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ASBEST SAHA ÇALIŞMASI 

Asbest Surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe 

HSG 264 kullanmaktayız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe 

Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir.  

Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Asbest 

Söküm uzmanı ve akredite laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir. HSG 264 

metotlarına uyularak asbest envanter çalışması veya numune alımı yapılır. Alınan numuneler 

PLM ve SEM mikroskopları ile analiz edilir. Numuneleri alan kişi, tarih, numune alınan yerler, 

bina ekipmanın genel görselleri, Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı 

olarak raporlanır.  

Asbest Free çalışması, saha, bina, tesis, gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi 

ortam ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine katı numunelerin alınarak her katmandan 

numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bulunduktan sonra ortamdan 

uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur. Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak 

sorumludur. Bu çalışmada binada veya bina içerisindeki demirbaş malzemelere tahribat 

verilebilir. Örneğin duvardan asbest numuneleri alınırken, duvarın tüm katmanlarından numune 

alınır. 

Laboratuvarımız analizler için HSG 248, ISO 22262, VDI 3866, NIOSH 9002 

metotları kullanmakta ve bu kapsamda akreditedir. Ayrıca HSG 248 kapsamında yapılan 

analizler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ca yetkilidir. Akreditasyon 

sertifikası, kapsamı ve bakanlık yeterlilik belgesi ve kapsamı ilerleyen sayfalarda 

verilmiştir. 

 

NUMUNE ALMA STRATEJİSİ 

 

Asbest şüphesiyle alınan numunenin, konumu ve hangi malzemeden alındığı önemlidir. 

Malzemenin miktarı ve malzemede değişik tamiratlar yapılıp yapılmadığını gözlemledikten 

sonra, 3-5 cm2 alanda tüm derinlik içinden örnek alınır. Alınan örnek tüm malzemeyi temsil 

etmelidir. Numune alınırken, tüm iç köşeden veya uzak taraftan alınmasına özellikle dikkat 

edilir. Numuneler, normalde kolay görünür olmayan yerlerden veya en az ek hasar alabilecek 

yerlerden (ör; fayans kenarları) ya da yeni zarar görmüş yerlerden alınır. 

Eğer numune alınacak yer ve alınacak numune sayısı müşteri tarafından özellikle 

belirtilmiyorsa, metotta yer alan örnekleme stratejisi temel alınır. Aşağıdaki liste numune sayısı 
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ve konumları için yol gösteren bir rehberdir. Bununla birlikte her bir lokasyon için alınması 

gereken numune sayısına karar verirken, malzemenin içeriğine dair bir inceleme yapılır. Burada 

son karar numune alma konusunda uzman personel ekibe aittir. 

Püskürtme Asbest ile Kaplanmış Katı Malzemeler: Bunlar genellikle homojendir ve iki 

adet numune yeterlidir. Eğer kullanılan alan büyük veya alanda onarım ve değişiklik yapılan 

alanlar varsa daha fazla numune alınır. 

Boru/Termal Yalıtım: Özellikle renkte, boyutta ve dokuda bir değişim ya da tadilat 

varsa, boru yalıtımı kompozisyonu son derece değişkendir. Yapılan değişikliğin boyutuna göre 

numune sayısı ve numunelerin konumu belirlenir. Numuneler öncelikli olarak yamalanmış veya 

onarılmış görünümü taşımayan yerlerden alınır. Her 3m de bir numune alınır eğer boru hattı 

çok uzunsa 6 m ye çıkarılabilir  

Yalıtımlı Levha/Seramikler: Bunlar genellikle homojendir ancak onarım yapılmış 

ve/veya levha ve seramikler yenilenmiş olabilir. 25 m2’lik bir alandan veya odabaşına 3-5 

cm2’lik örnekler alınır. Birkaç tür panel varsa, her türe ait örnek alınır. 

Asbestli Çimento: Bunlar homojen malzeme olup, sıkça karşılaşılan oluklu, düz, levha, panel 

veya çeşitli kalıplara dökülmüş ürünlerdir. 

Diğer Malzemeler: Farklı tür malzeme olduğu durumlarda her birinden bir veya iki 

numune alınması yeterli olur. Farklı tür malzemelere örnek; çatı kaplamaları ve dekoratif 

kaplama malzemeleri. 

Toz ve Döküntü: Döküntü örneklemesi, gözle görünür lif veya potansiyel olarak asbestli 

çimento içerdiği bilinen her bir parça ve bölümün ortaya çıkarılması ile yürütülür. Eğer hasar 

yeniyse, döküntü hala alanın altında olabilir. Bununla birlikte eğer hasar daha önceki söküm ve 

bakım nedeniyle olmuşsa, döküntü, temizleme ihtimali olmayan daha zor ulaşılabilir yerlerde 

olabilir. Örneğin; kablo kanalları, tavan döşemeleri veya parçaları ya da rafların arkası. 

