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I. PROJE ADI 

TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLANI  

 
II. PROJE YÖNETİCİ ÖZETİ 

Asbest, bilindiği gibi, yirminci yüzyılın en yaygın endüstriyel ara maddesi olmuş, 

ama bir o kadar da sağlık sorunlarıyla tanınmış, neredeyse bütün dünyada mediko-legal 

anlamda büyük bir ilgiye ve maliyete zemin oluşturmuştur. 

Asbest, akciğer zarının (plevra) malign tümörü olan mezotelyoma ve akciğer 

kanserine doğrudan neden olabilmektedir. Ayrıca kalıcı fonksiyonel kayıplara yola açan 

akciğer ve akciğer zarında kalıcı harabiyete (asbestozis, diffüz plevral fibrozis) de yol 

açabilmektedir. Söz konusu bu sorunlar, asbest ile yeterli miktar ve sürede temas etmiş 

popülasyonlarda bir “endemi” şeklinde görülür. Önümüzdeki 30 yıl boyunca gelişmiş 

ülkelerde endüstriyel asbest teması nedeniyle 500.000 kişinin kanser gelişmesi sonucu 

kaybedilmesi beklenmektedir. Bu grubun mediko-legal maliyetinin ise 300 Milyar USD 

olması beklenmektedir.  

Türkiye’de de asbest teması önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ancak, gelişmiş 

ülkelerden çok farklı şekilde, Türkiye’de asbest teması çoğunlukla kırsal alanda 

gerçekleşmekte olup, ilgili hastalıklar da kırsal alan kökenli kişilerde sık görülmektedir. 

Kırsal alanda asbest temaslı popülasyon için mezotelyoma, akciğer kanseri, akciğer ve 

akciğer zarının benign patolojilerinin görülme sıklığı, endüstride doğrudan asbest temaslı 

kişiler kadar sık hatta bazı kohortlarda daha da yüksektir.  Bu popülasyona ait asbest 

temaslı kadınlarda mezotelyoma riski, normal popülasyona göre 799 kez daha yüksek 

olarak belirlenmiştir. Ülkemizin değişik yörelerinden bilim insanları pek çok çalışma ile bu 

sorunları yerinde belirlemiş, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine sunmuştur. Türkiye’de, 

kırsal alanda bilinen asbest teması, ilgili uluslararası camiada iyi bilinen büyük bir “halk 

sağlığı” sorunudur. 

Asbest teması ve ilgili hastalıkların Türkiye geneli için niceliksel verileri maalesef 

yeterli değildir. Bu proje çalışmaları başlarken, proje amaçlarını sağlayacak yöntemler 

geliştirmek için, önce ileriye yönelik niceliksel verileri sağlayacak projeksiyonlar 

geliştirilmiştir. Konuyla ilgili şimdiye değin yapılan araştırmaların bulgu ve yorumları, 

mezotelyoma olgusu saptanan bölgelerimizdeki bilim insanlarının tespit ettiği olguların 

epidemiyolojik verileri, bölge sağlık kayıtları ile nüfus ve göç hareketleri dikkate alınarak 

yapılan projeksiyonlar sonucu aşağıdaki öngörüler oluşmuştur.  
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Ülkemizde 2012 yılı itibariyle asbest ile kırsal alanda temas etmiş 1.000 000’a yakın 

insanın yaşadığını kabul edebiliriz. Bu popülasyonun 332.600’ü asbest nedenli hastalıklar 

gelişecek ölçüde asbest ile temas ederek risk almış bulunmaktadır. 2012 yılı içinde, 473 

köyde asbest içerikli toprak kullanıldığı, buralarda yaşayan yaklaşık 88.000 köylünün halen 

asbest ile temasa devam ettiğini de belirtebiliriz. Bu temasların aşağıdaki sonuçlara neden  

olacağını ön görmekteyiz: 

1. Asbest ile temas etmiş ve halen teması kesilmiş olan popülasyon için 2013 yılı 

sonrası önümüzdeki yirmi yıl boyunca 7.638 mezotelyoma,  2.984 akciğer kanseri 

olgusu beklenmelidir. Yine bu popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayısı 

34.590 olmalı, bunların içinde 2.847 tanesinde solunum yetmezliği gelişmesi 

beklenmelidir.     

2. Halen kırsal alan yaşantısı olan ve 2013 yılından itibaren asbest ile temasa devam 

etmesi beklenen popülasyon için 2013 yılı sonrası gelecek 20 yılda 1.646 

mezotelyoma, 643 akciğer kanseri olgusu beklenmelidir. Yine, yirmi yıl sonrası bu 

popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayısı 4.946 olmalı, bunların içinde 407 

tanesinde solunum yetmezliği gelişmesi beklenmelidir 

Hazırlanan bu proje, yukarıdaki ikinci grubun asbest temasını kesmeyi ve konu 

edilen sonuçlarını, direkt ve indirekt maliyetini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. İlk 

grup temas etmiş olduğu için bu olgular gerçekleşecektir. Ancak, proje bitiminde bu grup 

için de önemli katkılar yapma imkanı ortaya çıkacaktır. Hastaların geleceği birimler ve olası 

hasta kimlikleri tespit edilmiş olunacağından,  bu birim ve kişilerin konuya özgü eğitilmiş 

aile hekimleri tarafından izlenmesi sayesinde önemli ölçüde erken tanı ve bu sayede daha 

etkin tedavi şansı doğacaktır. 

Ülkemizde asbest kullanımı ve ticareti 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.  

2010 yılı öncesi son 30 yılda asbest ithalat miktarı yaklaşık 500.000 Ton olmuştur. 

Dolayısıyla halen bu miktar asbest sanayide ve hayatta dolaşmaktadır. Eski sanayi ürünleri 

ile çalışan ortamlarda, örneğin gemi tamir, araba tamir-fren balata, inşaat yıkım, 

kaynakçılık, izolasyon, yangın önleme, jeneratör çalışanlarında ve belki de kayıt dışı olarak 

küçük sanayi alanlarında asbest temasının hala olduğu bir gerçektir. Sadece 2010 yılında 

ülkemizde sökülen gemi sayısı 238’ dir (Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği).  
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Maalesef ülkemizde mesleksel asbest teması ve oluşturduğu sorunlar hakkında tek 

bir araştırma verisi yoktur. Dolayısıyla biz mesleksel nedenli asbest teması hakkında 

bilimsel ve sosyal hiçbir öngörü yapamıyoruz. Bu konu tamamen spekülasyona açıktır. Bu 

proje, mesleksel asbest temasını da araştırmayı, sonuçlarını belirlemeyi ve ortadan 

kaldırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki rakamlar içine henüz 

sayısı bilinemeyen mezotelyoma, akciğer kanseri ve diffüz plevral fibrozis olgularını da 

katmak gerekecektir.  

 

Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı’na ait bazı işlev bilgileri: 

1. Proje, bütün Türkiye’ye yaygın asbest teması sorununun tümünü kapsayacak 

ölçekte hazırlanmış bir “halk sağlığı” projesidir. 

2. Projeye başlangıç aşamasında 22 koordinasyon ili, 8 mücavir il alınmıştır.  

3. Projeye 24 üniversite, 4 eğitim hastanesi, 2 meslek hastanesi katılacaktır. 

4. Projede, Türkiye Mezotelyoma Grubu üyesi 14’ü profesör, 21’i doçent, 4’ü 

yardımcı doçent toplam 39 öğretim üyesi, 4 uzman hekim, üç mineralog (2 

profesör, 1 Dr.), 4 yurt dışı danışman bilim insanı görev alacaktır. 

5. Projeye Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 4 daire başkanlığı ile 

katılmaktadır. 

