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1990 yılında ak toprak kullanımı azalmaya baş-
lamakla beraber bugün için Türkiye’de kırsal alanda 
yaşama nedeniyle asbest ile temaslı 1.000.000 
civarında kişinin yaşadığı, yaklaşık  90.000 kişinin de 
temasa devam ettiği  öngörülmektedir. 

Asbest  solunum yolu maruziyeti sonrası solunum 
sisteminde farklı patolojilere ve/veya kansere 
(akciğer kanseri, mezotelyoma) neden  olmaktadır. 

Asbest 20.yy’ın  ilk çeyreğinden itibaren Dünya Sağlık 
Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin 
“Kanserojen Maddeler” listesinde insan için 
kanserojen (Grup lA) olarak tanımlanmıştır.

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen 
nadir tümörler arasında yer alan mezotelyoma, 
akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla 
plevra, perikard ve periton adı verilen zararlardan 
orjin olan habis bir tümördür. Çoğu kez asbest 
maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu tümör, en 
fazla plevrada (akciğer zarı) görülür. 

Hastalık çoğunlukla akciğer zarında sıvı birikimine 
yani plöreziye neden olduğu için ilk belirtiler çoğu kez 
sırt,  göğüs ve yan ağrısıdır. Başlangıçta nefes almakla 
batıcı karakterde olan ağrı, giderek süreklilik kazanır 
ve şiddetini arttırır. Plevra boşluğunda biriken sıvı 
miktarının artması ile hastada nefes darlığı ortaya 
çıkar. Bunun dışında öksürük, nadiren çomak parmak, 
hastalığın yaygınlığı ile ilişkili olarak karında şişme, 
karın ağrısı gibi belirtiler de olabilir.



ASBEST NEDİR?

Kırsal Alanda
ASBEST KULLANIMI

Ak toprak kırsal alanda yaşayanlar tarafından 
yararlı etkilerinden dolayı evlerin sıva, badana 
işlerinde, çatıların ısı ve su yalıtımında, ateş 
yakılan ocakların yalıtımında yaygın olarak 
kullanılmıştır.

Asbest tabiatta doğal olarak bulunan ve lifsi (iğsi) 
yapıda olan bir mineral grubuna verilen ortak isimdir. 

Asbest minareleri lifsi yapıları sayesinde ısı, sür-
tünme ve baskıya yani strese dayanıklı olup, 
mükemmel bir yalıtım yeteneğine sahiptirler. Bu 
özellikleri nedeniyle endüstride yaklaşık 3.000 iş 
kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Ak toprağın  (asbestli toprak) lifsi yapısı ve esnekliği 
sayesinde kazandığı ısı ve su yalıtım özellikleri kırsal 
alanda yaşayanlarca fark edilmiş ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Ak toprağın köylerin etrafında,  doğal  
olarak bulunması kolay çıkarılması nedeniyle yaygın 
olarak kullanılmaktır. Bölgelere göre “ak toprak”, 
“çorak toprak”,  “geven toprak”, “çelpek”, “höllük” 
veya “ceren toprağı” adıyla da adlandırılarak diğer 
toprak çeşitlerinden ayırt edilmiştir. 

Son yıllarda kullanan ev sayısı oldukça azalmış 
olsa da doğal toprak örtüsü nedeniyle bu tür 
köyler için hala temas devam etmektedir. 

Ak toprak doğal olarak bulunma özelliğine bağlı 
olarak ülkemizin bazı yörelerinde nispeten sık,  
bazı yörelerinde nadir bulunmakta iken bazı 
yörelerde ise yoktur.