Özetle; alınan numunelerin sayısı, mevcut malzemenin miktarına, çeşitliliğine ve 

malzemenin içindeki miktar çeşitliliğine bağlıdır. Malzeme miktarının ve yoğunluğunun görsel 

olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi birçok durum için başlangıç noktasıdır. Numune sayısı 

çeşitlilik miktarını yansıtır. Kararlar değerlendirme ve profesyonel deneyimler baz alınarak 

verilir. İnsan gözü birçok farklı tonu ayırt eder. Farklı malzemelerin genelde farklı renkleri 

vardır.  Malzemeleri birbirinden ayırmak için diğer görsel olmayan duyular da kullanılır. 

Örneğin; asbestli levha ve asbestli çimento, üzerine vurulduğunda karakteristik bir ses çıkarır. 

Buna benzer olarak yüzeyin sertliği, ısı iletkenliği (ellendiği zaman malzemenin soğuk, sıcak, 
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ılık olması) farklı malzeme yapılarının belirlenmesi için kullanılan belirtilerdir. Farklı malzeme 

yapılarının belirlendiği her bölümden numune alınır. 

 

 

 

 

Katı Numune Alım Metodu 

Püskürtme Asbest ile Kaplama: Eğer kaplama tamamen izole ise, numune alma alanının 

çevresi önceden ıslatılır, sonra numune almak için dikkatlice keskin bir bıçakla kesilir. Eğer 

püskürtme asbest ile kaplama izole değilse hem ıslatma hem de Hepa filtreli (%85 oranında, 

0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelere denir) vakumlu 

temizleyici havadaki emisyonu azaltmak için aynı anda kullanılır. Bu yüzeyler genellikle 

homojen olduklarından küçük sızıntıya neden olacak bir yüzey numunesi yeterlidir. 

Isı/Boru Yalıtımı: Numune alınacak alan tamamen ıslatılır, enjeksiyon tekniğiyle 

numune alınır. Asbest döküntülerinin yayılmasını önlemek için önlemler alınır. Numuneler 

mailto:info@vonka.com.tr


  
                           
  

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. Yapı İş Merkezi C-2 Blok No:41 K:1 D:16 Kadıköy İstanbul 
info@vonka.com.tr - 0216 327 94 80 

AGT VONKA MÜH. VE LAB. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

boru yalıtımının tam derinliğine nüfuz edecek şekilde bir çekirdek örnekleyici ile alınır. 

Numune alındıktan sonra örnekleme noktası deliği güvenli hale getirilir. 

Yalıtım Paneli: Numune, keskin bir bıçak veya keski ağzıyla numuneyi kaldırmak için 

kenarındaki uygun bir yerden alınır. Numune alınan alan, örnekleme işleminden önce ıslatılır. 

Yalıtım levhaları bazen çift taraflı asbest kağıdıyla üretilmiş olabilir. 

Asbestli Çimento: Genellikle çok serttir ve küçük bir numunenin alınmasının daha kolay 

olacağı hasarlı kısım bulunmaya çalışılır. Numune büyüklüğü en az 5 cm2 olmalıdır. 

Contalar, Halat, Kâğıt, Keçe ve Tekstil: Malzemeler ıslatılır. Malzemeden küçük bir 

numune almak için keskin bir bıçak kullanılır. 

Zemin ve Duvar Kaplamaları: Numuneler, genellikle her tür ve renkten bir numune 

alarak keskin bir bıçakla kesilir. Eğer destek malzemesi ve asbest kaplama olarak mevcut 

değilse, liflerin yayılma olasılığı çok düşüktür. 

Dekoratif Kaplama: Numune yüzey kaplama ve destek malzemesinden bir kazıcı 

yardımıyla dikkatlice kazınarak alınır. Eğer asbest, düzenli bir şekilde yüzey kaplamada 

bulunuyorsa ve yüzey kaplama genellikle çok ince ise, 20 cm2’lik bir alan alınır. 

Döküntü ve Toz Numuneleri: Yapışkan bantlar, nemli filtre kağıtları, cımbız vb. ile 

numune alınarak plastik bir poşete konulur. 

 

LABORATUVAR VE ANALİZ SÜRECİ 

PLM (Polarize Işık Mikroskobu) ile Analiz 

Uzman tarafından laboratuvara getirilen numuneler ilk olarak numune kabul 

sorumlusuna teslim edilir. Numune kabul sorumlusu numunelerin uygun şartları sağlayıp 

sağlamadığı kontrol eder. Uygun şartları sağlamayan numuneleri kabul etmek zorunda değildir. 

