki asbest 
maruziyeti ölçülmektedir. 

• Laboratuvar çalışanları tarafından alınan hava numunelerinde asbest 
analizi için örnekleme, hava pompasına bağlı bir filtre kasetine takılı 
polikarbonat filtre kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

• Numune alma süresi uzadıkça ulaşılabilen dedeksiyon limitleri 
düşmektedir. 

• Fakat, filtre üzerinde biriken partiküllerin sayısının çok fazla olmaması 
gerekmektedir (partikül yoğunluğu arttıkça filtre lekelenmektedir). 

• Bununla birlikte filtre membran malzemesi alınan numunenin analiz 
edileceği mikroskop türü ve yöntemine göre değişebilmektedir.

21



Kişisel Maruziyet Limiti

• Hem TR yönetmelikleri hem de uluslar arası alanda asbestle 
çalışanların maruziyet limiti olarak sekiz saatlik çalışma süreci 
boyunca lif konsantrasyonunun 0.1 lif/cm3 kabul edilir. 

22



LABORATUVAR
ANALİZLERİ



Polarize Işık Mikroskobu- PLM (Polarized Light
Microscopy)

• Binalardan alınan katı malzemelerde asbest tayini için 
kullanılan mikroskop türüdür. 

• Bir malzeme numunesindeki asbest varlığının 
doğrulanması genellikle PLM kullanılarak yapılmaktadır. 

• Hem ülkemizde hem de yurtdışında en çok tercih edilen 
yöntemlerden biridir (Abelman vd., 2015).

• Yönetmelikler: HSG 248, NIOSH 9002

24



Faz Kontrast Mikroskobu- PCM (Phase Contrast
Microscopy)

• WHO- 1997 (havadaki asbest), OSHA ID-160, HSG 248, NIOSH 7400 
asbest örnekleme, analiz ve prosedürler standartlarına göre yapılır.

• Faz Kontrast Mikroskobu (PCM) ile yapılan ölçümlerde boyu 5 
mikrondan uzun eni 3 mikrondan küçük tüm lifler sayılmaktadır.

• Bu nedenle ortaya çıkan lif sayımında asbest lifleri ile birlikte 
boyutları uygun olan cam yünü, taş yünü, tekstil lifi, bitki lifi vb. 
toplam lif sayısı elde edilmektedir. 

25



Taramalı Elektron Mikroskobu- SEM

• Hem katı hem hava numunelerinin asbest analizi için kullanılan SEM asbest tayininde 
oldukça başarılıdır. 

• SEM kullanılarak asbestin fotoğrafı çekilebilir ve element analizi yapılabilir. 
• PLM ile tespit edilemeyen asbest SEM ile tespit edilebilmektedir (Bloise vd., 2019).
• Elde edilen sonuçlar yoruma açık değildir. 
• Ayrıca, SEM ile birlikte kullanılan Enerji Dağılım X-Işın Analizi tekniği (EDX) ölçümlerde 

diğer liflerle birlikte sadece asbest liflerinin konsantrasyonu da belirlenebilmektedir. 
• Dolayısıyla, asbest konsantrasyonunun doğru tespiti, kişisel maruziyet değerlerinin 

hesaplanmasında da gerçek sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.

26



Transmisyon Elektron Mikroskobu- TEM 
(Transmissıon Electron Microscopy)

• SEM’den farklı olarak en yaygın asbest türü olan krizotil lif yapıların 
büyük bir kısmı TEM’de görüntülenebilmektedir. 

• TEM’deki görüntü büyütme oranları SEM’e göre 10-15 kat fazla olduğu 
için ve liflerin yüksek çözünürlükte görüntülenebilmesi nedeniyle asbest 
türleri rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. 

• Bununla birlikte uzunluğu 5 µm’dan küçük liflerin görüntülenmesi ve 
kristal yapılarının anlaşılması bağlamında TEM’in SEM’e göre daha 
detaylı bir analiz imkanı sunduğu bilinmektedir. (Dodson et al., 2008).

27



Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Mikroskop tipi-

Analiz yöntemi

Sayım yapılabilen 

büyütme oranı

Sayılabilir liflerin tanımlanması
Sayımı yapılan 

büyütmede 

görülebilecek yaklaşık 

en küçük lif genişliği 

(µm)

Tür tanımlamasıUzunluk (l)   

(µm)

Genişlik (w) 

(µm)

l/w 

oranı 

(min)

PLM 20-40 >5 <3 3 0.2

Tür tanımlaması 

yapılabilir, fakat sayım 

yapılamaz.