6. Projede 30 ilin halk sağlığı müdürleri ve yaklaşık 70 il görevlisi görev alacaktır. 

7. Projede toplam 473 köyde yaşayan yaklaşık 90.000 kişiye ulaşılacaktır. Şehirde 

yaşayanlar için bu sayı proje süresinde belli olacaktır. 

8. Proje, hızla sonuç verecek şekilde hazırlanmış kompakt bir örgütlenme modeli-

işlevsel yapıya sahiptir. Proje bir yıl içinde sonuçlanacaktır. 

9. Proje sonrası sorun saptanan bölgelerden köken alan kişiler aile hekimlerince 

daha duyarlı olarak izlenecektir. 

 

Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı yararları ve çıktıları: 

Proje süresince Türkiye için kırsal alanda ve mesleksel ortamda asbest teması ve 

ilgili sağlık sorunlarına ait veriler, hem yıllık hem gelecek bazında, gerçek projeksiyonlara 

imkan verecek şekilde ve tam olarak belirlenmiş olunacaktır.  
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 Proje bitiminde, bütün Türkiye için kırsal alanda asbest teması ortadan kalkacak, 

sanayide asbest teması boyutları belirlenerek, pratikte kullanılır önlem programı 

oluşmuş olacaktır.   

 Proje bitiminde, sadece kırsal alanda, 1.646 mezotelyoma, 643 akciğer kanseri ve 

4.946 diffüz plevral fibrozis, 407 solunum yetmezliği olgusunun ortaya çıkması 

engellenmiş olunacaktır. 

 Proje bitiminde 7.638 mezotelyoma, 2.984 akciğer kanseri erken tanı alma ve etkin 

tedavi imkanı kazanacaktır. Yakın izlenen ve eğitilen diffüz plevral fibrozisli 34.590 

olgu içinde normalde gelişmesi beklenen 2.847 solunum yetmezliği olgusu önemli 

ölçüde azaltılmış olunacaktır.      

 Olası bütçe, projenin ilk aşaması tamamlandıktan sonra kesin olarak belli olacaktır. 

Proje ilk aşaması 145.000 TL gider gerektirmekte olup, ikinci aşama için tahmini 

öngörülen bütçe 3.440 000 TL olmuştur.  

 Yukarıda konu edilen olguların direkt maliyeti olan yaklaşık 120.742 050 TL ile buna 

tekabül eden iki misli miktardaki indirekt maliyeti ile toplamda 362.226 150 TL 

önlenmiş olunacaktır. Bu haliyle proje ülkemiz için en önemli “halk sağlığı” 

projelerinden biri olmaktadır. Bu miktarlar içinde mesleksel temaslı olguların ve 

gerçekleşecek olan olgulardaki erken tanı ve tedavi kazancının katkısı yoktur.  

 Proje bitiminde, ülkemizdeki asbest teması sorunu, temas edilen yerler, temas 

eden kişi sayı ve dağılımı, temas süreleri, hastalıkların riski, görülme sıklıkları, 

maliyetleri geleceğe projeksiyon yapabilecek şekilde belirlenmiş olunacaktır. 

 Proje sonunda, sürekli kullanıma uygun “Kırsal Alan Asbest Teması Güvenlik 

Rehberi”, “İşyeri Asbest Teması Güvenlik Rehberi” hazırlanmış olunacaktır. 

 Proje boyunca çok sayıda bilimsel araştırma yapılabilecektir. 

 

Proje iş akışı: 

Proje amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak bir örgütlenme ve iş akış planı 

yapılmıştır. Örgütlenme ve uygulamaya esas oluşturacak ana çalışma başlıkları, yani proje 

iş – uygulama aşamaları şöyledir: 

1. Sorunun ortaya konulması ve tanıtılması. 

2. Sorunun çözümü için uygulama ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi. 

3. Uygulama ekiplerinin belirlenen sorunları detaylandırması. 
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4. Sorunların çözümü için uygulamalar. 

5. Bilimsel veri analizleri. 

6. Sonuç raporu. 

7. Sempozyum. 

8. Aile hekimlerinin eğitimi ve alanı izlemeye alması. 

 

Projede asbest teması için önlem uygulamaları: 

Kırsal alanda asbest teması, temasın gerçekleşme şekillerine bağlı olarak 5 ayrı 

önlem ile engellenecektir: 

1. Evlerin asbest karışımlı toprak ile yapılan sıva ve badanaları “plastik boya” ile 

kaplanacaktır. 

2. Asbest karışımlı toprak örtülü ev çatıları (damları) plastik çatı örtü malzemesi ile 

kapatılacaktır. 

3. Köy içi ya da etkili yakın çevresinde bulunan asbest karışımlı toprak örtüleri, uygun 

toprak tabakası ile kapatılacak ve yeşillendirilecektir. 

4. Köy içinde terkedilmiş ve kullanılmayan evler usulüne uygun şekilde, köylüden de 

onay alınarak ortadan kaldırılacaktır.     

5. Köy yaşam ortamındaki sokak yolları asbest karışımlı toprak ile kaplıysa buraların 

“stabilize” olarak düzeltilmesi istenilecektir. 

 

Mesleki ortamda saptanan asbest teması için, projede belirlenen ve bir rehber 

haline getirilen önlemler il yetkili makamlarına iletilecek ve geri dönüş istenilecektir.  

 Alınan önlemlerin etkinliği, projede yapılan model ortamdaki testlerle sınanacak ve 

doğrulanacaktır.  

 

Proje etkinliğini ve asbest teması önlem uygulamalarının başarısını doğrulama 

 

1. Rehabilitasyon işlemi yapılacak köylerden model seçilmiş 5 köyde proje başlarken 

ve rehabilitasyon sonrası havada, değişik iklim ve yaşam ortamlarında asbest lif 

tayinleri yapılacaktır. Bu ölçümler ayrıca proje sırasında oluşturulan “model köy 

alanı” nda da yapılacaktır. Böylece proje önlem uygulamaları sonrası, 

uygulamaların etkin olduğu, teması kestiği kanıtlanacaktır. 



 8 

2. Çözüm uygulamaları bittikten sonra, il halk sağlığı müdürlüğü ve illerdeki Türkiye 

Mezotelyoma Çalışma Grubu Koordinatörleri tarafından “çözüm uygulamalarının 

doğruluğu” konusunda denetim yapılacaktır.  

3. Şehirlerde tespit edilen asbest temasının gerçekleştiği birimler dağıtılan “iş yeri 

asbest teması güvenlik rehberi” ne göre iş yerlerini rehabilite etmek, ilgili birimler 

de bunu kontrol etmek, denetlemek durumundadırlar. “İş yeri asbest güvenliği 

komisyonu”, ilgili birimlerden önerdiği ve yazıyla bildirdiği önlemlerin alınıp, 

alınmadığı ve bu yönde yapılan program hakkında bilgi isteyecektir.  

