
Ataşehir’de Asbest Risk Yönetimi 



ATAŞEHİR İLÇESİ  
 
25.84 km2 yüzölçümüne sahip olan ilçemiz 
güneyinde Maltepe, güney batısında Kadıköy, 
batısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, 
kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda 
Sancaktepe ilçelerine komşudur. 
 
Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Samandıra 
belediyelerinden alınan 17 mahallenin 
birleşmesiyle kurulan Ataşehir İlçesi'nin 
belediye teşkilatı 2009 yerel seçimlerinden 
sonra oluşturuldu. 
 
Nüfusu: 422.513 kişiye ulaşmıştır. 
 

 



Asbest, mukavemet arttırıcı ve izolasyon malzemesi olarak birçok değişik yapı malzemesinde 
kullanılmış olan doğal bir silikat mineralidir.   
 
Yanmazlığı, ısı yalıtım niteliği, sıcaklık ve asitlerden etkilenmemesi, yüksek elektrik direnci, 
esnekliği ve benzeri özellikleri ile pek çok ürünün üretiminde “Muhteşem Lif” olarak kullanılsa 
da önceleri sağlığa etkileri görüldükçe “Öldürücü Toz” adını almıştır. 

Asbest Nedir? 



KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ASBEST 

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.  
 
Ancak, bu durum inşaat sektöründe çalışanları asbest tehlikesinden uzak 
tutmamaktadır. 



KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ASBEST 

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. 
 



KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ASBEST 
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.  
 
Türkiye’de mevcut Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 milyon binanın yıkılacağı 
tahmin edilmektedir. (2012) 
 
Bu risk karşısında özellikle de kentsel dönüşümün hızla yaşandığı İstanbul’da bazı 
belediyeler kendi inisiyatifleri doğrultusunda önlemler almaya başlamıştır. 



YAPILARDA ASBESTİN BULUNDUĞU ALANLAR 



 Asbest içeren yapılarda yıkım veya söküm işleri,  
 
 Asbest içeren malzemelerin sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ya da kapalı bir alana taşınması,  
 
 Asbest içeren yapı ya da altyapıların yapım, değişim, bakım, onarım ya da yeni bir hizmet için 

yenileme süreçleri,  
 
 Asbest içeren moloz ve atıkların temizlenmesi, 
 
 İnşaat sahasındaki asbest ya da asbest katkısı içeren ürünlerin taşınması, yüklenmesi, 

yerleştirilmesi, depolanması, kontrolü ve toparlanması işlemleri. 

İnşaat sektörü için asbest maruziyeti tipik olarak aşağıda belirtilen uygulamalar sırasında 
oluşmaktadır:  

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ASBEST 



2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 
başlayan yıkımlar insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır .  
 
Binalar yıkılırken asbest araştırması yapılmazsa kentsel dönüşüm kansere dönüşebilir. 
 
Ataşehir’de mevcut durum:  
 
Riskli Yapı Onayı Yapılmış Bina Sayısı:   1600 
Onaylanmış ve Yıkılan Bina Sayası:        1400 
Yıkım Ruhsatı  verilmiş bina sayısı:        1250 
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve ASBEST 



5393 sayılı Belediye Kanunu 
 

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının  Kontrolü Yönetmeliği 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının  Kontrolü Yönetmeliği 

KANUN VE  
YÖNETMELİKLERDE  

ASBEST 

15. Maddesi (g) bendinde ise, 
Belediyelerin “katı atıkların toplanması, 
taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 
ortadan kaldırılması ve depolanması ile 
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 
yaptırmak.” konusunda yükümlülüğü 
açıkça ortaya konmaktadır. 

7.Maddesi “İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım 
ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, 
asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini 
belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı 
ve sistemlerde inceleme yaparak gereken 
tedbirleri alır’’ denilmektedir.  

 

9. Maddesinde;  atık üreticilerinin, hafriyat toprağı ve 
inşaat/yıkıntı atıkları atıklarının çevre ve insan sağlığına 
yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, 
atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında 
gerekli izinleri ve onayları almakla, faaliyetleri sırasında 
atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, 
biriktirmek ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde 
bulundurmamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. 