PCM 400-500 >5 <3 3 0.2
Asbest lif türü 

tanımlanamaz.  

SEM 2000 >5 <3 3 0.2
Kimyasal bileşimine 

göre yapılabilir

TEM 20 000 0.5 (min) 5 0.01

Kristal yapısı ve 

kimyasal bileşimine 

göre yapılabilir
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microPHAZIR AS Asbestos

Analyzer

.

29

Yeni Teknolojiler ile Doğrudan Ölçüm



SÖKÜM İŞLEMLERİ



1. RİSK ANALİZİ YAPILIR

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce risk
değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

BİNADA ASBEST TESPİT EDİLMİŞ İSE ;
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2. İŞ PLANI HAZIRLANIR

İşveren, çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin
bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.



3. SÖKÜM ÇALIŞMALARINA BAŞLANIR.

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce alan
işaretlenir ve bu bölgeye izinsiz girişler engellenir.
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ASBESTLİ ALANIN BELİRLENMESİ VE AYRIŞTIRILMASI

Yüksek lif konsantrasyonlarının olması muhtemel çalışma alanları (siyah
alan), diğer alanlardan (beyaz alan) ayrılmalıdır.

Açık alanda asbestli çimento ile çalışma sırasında, bu ayırma işlemi, çitin
üzerine iliştirilen levhalarla yapılabilir.

Binalardaki çalışmalar sırasında, asıl çalışma alanı, örneğin bir plastik folyo
yardımıyla diğer alandan ayrılmalıdır.



KAPALI ALANDA SÖKÜM ÇALIŞMASI

Çalışma alanında, emiş tertibatları

yardımıyla düşük basınç sağlanmalıdır.

Bu sayede, sızıntının olduğu durumlarda

dışarıdan temiz havanın çalışma alanına

girişi ve asbestli havanın da çalışma

alanından dışarı çıkmaması sağlanır.

KAPALI ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA « 
KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMÜ « VE «ORTAM 
ÖLÇÜMÜ « YAPILMASI ZORUNLUDUR.



KAPALI ALANDA SMKÜM ÇALIŞMASI
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AÇIK ALANDA SÖKÜM ÇALIŞMASI

Açık alanlarda yapılan çalışmalarda hakim rüzgar yönü ve hızı dikkate
alınmalıdır.
- Bazı durumlarda Karantina alanı kurmaya gerek yoktur ancak asbest

bağlayıcı solüsyon kullanımı gereklidir .
- Asbest bağlayıcı solüsyon bulunamadığı durumlarda yeteri kadar tiner ile

seyreltilmiş vernik kullanılabilir .
- Tozumayı kontrol altında minimumda tutmak açık alanlarda yapılacak

sökümlerde asıl hedeftir.
- Açık alanda yapılan sökümlerde ffp3 filtreli tek kullanımlık maske

kullanılabilir.
AÇIK ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA « KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMÜ «  YAPILMASI ZORUNLUDUR.
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HİJYENİK TERTİBATLAR (Personel Kabini )

 . Saat başı 10kat hava değişimi mevcuttur.SÖKÜME GİRERKEN

 1.kabinde işe başlamadan temiz kıyafet ve
KKD giyilir, kollar bacaklar bağlanır, maske
takılır. Giriş kapıları kapanmadan çıkış
kapıları açılmaz.

 Girişte 2. ve 3. kapı transit geçilir.

 İş bittikten sonra 3. kabinde kıyafetlere
yüksek basınçlı hava basılıp üst-baş
temizlenir, negatif basınçlı kompresör
sayesinde hava kaçışı önlenir, bu kısım siyah
bölgedir

SÖKÜMDEN ÇIKARKEN

 3. kabinde kıyafet olarak kullanılan KKD çöpe
atılır, iç çamaşırı çıkarılır, kullanılacak çamaşır
makinesine atılır, sadece maskeyle kalınır.

 2.kabinde 1,5 dk. maskeyle duş alınır, maske
çıkarılır, tekrar 1,5dk maskesiz duş alınır, asbest
söküm çalışanı böylelikle temizlenmiş olur.