 

Proje sürdürülebilirliği: 

 

 Proje bitiminde mezotelyoma, akciğer kanseri, diffüz plevral fibrozis gelecek olan 

yaşam alanlarından köken alan riskli popülasyon, erken tanı ve tedavi şansı doğurabilmek 

amacıyla, aile hekimlerince söz konusu hastalıklar yönünden eğitilecek ve yakın izleme 

alınacaktır. Bu yakın izlem sayesinde, ortaya çıkması kesin olan mezotelyoma, akciğer 

kanseri ve solunum yetmezliği olguları için erken tanı ve daha etkin tedavi şansı 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

“Asbest Kontrolü Stratejik Planı”, bu proje içeriği ile başarılırsa, çok önemli bir “halk 

sağlığı hizmeti” olmanın yanı sıra,  “örnek model plan” özelliği kazanacaktır. 
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III. PROJE HAZIRLAYCILARI VE YÜRÜTÜCÜLER 

 
Stratejik Plan Koordinatörleri 

Prof.Dr. Muzaffer Metintaş  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

Prof.Dr. Hasan Fevzi Batırel 

İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 

 

Stratejik Plan Yürütücüsü 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aksoy 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 

 

Sağlık Bakanlığı Proje Koordinatörü 

Doç.Dr. Murat Gültekin 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı 

 

Proje İl Koordinatörleri (alfabetik sıra)  

Adana: Doç.Dr. Nazan Şen 
Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü  
 
Ankara:  
Prof.Dr. Toros Selçuk 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Doç.Dr. Gaye Ulubay 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Doç.Dr. Ülkü Yılmaz 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Nilgün Yılmaz Demirci 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Engin Tutkun 
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi  
 
Antalya: Doç.Dr. Ömer Özbudak 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Bursa: Prof.Dr. Mehmet Karadağ 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
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Çanakkale: Prof.Dr. Arzu Mirici 
18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Denizli: Doç.Dr. Sibel Özkurt 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Diyarbakır: Prof.Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Abakay 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı   
 
Elazığ: Prof.Dr. Figen Deveci, Doç.Dr. Gamze Kırkıl 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Eskişehir: Prof.Dr. Selma Metintaş, Doç.Dr. Güntülü Ak 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi 
 
Gaziantep: Prof.Dr. Hasan Bayram1, Prof.Dr. Levent Elbeyli2  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları1, Göğüs Cerrahisi2 Anabilim Dalı 
 
Hatay: Doç.Dr. Sebahat Genç 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Isparta: Doç.Dr. Önder Öztürk 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
İstanbul: 
Prof.Dr. Hasan Fevzi Batırel  
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
 
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bayram 
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Doç.Dr. Dilek Ernam 
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Doç.Dr. Ekrem Cengiz Seyhan  
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Doç.Dr. Levent Karasulu  
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Hilal Altınöz 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 
 
İzmir: Doç.Dr. Ahmet Erbaycu, Doç.Dr. Dursun Tatar, Uz.Dr. Berna Kömürcüoğlu 
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Kahramanmaraş: Doç.Dr. Hasan Kahraman  
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
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Kayseri: Prof.Dr. Mehmet Bilgin; Doç.Dr. Hakan Büyükoğlan 
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Konya: Prof.Dr. Adil Zamani; Doç.Dr. Emin Maden 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Malatya: Doç.Dr. Talat Kılıç 
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Samsun: Prof.Dr. Nurhan Köksal 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 

Sivas: Prof.Dr. Zehra Seyfikli,  Doç.Dr. Serdar Berk 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Tokat: Doç.Dr. Serhat Çelikel, Yrd.Doç.Dr. Sibel Doruk 
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Yukarıda sıralanan illerdeki “Halk Sağlığı Müdürleri” bakanlığımız tarafından 

görevlendirildiği takdirde bu çalışmanın illerdeki “eş-koordinatör” ü olacaklardır. 

 
Sağlık Bakanlığı Proje Yürütücüleri 
 
Doç.Dr. Mustafa Öztürk 
Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı  
 
Dr. Hüseyin İlter 
Çevre Sağlığı Daire Başkanı 
 
Dr. Hınç Yılmaz 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı 
 
Dr. Halil Ekinci 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı 
 
Dr. Ezgi Hacikamiloğlu 
Kanser Daire Başkan Yardımcısı 
 
 
Proje Danışmanları 
 
Epidemiyoloji: Prof.Dr. Selma Metintaş 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi 

 

Epidemiyoloji: Doç.Dr. Tevfik Pınar  
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
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Epidemiyoloji: Yrd.Doç.Dr. Talat Bahçebaşı  
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 
Mineraloji: Prof.Dr. Selahattin Kadir 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 

 

Mineraloji: Prof.Dr. Hüseyin Yalçın 

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas 

 

Mineraloji: Dr. Eşref Atabey 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara 

 

Proje Yurt Dışı Danışmanları 

Kenji Morinaga, MD, PhD 

Professor, Medical Advisor, Department of Asbestos Damage Relief 

Environmental Restoration & Concervation Agency of Japan 

Central Compensation Consultation Physician, Ministry of Health, Labor & Welfare 

Former Staff, National Institute of Industrial Health, Japan 

 

Gunnar Hillerdal, MD, PhD 

Professor 

Karolinska University Hospital and Institute 

Department of Lung and Allergy Diseases, Sweden 

 

Sverre Langård,MD 

Senior Researcher 

Department of Occupational and Environmental Medicine 

Oslo University Hospital, Norway 

 

Eun-Kee Park, Ass. Prof. 

Department of Medical Humanities and Social Medicine,  
College of Medicine, Kosin University, Busan, Korea 
 

 

 

 

 



 13 

Proje Kurumsal Katılımcıları  

Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

. Kanser Daire Başkanlığı 

. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 

. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 

. Birinci basamak Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi 

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı   

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

İstanbul Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Malatya Üniversitesi Turgut özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi  

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 
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IV. PROJE İÇİN BİLGİ NOTLARI 

1. Proje, bütün Türkiye’ye yaygın sorunun tümünü kapsayacak ölçekte hazırlanmış bir 

“halk sağlığı” projesidir. 

2. Projeye başlangıç aşamasında 22 koordinasyon ili, 8 mücavir il alınmıştır. Bu sayı 

süreç içinde edinilen veri ve bilgilere göre artabilir.  

3. Projeye 24 üniversite, 4 eğitim hastanesi, 2 meslek hastanesi katılacaktır. 

4. Projede, Türkiye Mezotelyoma Grubu üyesi 14 profesör, 21 doçent, 4 yardımcı 

doçent, 4 uzman hekim, 3 mineralog uzman, 4 yurt dışı danışman  görev alacaktır. 

5. Projeye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu dört daire başkanlığı ile katılmaktadır. 

6. Projede 30 ilin halk sağlığı müdürleri ve yaklaşık 70 il görevlisi görev alacaktır. 

7. Projenin bire bir ulaşacağı nüfus kırsal alanda yaklaşık 90.000 kişi olup, şehirde 

yaşayanlar için bu sayı proje süresinde belli olacaktır. 

8. Projede yaklaşık 473 köye ulaşılması beklenmektedir. Şehirde ulaşılacak iş yerleri 

proje seyrinde belli olacaktır.     

9. Proje sonucu, 2013 yılı sonrası önümüzdeki yirmi yıl boyunca oluşacak 1.646 

mezotelyoma, 643 akciğer kanseri, 4.946 diffüz plevral fibrozis (407 solunum 

yetmezliği) hastalığının gelişmesi önlenmiş olunacaktır. 

10. Proje sonucu, oluşması engellenemeyecek 7.638 mezotelyoma, 2.984 akciğer 

kanseri, 34.590 diffüz plevral fibrozisli içinde gelişmesi beklenen 2.847 solunum 

yetmezlikli hastanın 2014 yılı itibariyle erken tanısı, böylece daha etkin önlem ve 

tedavi imkanı doğacaktır.     

11. Projede konu alınan “mezotelyoma hastalığı” malign plevral mezotelyoma 

hastalığını tanımlamaktadır. Periton ve perikard mezotelyoması hakkında hiç bir 

veri yoktur. Ancak proje içinde bu hastalıklar konusunda da sağlıklı veri bilgisi 

edinilecektir.  