Tehlikeli bir durum oluşturacak numuneleri imha etme yetkisine sahiptir.  

Kabul edilecek numunelerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Laboratuvar Deney 

Sorumlusuna teslim edilir. Deney sorumlusu HSG 248’e göre analizlerini gerçekleştir. HSG 

248 ve NIOSH 9002 kapsamlarında deneyler Stereo mikroskop ve PLM (Polarize Işık 

Mikroskobu) kullanılarak gerçekleştirilir.  

Stereo mikroskop yardımıyla numunelerin ön incelemeleri yapılır. Ön inceleme 

sonucunda hazırlanan numunelere ait alt numuneler hazırlanır. Bu aşamada PLM altında optik 

özelliklerin görülmesi için RI (Refractive İndex) sıvıları kullanılır. 
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Stereo mikroskopta hazırlanan alt numunelerin detaylı incelemeleri PLM altında yapılır. 

Buradaki fiziksel ve optik özellikler göz önünde bulundurularak deney personeli tarafından 

nihai karar verilir.  

PLM’ye ait örnek görseller aşağıda verilmiştir. 

          

 

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile Analiz 

Laboratuvarımız SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile analiz kapsamında ISO 22262, 

VDI 3866 kapsamlarına akreditedir.  

PLM yönetiminde olduğu gibi uzman tarafından laboratuvara getirilen numuneler ilk 

olarak numune kabul sorumlusuna teslim edilir. Numune kabul sorumlusu numunelerin uygun 

şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol eder. Uygun şartları sağlamayan numuneleri kabul etmek 

zorunda değildir. Tehlikeli bir durum oluşturacak numuneleri imha etme yetkisine sahiptir.  

SEM mikroskobu ile yapılan analizlerde tespit edilen lif veya diğer yapılara 100.000 kat 

büyütme sağlanabilir. Örnek görüntüler aşağıda verilmiştir. 

SEM mikroskobunda yapılan analizlerde numunenin elementel olarak tüm içeriği tespit 

edilir ve spektrum halinde grafiğe dökülür.  

Analiz sonucunda ortaya çıkan görüntüler ve element içeriği sonucunda morfoloji ve 

kimyasal yapısı göz önünde bulundurularak asbest varlığı ve varsa asbestin türü belirlenir.  

Raporlama kısmında hem analiz sırasında kullanılan görseller hem de elementel spektrum 

müşteriye sunulmaktadır. 

Yapılan çalışmaların örnek görselleri aşağıda verilmiştir. 
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Asbest Çıkması Durumunda  

Asbest sökümü, konusunda yeterliliğe sahip personelle (Asbest Söküm Uzmanı ve 

Asbest Söküm Çalışanı) gerçekleştirilmektedir.  

İşveren firma ile anlaşma sağlandıktan sonra, işveren işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma 

ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu bildirimde firma bilgilerinin yanı sıra, 

çalışma yapılacak yerin adresi, asbest içeren malzemenin tahmini miktarı, asbestin türü, çalışan 

belgeleri, risk analizi, raporun bir örneği ve iş planı içermek zorundadır. 

Çıkacak atıkların bir bertaraf firması ile anlaşılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde 

prosedür işletilir. Bu çalışma 01.012018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

oluşturduğu MOTAT sistemi üzerinden yapılmaktadır.  

Çalışma sahasında kişisel koruyucu donanım eksiksiz şekilde kullanılarak uygun şekilde 

söküm yapılır. Sökülecek alan kapalı bir alansa karantina kurulması zorunludur.  
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Çalışma sonunda çıkan atıklar uygun şekilde özel ambalajlar yardımıyla paketlenir ve 

atık firmasına teslim edilmek üzere hazırlanır.  

Çalışma sırasında ortam ölçümleri ile çalışma takip edilmelidir. Aynı zamanda çalışma 

sonucunda ortam havası son kez ölçülerek çalışma sonlandırılır. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vonka.com.tr












 



RICE SCHEME
R I C Eegular nterlaboratory ounting xchanges
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Notes

1

2

The RICE scheme test proficiency in the use of the optical microscopy method of counting asbestos fibres 
as described in the Health and Safety Executive publication HSG248

The classifications will be updated after each subsequent round i.e. at 3 - 4 month intervals

3 Laboratories which have completed fewer than four rounds are normally classified as AWAITING 
CLASSIFICATION. 

On completion of four rounds laboratories are classified with the performance category (CATEGORY 1, 
CATEGORY 2 or CATEGORY 3). Category 1 represents GOOD performance, Category 2 is ACCEPTABLE (but 
needs improvement), while Category 3 is UNSATISFACTORY performance.
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