 Çıkış kabini olan 1.kabin temiz bölgedir, günlük
kıyafet giyilir, çıkış yapılır.
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SANAYİ SÜPÜRGELERİ VE HAVALANDIRMA TERTİBATLARI 

Asbest içeren küçük parçaların, kopan parçaların, yapı parçalarında ve kıyafetlerde 
yapışıp kalmış liflerin vakumlanarak uzaklaştırılması için EN 6035-2-69 uyarınca 
H Toz Sınıfı ve asbest içeren tozlara uygun endüstriyel süpürgeler kullanılmalıdır. 
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BAĞLAYICI MADDE

Asbest içeren yapıların sökümü sırasında, yapı parçalarına yapışık liflerin uçması
ve solunum havasına karışması riski söz konusu olur. Bu nedenle yüzeylerin,
basınçsız olarak püskürtülen lif bağlayıcı maddelerle (örneğin sıva sabitleyici)
kaplanması gerekmektedir. Bu sayede lifler, yapı parçasına iyice yapışır.
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ATIK YÖNETİMİ
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Kentsel dönüşüm süreçlerinde bütüncül atık yönetim adımları uygulanmalıdır.

• Tehlike ve risk analizlerinin yapılması.

• Atık yönetim planının hazırlanması.

• Tehlikeli atık ve kirlilik durumuna uygun olarak söküm, temizleme, tehlikeli atığın taşınması, 
bertarafı.

• Ana seçici yıkım aktivitesi kaynakta ayrıştırma, biriktirme, nakliye. 

• Geri dönüşüm sürecinin nasıl yapılacağının planlanması 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ATIK YÖNETİMİ; 
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İnşaat sürecinde oluşabilecek tehlikeli atıklar kablo, elektrik aksamı , floresan
lamba vb. olabilir. Tehlikeli atıklar yıkım sürecinden önce uzman kişiler
tarafından belirlenerek ayrıştırılmalı ve bertaraf veya geri kazanım tesislerine
sevk edilmelidir.

TEHLİKELİ ATIKLAR
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ATIK YÖNETİMİ

Yıkım faaliyetleri sonucunda  asbest , boya, floresan, civa, asit gibi tehlikeli atık fraksiyonları da 
bu yıkım faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır. “Atık  Yönetimi Yönetmeliği” EK-4 atık 
listesinde 17. bölümde « İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI»  olarak adlandırılmaktadır. 



ASBEST ATIKLARI
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17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN

ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri M

17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler

içeren diğer yalıtım malzemeleri

M

17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri M



ASBEST ATIKLARININ PAKETLENMESİ

Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler
içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.
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Kanserojen Özellikleri dikkate alındığında Asbest içeren asbest atıkları; yakılarak bertaraf edilmesi
yada malzeme geri kazanımının uygun olmaması nedeniyle, (AYY) EK 2-A’da yer alan D5 --Özel
mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş
hücresel depolama ve benzeri) bertaraf yöntemiyle nihai bertarafının gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

Diğer yandan, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ‘in ‘Özel durumların göz önüne
alınmasını gerektiren atıklar’ 30’uncu Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde; I. ve II. sınıf
depolama tesislerinde; test edilmeksizin depolanabilirler.
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ASBEST ATIKLARININ BERTARAFI
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Asbest içeren atıkları kabul edecek depolama tesislerinde;

a) Atıkların, bağlayıcı madde ile bağlanan ya da plastik ile ambalajlanmış
asbest lifleri de dâhil olmak üzere asbestten başka hiçbir tehlikeli madde
içermemesi,

b) Asbest içeren inşaat atıklarının ve diğer asbestli atıkların diğer atıklardan
ayrı bir hücrede depolanması ve bu hücrelerin kontrol altında tutulmaları,

c) Asbest liflerinin dağılıp tesise yayılmasını engellemek için; depolanan
atıkların bulunduğu hücrenin; yapılacak olan her sıkıştırma işleminden önce
ve her gün uygun malzeme ile kapatılması,

ç) Atıklar ambalajlı değilse düzenli olarak ıslatılması,
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Asbest içeren atıkları kabul edecek depolama tesislerinde;

d) Asbest liflerinin tesise yayılmasının engellenmesi amacıyla; depolama
tesisinin ve lotların üzerinin en son üst örtü ile kapatılması,

e) Depolama tesisinde veya lotlarda; asbest liflerinin etrafa yayılmasına
sebep olacak sondaj ve benzeri hiçbir çalışma yapılmaması,

f) Kapatma sonrasında; depolama tesisinin ve asbest liflerinin depolandığı
hücrenin tam olarak yerini gösteren koordinatları da içeren bir plan
hazırlanması,

g) Depolama tesisinin kapatılmasından sonra arazinin olası kullanımında
asbestin insanlarla temasını engellemek amacıyla gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.
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• SÜREKO (Manisa)

• İZAYDAŞ (Kocaeli)

• İSTAÇ (İstanbul)

ASBEST ATIKLARI BERTARAFTESİSLERİ