12. Ülkemizde mesleksel mezotelyoma konusunda veri yoktur. O nedenle 

hesaplamalar içinde ve maliyet analizleri içinde “mesleksel mezotelyoma” yer 

almamaktadır. Ancak projede “ mesleksel mezotelyoma” da hedeflenmişir. Sonuçta 

ülkemizdeki mesleksel mezotelyoma konusunda da veri bilgisi toplanmış ve 

yarar/maliyet oranına artı katkı sağlanmış olunacaktır. 
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V. PROJE GEREKÇESİ 

 

Asbest, öncelikle mezotelyoma ve artan akciğer kanseri riski olmak üzere, benign 

plevral ve parankimal değişiklikler yaparak, temas ettiği popülasyonda ciddi mortalite ve 

morbidite nedeni olmaktadır. Asbest bir sanayi sorunu olmasına karşın, ülkemizde hiç bir 

sanayi değeri olmayan temas şekliyle, ülkemize özgü kırsal alanda aktoprak kullanımı 

nedeniyle oluşan temas sonucu Anadolu’nun birçok bölgesinde ciddi sağlık sorunu 

oluşturmuştur. Söz konusu kırsal alan teması azalmış olmakla birlikte halen önemsenmesi 

gereken sayıda kişi söz konusu temasa devam etmektedir. Bu grubun önümüzdeki yirmi, 

otuz yıl boyunca başta insanımızın kaybı olmak üzere direkt ve indirekt maliyeti olacaktır. 

Halbuki bu maliyetin tamamen ortadan kaldırılması mümkündür. Çünkü temasın 

gerçekleştiği alanlar kolaylıkla bulunabilir, ulaşılabilir ve basit bir rehabilitasyon programı 

ile temas ortadan kaldırılabilir. Bu proje, bütün Türkiye için söz konusu temasın boyutlarını 

ve olası sonuçlarını, alınması gereken önlemleri belirleyip, uygulamak amacıyla 

hazırlanmıştır. Projeyi hazırlayan, yukarıda dökümü verilen Türkiye Mezotelyoma Çalışma 

Grubu üyeleri konuyla ilgili çalışmaları ile ön plana çıkmış, ülkemizde söz konusu 

hastalıklara tanı koyup, tümüyle hastaları izleyen öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Proje, 

aşağıda “projeden beklenen yarar” kısmında belirtildiği şekilde, yarar/maliyet oranı en 

yüksek “halk sağlığı” çalışmalarından biri olacaktır.         

 

VI. PROJE AMACI 

 

Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve ilgili hastalıkların ana kaynağını 

oluşturan kırsal alanda çevresel ve mesleksel asbest temasını ortadan kaldırmak. 

 

VII. PROJE HEDEFLERİ 

 

1. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde kırsal alanda çevresel asbest temasını 

sonlandırmak 

2. 2013 yılı sonu itibariyle asbest temaslı iş yerlerini belirlemek ve kullanımını ortadan 

kaldıracak tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

3. Ortaya çıkacak olguların erken tanı ve etkin tedavilerini sağlamak. 
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VIII. PROJE STRATEJİSİ 

 
1. Türkiye genelinde kırsal alanda çevresel asbest temasının yaygınlığını ve temasın 

gerçekleştiği coğrafi alanları belirlemek. 

2. Kırsal alanda halen temas eden kişi sayılarını ve temas etmiş olan olası kişi 

sayılarını ve dağılımlarını belirlemek. Temas edilen asbest lif cinsi ve temas 

dozlarını belirlemek. 

3. Kırsal alanda ilgili hastalıkların riskini belirlemek. 

4. Kırsal alanda temasa neden olan asbestli toprak kaynaklarını ve kullanım alanlarını 

asbestten arındırarak, ilgili hastalıkların kaynağını yok etmek. 

5. Türkiye genelinde mesleki alanda asbest kullanan iş yerlerini tespit etmek. 

6. Bu iş yerlerinde temas edenleri ve olası riski tespit etmek. 

7. İş yerleri için asbestten korunma önlem uygulamalarını belirleyerek ilgili yetki 

birimlerine sunmak.  

8. Ortaya çıkacak olguların tespiti ile aile hekimlerinin etkin takibini sağlamak.   

 

IX. PROJEDEN BEKLENEN YARARLAR 

 
Asbest teması nedeniyle Türkiye’de mezotelyoma, artmış akciğer kanseri riski ve 

diffüz plevral fibrozis nedenli solunum yetmezliği için nedensel ilişki 2013 yılı itibariyle 

kaldırılmış, böylece 2030 lı yılların ortasından itibaren söz konusu bu hastalıklarda asbest 

etyolojisi tamamen kontrol edilmiş olunacaktır. Ülkemiz için oldukça önemli olan bu halk 

sağlığı sorununun ortadan kalkması ile bu sorunun oluşturacağı hastalıkların tanı ve tedavi 

masrafları da önlenmiş olunacaktır. 

 
A. Gelişmesi engellenecek olgulardan sağlanacak yarar 

2013 yılından itibaren sürmesi olası 20-30 yıllık asbest temasın kesilmesi sonucu, 

ileride hesaplama detayı verilen 1.646 mezotelyoma, 643 akciğer kanseri ve 407 diffüz 

plevral fibrozis nedenli solunum yetmezliği hastasının ortaya çıkması önlenmiş olunacaktır.  

Proje çalışmaları bittiğinde, bir mezotelyoma hastasının ortalama tanı ve tedavi 

maliyeti 10.500 TL olarak alınırsa (maliyet analizi için bakınız Bölüm XV. Asbest Nedenli 

Hastalıkların Maliyet), 1.646 mezotelyoma hastasının toplam 17.283 000 TL’lik direkt 

maliyeti engellenmiş olunacaktır.  
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Bir akciğer kanseri hastasının ortalama tanı ve tedavi maliyeti 10.790 TL olarak 

alınırsa (Bkz Bölüm XV), proje bitiminde, gelişmesi önlenecek 643 akciğer kanseri 

hastasının toplam 6.937 970 TL’ lik direkt maliyet engellenmiş olunacaktır.  

Proje bitiminde gelişmesi engellenecek olan 407 solunum yetmezlikli hastanın, 

hasta başına tedavi ve bakım masrafı olarak yıllık  6.120  TL alınırsa, hastaların % 50 sinin 1 

yıl, % 10-20’sinin 5 yıl yaşadığı kabul edildiğine göre (bakınız Bölüm XV) engellenecek 

toplam maliyet 5.976 796 TL olacaktır.  

Proje sonunda, 2013 yılı itibariyle asbest teması kesildiği takdirde ortaya çıkması 

önlenecek olan mezotelyoma, akciğer kanseri ve solunum yetmezlikli olgunun tanı ve 

tedavi maliyeti olarak toplam 30.197 766 TL engellenmiş olunacaktır.  

Kanser ve benzeri kronik hastalıklar için “direkt maliyet”, iş gücü ve sosyal 

kayıplardan oluşan “indirekt maliyet”in yaklaşık 1/3’ünü oluşturduğuna göre (1)(ayrıca 

bakınız Bölüm XV), projenin hitap ettiği toplam yarar 90.593 298 TL ye ulaşmaktadır. 

Ekonomik anlamda sonuç olarak projenin “yarar/maliyet oranı”: 25.3 (90.593 298 TL/3.585 

000 TL*)’ e ulaşmaktadır (*bakınız Bütçe; Bölüm XXI).    

 
B. Gelişmesi kesinleşen olgulardan erken tanı sayesinde sağlanacak yarar   

Risk alacak kadar asbest ile temas etmiş olan popülasyonda gelişmesi kesin olan 

mezotelyoma (7.638) ve akciğer kanseri (2.984) olgularının direkt maliyeti ise, aile 

hekimlerinin yakın takibi sayesinde sağlanacak erken tanı ve tedavi imkanıyla -ilgili 

bölümde belirtildiği üzere yaklaşık % 52 oranına azalacaktır (1)(bakınız Bölüm XV). Bu 

durumda 7.638 mezotelyoma olgusunun direkt maliyeti olan 80.734 500 TL, 38.752 560’e,  

2.984 akciğer kanseri olgusunun direkt maliyeti olan 32.197 360 TL ise 15.454 732 TL’ye 

inecektir. Yani bu olgularda erken tanı şansı doğduğunda maliyet (direkt) kazancı toplam 

olarak 58.724 568 TL olacaktır.  