19. ve 22. Maddelerinde, yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki 
tehlikeli atıkların (asbest, boya, floresan, cıva, asit vb.) yıkımı 
yapılacak yapılardan ayıklanması ve ayrı toplanması ile asbest 
içeren malzemelerin kullanıldığı binaların yıkımı, sökümü, tamiratı 
ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması gerektiği ve Atık Yönetimi 
Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 



Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü olarak, Belediye Meclisimizin, Tehlikeli 
Atıkların Tahliyesinin Yönetilmesi konusunda 10.02.2017 tarihinde almış olduğu Meclis Kararı 
sonrası başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında 05.04.2017 tarihinden itibaren yıkım 
ruhsatı başvuruları sırasında, yıkımı istenen binalar için ilgilisinden;   
 

          Asbest Araştırması Raporu  
 
        Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı  

 
hazırlatılması zorunluluğu gelmiştir. 
 
 
Yıkımı yapılacak binalar için asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren 
belediyemiz, gerekli koşullar sağlamadan yıkım izni vermemektedir.  
 
                                                      
 



Yapılarda asbest içeren yapı elemanlarının tespit edilmesi için numune alınmasını sağlıyoruz. 
Bugüne kadar 142 yapıdan numune alınmış, 24 binada asbestli malzemeye rastlanmış ve 7 ton 
asbest içeren malzemenin bertarafı sağlanmıştır. 

İçerenköy Mahallesi Asbest Numune Alım Çalışması 



İncelenen numunelerde asbeste rastlanılması halinde, yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf 
edildiğine dair evrak ve raporları kontrol edip, yıkım sırasında ve sonrasında oluşacak her türlü 
atığın yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşüme kazandırılabilmesi için denetimler yapıyoruz. 

Küçükbakkalköy Mahallesi Asbest Numune Alım Çalışması 



Binada asbest içeren malzemeye rastlanılması halinde, asbest söküm firması tarafından Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmaktadır. Daha sonra asbest söküm elemanı nezaretinde 
söküm yapılacak alan karantinaya alınarak asbest söküm çalışanları tarafından sökümü 
gerçekleştirilmektedir. 

 
Sökülen asbestli malzeme, yönetmeliğe uygun olarak paketlenmekte ve asbest içeren atıkların 
bertarafı ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluşların alması için uygun ortamlarda bekletilmektedir. 
Daha sonra bu firmalara ait lisanslı araçlar tarafından alınarak yok edilmektedir. 



Binaların kontrolsüz yıkılması sırasında havadaki asbest konsantrasyonun insan sağlığını tehdit 
edecek düzeyde artması ihtimali çok yüksek olduğundan, yaptığımız bu çalışma ile halk sağlığını 
tehdit eden bu mineralin bertarafının sağlanmasını hedeflemekteyiz. 



Müteahhit firmalar yıkım sürecini geciktireceği ön yargısı ile asbest araştırması yapılmasını 
istememektedir. 
 
Yönetmelikteki boşluklar sebebiyle katı numunede asbest tür tayini yapan laboratuvarların 
denetlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Alınan numunenin asbest içerip içermediği mikroskobu 
kullanan personelin teknik yeterliliğine ve insafına bırakılmaktadır. 
 
Asbeste rastlanması halinde söküm sürecinin ek maliyet getirmesi sebebiyle laboratuvarlara müteahhit 
firmalar tarafından raporlarda spekülasyon yapılması için baskı kurulmaktadır. 
 
Asbestli yapı sökümlerinde denetleme mekanizmasının yavaş çalışması asbest söküm işi yapan firmanın 
yönetmeliğe uygun şekilde davranmaması sebebiyle, asbestin söküm sırasında ve sonrasında çalışan ve 
çevre maruziyetini arttırmaktadır. 
 
Yapılan söküm işlemi sonrası paketlenen asbestli malzemenin, lisanslı firmaya teslimi esnasında meydana 
gelen gecikmeler sebebiyle, asbest içeren atıkların tekrar çevreye yayılma olasılığı artmaktadır. 

ASBEST  YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 



BASINDA ÇIKAN 
ASBEST 

HABERLERİ 



mailto:ayten.kartal@atasehir.bel.tr