Gelişmesi kesin olarak beklenen 34.590 diffüz plevral fibrozisli olguların tanınması 

ile, aile hekimleri tarafından sağlanacak iyi eğitim ve takip sayesinde, bu olguların 

aralarında ortaya çıkması beklenen solunum yetmezlikli olgu sayısı azalacaktır. Ülkemizde 

erişkinlerde sigara içme oranı % 31.3’ dür (1). Buna göre 34.590 kişi arasında normalde 

beklenen sigara içen kişi sayısı 10.827 olacaktır. Bu olguların % 26.3’ünde de KOAH 

gelişmesi, yani solunum yetmezliğine geçiş beklenmelidir (2.847 hasta) (1)(ayrıca bakınız 

Bölüm XIII, B). İşte diffüz plevral fibrozisli olgular içinde ortaya çıkacak solunum yetmezliği 
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hastalarını önlemek amacıyla bu grubun üzerinde sigara içimi konusunda yoğun çalışma 

yapılması gerekir.  

Ülkemizde son yıllarda artan sigara bırakma çalışmaları sonucu yıllık sigara bırakan 

kişi oranı % 25’ i bulmuştur. Bu oran esas alındığında, 5 yıllık bir çalışma sonunda, kademeli 

olarak 10.827 sigara içen diffüz plevral fibrozisli olgunun içinde sigara içmeye devam eden 

olgu sayısı 2.570’ e düşecektir. Bu olgular içinde de KOAH (solunum yetmezliği) gelişen kişi 

sayısı (%26.3) 676 olacaktır. Böylece 10.827 diffüz plevral fibrozisli olgu arasında solunum 

yetmezliği gelişmesi beklenen 2.847 kişi içinde 2.172 kişide bu sonuç önlenmiş olunacaktır. 

2.172 olası solunum yetmezliği hastasının önlenmesi ile 5 yıl için sağlanacak mali 

engelleme, bu hastaların % 50’sinin 1 yıl, % 10-20’ sinin 5 yıl yaşam şansları ve yıllık 

hastaneye yatış sayılarına göre hesaplama yapıldığında 31.819 716 TL olacaktır (bakınız 

Bölüm XV).  

Proje sonunda, risk alacak kadar asbest ile temas etmiş olan popülasyonda 

gelişmesi kesin olan mezotelyoma ve akciğer kanseri hastası için engellenecek direkt 

maliyet 58.724 568 TL, olası solunum yetmezliği hastasının önlenmesi ile engellenecek 

direkt maliyet ise 31.819 716 TL olmak üzere, toplam engellenen direkt  maliyet 90.544 

284 TL olacaktır. Bu olguların indirekt maliyeti ile birlikte toplam toplumsal maliyeti 

271.632 852 TL’ ye ulaşmaktadır.  

Sonuç olarak, eğer proje ve sonrası sürdürülebilir dönem başarılı olursa, 2014 

yılından itibaren önümüzdeki 20 yıl için sağlanacak direkt maliyet engellemesi 120.742 050 

TL, indirekt maliyet dahil toplam maliyet engellemesi ise “362.226 150 TL”  olarak 

verilebilir. Bu maliyet hesabı içinde, yoğun bakım, destek tedavi, evde bakım, kanserde 

ikinci, üçüncü basamak tedavi ve “mesleksel asbest teması nedenli mezotelyoma, akciğer 

kanseri ve diffüz plevral fibrozis” olguları yoktur. Bu olguların veri bilgileri proje boyunca 

oluşacaktır. Ancak mesleksel asbest teması sonucu oluşacak olguların küçümsenmeyecek 

sayıda olacağı açıktır. Dolayısıyla proje bitiminde, projenin yarar/maliyet oranında “yarar” 

hanesi ciddi şekilde genişleyecektir.  

 

X. PROJE ÇIKTILARI 

 Asbest Kontrolü Stratejik Planı (örnek model plan). 

 Kırsal Alan Asbest Teması Güvenlik Rehberi 

 İşyeri Asbest Teması Güvenlik Rehberi 

 Temas özelliklerine bağlı ilgili hastalıkların risk analizlerine ait bilimsel çalışmalar. 
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XI. PROJE KONU BİLGİSİ 

 
ASBEST VE KIRSAL ALANDA ASBEST TEMASI 

 

A. ASBEST 

Asbest, tabiatta doğal olarak bulunan, lifsi yapıda olan, temel yapı olarak benzer, 

ama kısmen farklı minerolojik özellik taşıyan altı farklı silikat türü minerale verilen ortak 

isimdir (2). Bu minerallerin temel ortak özelliği lifsi yapıda olmalarıdır.  Lifsi minerallerin 

boy : en oranı 3’den fazla ve boyları birkaç mikron olur. Asbest ve benzeri mineraller bu 

lifsi yapısal özellikleri nedeniyle “fibröz mineraller” olarak da anılırlar (Resim 1). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Resim 1. Solda tremolite tip, sağda chrysotile tip asbest lifleri (Dr.M.Metintaş). 

 

Doğada bulunan ve tanımlanmış olan asbest minerallerini temel olarak iki gruba 

ayırırız; serpentine ve amphibole. Gruplara göre lif tipleri Şekil 1’de yer almaktadır (3-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                               Şekil 1. Asbest lif tipleri 

ASBEST

Fibröz Serpentine

Chrysotil (Beyaz asbest)

Fibröz Amphiboles

Amosite

 (Kahverengi asbest)

Tremolite

Anthophyllite

Actinolite

Crocidolite
(Mavi asbest)
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Asbest,  yeryüzünün toprak örtüsünde doğal olarak bulunur. Yerkabuğunu 

oluşturan kayaların yapısında 2/3 oranında asbest mineralleri vardır (3). Dolayısıyla 

yaşayan her insan asbest lifleri ile temas eder; yaşanılan yere bağlı olarak değişmekle 

beraber günde ortalama 10.000 – 15.000 arası asbest lifi soluruz. Suda da asbest lifleri 

bulunur, lif miktarı litrede 200.000’ e ulaşabilir (2,4-7). Dolayısıyla her insan günlük 

yaşamda asbest ile temas eder.  

Doğada, özellikle volkanik aktivitenin yüksek olduğu alanlarda, asbest, yer yer 

yoğun birikimler halinde yeryüzü örtüsünde bulunur (Resim 2 ve 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Sivas bölgesinde yol kenarında doğal asbestli toprak yığınları (Dr. M.Bayram). 
 
 

 

Dikkat edilirse toprak yığınlarının kazılarak açıldığı ve buralardan toprak alınarak 

bütünlüğün bozulduğu gözlenebilir. Resim 3’de de Eskişehir, Mihallıçcık, Tatarcık köyünün 

uydudan alınan görüntüsü yer almaktadır. Köyün hemen yakınında büyükçe bir asbest 

yoğun toprak örtüsü gözlenmektedir. Köylülerden öğrenildiğine göre yakın yıllara değin bu 
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toprak müteahhitler tarafından kamyonlarla alınarak apartmanların arasında ısı taşıyan yer 

altı borularının izolasyonu için boruların geçtiği kanallara dökülmek suretiyle kullanılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Eskişehir, Mihallıçcık, Tatarcık köyü; köy yakınında asbest karışımlı toprak yığını. 

 

 

Asbest mineralinin Resim 1’de görüleceği üzere lifsi yapıları üst üste gelen 

ayrılabilir özellikte olup, mineraller bu yapı sayesinde ısı ve strese dayanıklıdırlar ve 

mükemmel bir yalıtım yeteneği taşırlar. Bu özellikleri sayesinde asbest endüstride, yaklaşık 

3.000 iş kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur.  

 

Asbest, antik çağdan bu yana, dünyanın birçok bölgesinde iyi bilinmekte ve kullanılmakta 

idi. Finlandiya’da, bugünkü maden yataklarından, Tunç Devri’nde de asbest çıkarıldığına, 

yiyecek kaplarında, fırın ve ocaklarda kullanıldığına dair izler vardır. Grönland’ın çözünen 

buzları içinden çıkan insan yapısı malzemelerde, Cengiz Han’ın askerlerinin zırh ve 

miğferlerinin yapı malzemesinde de asbest kullanıldığı belirlenmiştir (8,9). 
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Asbestin yoğun endüstriyel kullanımı 1930 – 1970 yılları arasında en üst düzeye 

ulaşır. Dünya asbest tüketiminin % 34’ü çatı kaplama malzemelerinde, % 23’ ü sürtünme 

ile ilgili malzemelerin yapısında, %15’ i çimento yapımında, %8’ i gaz maske yapımında ve 

%20’si diğer iş kollarında kullanılmaktadır (4). 1980 yılına kadar dünyada 100 milyon ton 

asbest üretildiği, bunun %90’ının chrysotile, kalanının ise %5’ inin ise crocidolite, amosite 

ve anthophollyte olduğu bilinmektedir (3).  

Ülkemizde, zaman zaman yıllık asbest ithalatı 30.000 Ton’a kadar çıkmıştı ve az 

miktarda da olsa yerli üretim vardı. 2004 yılında % 90’ ı Rusya’dan olmak üzere 11.129 ton 

asbest ithal edildiği kayıtlara girmiştir (10). 2008 yılından itibaren asbest kullanımı kontrol 

altına alınmış, Aralık 2010 tarihinde çıkarılan bakanlar kurulu kararıyla her türlü asbest 

kullanımı ve ticareti yasaklanmıştır.    

Son yüz yılda asbest ile insan arasında yoğun bir temas yaşanmıştır. Asbest 

temasının gelişmiş ülkelerdeki nedeni esas olarak madencilik ve endüstri ortamlarında 

gelişen mesleksel ilişkilerdir. İşçiler asbest madenlerinde ve bazı iş kollarında doğrudan 

bazı iş kollarında ise zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak asbest ile temas 

etmişlerdir. Yine bu maden veya iş yerlerinin çevresinde yaşayanlar ise oluşan çevre kirliliği 

nedeniyle, daha düşük yoğunlukta da olsa asbest ile temas etmek durumunda kalmışlardır.  

Gelişmekte olan ülkelerde ise asbest teması, sanayinin gelişimine koşut olarak 

yavaş yavaş artmaktadır. Özel bir temas şekli olarak, bazı coğrafi bölgelerde doğal toprak 

örtüsünde yer yer bulunan kontaminasyon nedeniyle, özelliklerini detaylı olarak ileride 

aktaracağımız şekilde, asbest teması kırsal alanda da gerçekleşebilir.  

Yukarıda sıralanan bütün bu özellikleri dikkate alarak asbest ile insan temasını 

epidemiyolojik olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: 

 

1. Mesleksel temas (endüstri nedenli temas) 

  Primer: Asbest madeni,  

  Sekonder: Asbest içeren madde ile çalışan iş yerleri, örneğin eternit, tekstil sanayii. 

 Tersiyer: Meslek ortamından çevresel temas:  

- Domestik temas: İş yerlerinde çalışanların eve getirdikleri elbiseler nedeniyle temas, 

- Yerleşim – komşuluk yoluyla temas, 

 Çevresel temas: Yaşam ortamlarında kullanılan bazı malzemelerdeki asbest 

kontaminasyonu nedeniyle genel popülasyonun teması. 

9. Kırsal alanda asbest teması: Kırsal alanda yaşayan köylülerde gerçekleşen temas. 



 23 

 

Asbest, 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren WHO – International Agency for Research on 

Cancer (Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi)’ nin “Kanserojen 

Maddeler” listesinde Grup IA kanserojen olarak tanımlanmıştır. 1986 yılından itibaren 

asbestin kullanımı gelişmiş ülkelerin büyük kısmında yasaklanmış olmasına karşın halen 

gelişmekte olan ülkelerde kullanımı yaygın olarak devam etmektedir.  

 

B. KIRSAL ALANDA ASBEST TEMASI 

Yer kabuğunda,  o coğrafi alanın şekillenme sürecine bağlı olarak asbest lifleri ile 

yoğun kontaminasyona uğramış toprak birikimleri bulunabilir. Bu toprak, geleneksel olarak 

öğrenilen ısı ve su yalıtım özellikleri nedeniyle kırsal alan yaşayanlarınca kullanılmaya 

başlanmış, ekonomik kolaylık nedeniyle de kullanımı yaygın kabul görmüştür. Sosyo-

ekonomik hayata kabulü ve sık kullanımı nedeniyle bu tür toprak çeşitleri yöre yaşayanları 

tarafından bazı bölgelerimizde “aktoprak”, bazı bölgelerimizde çorak toprak, geven toprak, 

göktoprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı adıyla da adlandırılarak diğer toprak çeşitlerinden 

ayırt edilmiştir (bu yazıda aktoprak ismi kullanılacaktır)(Resim 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Açık alanda, yol kenarında, köy yakınlarında asbest ile kontaminasyonu olan doğal toprak 
birikintileri (Dr. M.Metintaş).  
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Doğal olarak, bu toprağın bulunduğu ve kullanıldığı yerlerde içeriğindeki asbest 

nedeni ile asbest lif inhalasyonu oluşmakta, yani asbest teması ortaya çıkmaktadır (11-21).  

Aktoprak, bulunduğu yerinden küçük bir keser veya kazma ile kazılarak kolaylıkla 

çıkarılabilir (Resim 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Yol kenarından aktoprak çıkarılması. Çıkan toprağın gözle görünür lifsi özelliği ve elektron 
mikroskopta belirlenen asbest lifleri (Dr. M.Metintaş).  

 

 

Bu toprakların rahat bulunduğu yerlerde yaşayan köylüler, geçen zaman boyunca 

aktoprağın -içeriğindeki asbest lifleri nedeniyle- yararlı etkilerini tecrübe yoluyla 

öğrenmişler ve evlerinin badana-sıva işinde, çatıların ısı ve su yalıtımında, ateş yakılan 

ocakların yalıtımında aktoprağı yaygın olarak kullanmışlardır.  

Kullanımının yanı sıra aktoprak doğal olaylarla çevrede yaşayanların asbest 

temasına neden olabilir. Örneğin Resim 6’da Afyon, Emirdağ, Tepeköy’ün uydu görüntüsü 

yer almaktadır. Bu köyün kuzeyden gelen ana yolu üzerinde yaygın biçimde asbest 
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karışımlı toprak yer almaktadır. Küçük resimde görüleceği üzere ev yerleşimi yolun biraz 

altında kalmaktadır. Bu nedenle rüzgarlı havalarda yoldan köyün evlerinin üstüne doğru 

yoğun bir aktoprak toz taşıması olur. Böylece kullanımdaki temasın yanı sıra doğal olaylarla 

da aktoprak- asbest teması oluşmaktadır. Bu noktada, son yıllarda aktoprak kullanan ev 

sayısı oldukça azalmış olsa, doğal toprak örtüsü nedeniyle bu tür köyler için temasın hala 

devam etmekte olduğu açıktır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6. Afyon, Emirdağ, Tepecik köyü; köy girişi ana yol üzerinde aktoprak yığını, bazı evlerin 
çatısı aktoprak ile örtülmüş halde (Dr. M.Metintaş).  

 

 

 

Kaynağından çıkarılan aktoprak, su ile karıştırılıp, sonradan kullanılacak bir topak 

haline getirilir (Resim 7), güneş altına yığılarak kurutulur (Resim 8) ve kullanılacağı zamana 

kadar bu şekilde saklanır.  
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Resim 7. Aktoprak çıkarımı ve hemen orada aktoprak topakları yapılmış (Dr. A.Şenyiğit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 8. Aktoprak topakları kurutulmak üzere çatıya seriliyor. Lazım olunca kullanılacak. Çatı 
kaplamaya dikkat ediniz. Tipik aktoprak kaplama (Dr. A.Şenyiğit). 
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Eğer aktoprak hemen sıva için kullanılacaksa, kullanılacağı yerde kova içinde su ile 

karıştırılarak kısmen akışkan bir sıva malzemesi elde edilir. Bu malzeme eski tarihlerde 

koyun postu tüyleri ile yakın zamanlarda ise kalın tüylü fırçalarla doğrudan evlerin 

duvarlarına sürülür (11). Böylece evin hem sıvası hem de badana işi yapılmış olur (Resim 

9).  

Aktoprak, ısı ve özellikle su yalıtımı amacıyla ayrıca çatılara toprak yığını olarak 

serilir ve özel bir taş tekerlek ile basılarak sıkıştırılır. Yağmur yağdığında ıslanan lifler 

birbirleri ile daha sıkı temas ederek yalıtım için uygun bir ortam oluştururlar (Resim 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim  9. Duvarı aktoprak sıvalı, çatısı aktoprak serili evler (Dr. M.Metintaş). 

 

 

Sivas kırsal alanında bir köyde çevrede yer alan asbest ile kontamine aktoprak 

yığınları, bu toprakla çatısı örtülmüş ve sıvanmış evler açık bir şekilde gözlenmektedir. 

Toprağın x-RD analizi içindeki asbest mineralini açıkça gösteriyor (Resim 10). 
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Resim 10. Sivas’da aktoprak yoğun kullanan bir köyün uydu görüntüsü ve aktoprak – asbest ilişkisi 
(Dr. M.Bayram).   

 

 

Aktoprak sıvasının önemli iki özelliğinden birisi kuruduktan sonra güzel kokması, 

diğeri ise temas ettiği yüzeye kolaylıkla sıvanabilmesidir (Resim 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 11. Duvara sıva olarak sürülü aktoprak kolaylıkla değen nesne üzerine sıvanabiliyor (Dr. 
A.Şenyiğit).  
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Aktoprak topakları, yakın tarihe kadar, bu toprağın olmadığı diğer yörelere 

götürülüp, ticari maksatla satışı da yapılmıştır (Resim 12).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Resim 12. Aktoprak ticareti (Dr. A.Şenyiğit). 

 

Kırsal alanda asbest temas dozu 

Kırsal alanda, ev içinde duvarlardaki sıvanın günlük hayattaki dökülmesi ve ev içi 

yaşam olayları nedeniyle havada asbest lifleri oluşur. Böylece kırsal alan yaşayanı ev içi 

ortamda asbest liflerini inhale eder. Ev dışında da, evlerin sıva örtüsü ve çatı örtülerindeki 

toprağın doğa olaylarıyla çözünüp, savrulması nedeniyle köy yaşam alanlarında havada 

asbest lif konsantrasyonu yükselir. Böylece ev dışı ortamda yaşayanlarda da asbest lif 

inhalasyonu gerçekleşir.  

Kırsal alanda oluşturulan kohortlarda yapılan anlık ölçümlerde havadaki asbest lif 

miktarı ev içi ortamda 0.009 – 0.28 f/mL arasında, ev dışı ortamda 0.009-0.04 f/mL 

arasında bulunmuştur. Ortalama temas süresi 51 yıl olan bir kırsal alan yaşayanında 

ortalama toplam temas dozu 5.7 f/mL, yaşam boyu temas dozu ise 0.19 -14.80 fiber-yıl/ml 
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olarak hesaplanmıştır (21). Bu son rakamlara göre, aslında kırsal alanda yaşam boyu oluşan 

toplam temas miktarları “düşük değerler” olarak tanımlanamaz. 

İş yeri serilerine göre, kırsal alanda temaslı hastaların temas süreleri de oldukça 

dikkat çekici biçimde farklılık göstermektedir. Örneğin iş yeri serilerinde, asbest ile temas 

işe başlama ile başlamakta, işçi günde 8 saat, haftada 5 gün, yılda 46–48 hafta temas 

etmektedir. Böylece 20 yaşında işe başlayıp 30 yıl çalışan birisinin asbest ile temas süresi 

yaklaşık 60,000 saat olurken, 50 yaşındaki bir kırsal alan çalışanında asbest temas süresi 

yaklaşık 260,000 saat olmaktadır. Çünkü köy ortamında doğumla başlayan temas, değişen 

toz konsantrasyonlarında olsa da günün en az 16 saati ve köydeki bir yaşam boyu aralıksız 

devam etmektedir (13-15). Ayrıca yapılan ölçümler anlık ölçümlerdir, halbuki yağışlı hava 

sonrası toprak kuruduğunda, rüzgarda, hayvan sürüsü geçerken, temizlik sırasında, 

aktoprak çıkarılırken, uygulanırken lif seviyeleri anlık ölçümlere göre çok yüksek 

olabilmektedir. Sonuç olarak, toplam temas ve akciğerdeki lif miktarı, kırsal alanda doğup 

50 yıl yaşayan birinde, 20 yaşında işe başlayıp 30 yıl çalışan birine göre neredeyse eşit, 

belki de daha fazla miktardadır. Nitekim detaylı çalışmalar bu yargıyı doğrulayan akciğer 

asbest lif miktarları vermiştir (22). 

 

D. TÜRKİYE’ DE MESLEKSEL NEDENLİ ASBEST TEMASI 

 

Türkiye’de meslek nedenli asbest temasının sonuçları hakkında verilere dayanan 

bilgimiz yoktur. Ülkemize, 1983-1993 yılları arasında 310.748 ton, 1996 – 1997 yıllarında 

60.691 ton, 1995 – 2005 yılları arasında 100.300 ton olmak üzere, son 30 yılda, yaklaşık 

olarak 471.000 ton asbest ithalatı yapılmıştır. Üretim ise bu rakamın yaklaşık % 10’u 

kadardır. Dolayısıyla 1983 yılından, asbest kullanımının tam yasaklandığı 2010 yılına değin 

500.000 ton asbest Türkiye’de kullanılmış durumdadır.  Bu miktarın kullanıldığı ürünler ile 

ilgili çalışanlar en az önümüzdeki 30-40 yıl boyunca temas edeceklerdir (DPT Madencilik 

Özel İhtisas Komisyon Raporu 1996, 2001, 2009-2013). Sanayide kullanılmış olan bu miktar 

asbest dikkate alındığında, eğer etkin önlemler alınmazsa, ilgili ürünlerin bakım, onarım, 

söküm işlemleri sırasında önümüzdeki 20 yılda bu temasın önemli sayıda ilgili hastalıkların 

gelişmesine neden olacağı açıktır.  Nitekim, daha önce de değinildiği gibi 2010 yılında 

sökümü yapılan ağır tonajlı gemi sayısı 238’dir. 
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E. ASBEST TEMASI NEDENLİ HASTALIKLAR 

 
Asbestin inhalasyon ile alındıktan sonra solunum sistemi üzerine oluşturduğu 

etkilenim sonucu ortaya çıkan, kesin kanıtlanarak tanımlanmış hastalıklar-patolojiler 

şunlardır (6,11,23-26)(Resim 13):  

1. Kalsifiye veya kalsifiye olmayan plevral plak,  

2. Diffüz plevral fibrozis,  

3. Benign asbest plörezisi,  

4. Asbestozis, 

5. Yuvarlak atelektazi,  

6. Mezotelyoma,  

7. Akciğer kanseri.  

 

Asbest’in yol açtığı hastalıkların ekonomik yükü büyüktür. Asbest’in yol açtığı 

hastalıkların tedavisi için Almanya’nın yıllık harcaması 290 Milyon Euro’yu bulmaktadır. 

Japonya’da ise toplam 27 Milyar Yen harcandığı belirtilmektedir (27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13 A) Mezotelyoma, B) Asbestozis, C) Diffüz plevral fibrozis, D) Plevral plak. 
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Bu patolojilerden plevral plak, benign asbest plörezisi ve yuvarlak atelektazi hariç 

diğerleri prognoz ve tanı- tedavi maliyeti açısından önem taşırlar.  

Mezotelyoma’nın bilinen en sık ve önemli etyolojik nedeni asbest temasıdır. Asbest 

temaslı kohortlarda mezotelyoma riski temassız popülasyona göre 799 misli fazla 

olabilmektedir (12). 

Asbest liflerinin etyolojik ilişki olarak akciğer kanseri gelişiminde de kendi başına 

risk oluşturabildiği, asbest teması olan ve başka etyolojik ilişkisi olmayan kişilerde akciğer 

kanseri riskini 4-10 kat arttırdığı gösterilmiştir (28,29).   

Asbest nedenli benign nitelikli diffüz plevral fibrozis ve asbestozis ise nispeten uzun 

bir yaşam süresi verdiğinden, asbest sağlık maliyetinde ihmal edilen sorunlardan birisidir. 

Ancak diffüz plevral fibrozis ve asbestozisin sigara ile birlikteliği durumunda zaman içinde 

“solunum yetmezliği” tablosuna sıklıkla neden olabileceği, bu hastaların da 5-10 yıl 

yaşamaları nedeniyle önemli bir sağlık ekonomisi sorunu oluşturdukları açıktır. 

 

MEZOTELYOMA  

 

A. MEZOTELYOMA GENEL DEĞERLENDİRME 

Görülme Sıklığı / Risk 

 Mezotelyoma, son 20-30 yılda gelişmiş ülkelerde önemli bir kanser türü olarak 

görülmeye başlanmıştır (30,31). Mezotelyoma, Avusturalya ve gelişmiş Batı ülkelerinde 

erkekler için görülme sıklığı itibariyle karaciğer, kemik, safra kesesi kanserleri sıklığına 

ulaşmış olup, önümüzdeki 2–3 dekatta bu sıklığın daha da artması beklenmektedir. Öyle ki, 

bugün için, gelişmiş ülkelerde bir mezotelyoma endemisinden bahsetmek mümkündür 

(31-33). 

 ABD’de, mezotelyoma için gerçek rakam tam olarak bilinememekle birlikte, bu 

günlerde yıllık 2.500 civarındaki olgu ile hastalığın çıkabileceği en yüksek sıklığa ulaştığı 

kabul edilmektedir (34,35). Avrupa’da yıllık olgu sayısının yakın zamanda 9.000 civarına 

ulaşması beklenmektedir (36). İngiltere’de halen yıllık 2.200 mezotelyoma olgusu tahmin 

edilirken, 2011-2015 yılları arasında sayının 2.200 – 2.500 olgu ile en üst düzeye çıkacağı 

beklenmektedir (36,37). Avustralya’da yıllık mezotelyoma olgu sayısı 600 civarındadır (38).  

 Mezotelyoma riskinin, asbest ile teması olmayan bir popülasyon için 2.2-4/1.000 

000 kişi-yıl arasında olduğu bildirilmektedir (39-41). Asbest teması olsun olmasın, tüm 

dünya için belirlenen ortalama yıllık mezotelyoma riski (insidans hızı) erkekler için 
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1.3/100.000 kişi-yıl, kadınlar için 0.2/100.000 kişi-yıl olarak bildirilmiştir (41,42). Erkeklerde 

insidansın daha yüksek olması mesleki ilişki nedeniyledir.  

Endüstrileşmiş ülkelerde mezotelyoma riski, yirminci yüzyılın büyük kısmında (70–

80 yıl) asbestin yaygın endüstriyel kullanımı nedeniyle ülkenin asbestle ilgili üretim ve 

kullanım aktivitesine bağlı olarak artar; örneğin Avustralya’da ortalama yıllık mezotelyoma 

insidans hızı normal popülasyonda erkekler için 6.6/100,000, kadınlar için 0.7/100,000 kişi-

yıl, İsveç’te erkekler için 2.2/100,000, kadınlar için 0.3/100,000 kişi-yıl olarak rapor 

edilmiştir (38,42). Ancak normal popülasyon dışında asbest ile doğrudan temas eden, yani 

üretim – işleme işinde çalışan işçilerden oluşmuş kohortlarda bu değerler, doğal olarak, 

daha yüksektir; 19–122.4/100,000 kişi-yıl (42,43).  

Asbest ile doğrudan temaslı kişiler, yani asbest temaslı işçiler arasında 

mezotelyoma orantılı ölüm hızı % 3.9-6 arasında bildirilmiştir (42).  

 

Gelecekte mezotelyoma riski 

Asbest’in 1980’lere kadar yaygın kullanımı ve mezotelyoma gelişimi için mesleksel 

temasta latent sürenin 30–40 yıl olması dikkate alındığında, endüstrileşmiş ülkelerde 

mezotelyoma insidansının 2020 – 2030 yıllarında en üst değere ulaşıp, sonra yavaş yavaş 

azalması, 2050’den sonra genel insidansa yaklaşarak önemli bir sorun olmaktan çıkması 

beklenmektedir (31,33). Bu seyire göre önümüzdeki 30 yıl boyunca gelişmiş ülkelerde 

300,000’den fazla mezotelyoma olgusu beklenmektedir, ancak bu rakamın oldukça iyimser 

bir sayı olduğuna dair görüşler de vardır (42).  

Endüstrileşmekte olan ülkelerde ise asbest kullanımı devam ettiği için durum 

farklıdır. Bu ülkelerde, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Zimbabwe 

kökenli chrysotile tip asbestin kullanımına halen devam edilmektedir. Bu ilişki nedeniyle 

söz konusu bu ülkelerde artan bir mezotelyoma sorunu gözlenmektedir (44).  

Gelişmiş ülkelerde asbest kullanımı yasaklanmış olmasına karşın, gelişmekte olan 

ülkelerdeki artan asbest kullanımı nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sorunun dünya genel 

ölçeğinde artarak devam edeceği hesaplanmaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır: 

1. Felaketler sonrası yardımcı işçilerin bina, tesis kalıntılarından asbest teması,  

2. Bazı ülkelerde asbest üretiminin devam etmesi ve buna bağlı olarak da bazı 

ülkelerde kullanımın artması. Örneğin Endonezya’da % 20, Hindistan’da % 31, 

Çin’de % 48 ve Tayland’da % 51 oranında asbest tüketimi artmıştır (45,46). 
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3. Olası yeni etyolojik ilişkiler. Gerçi bu konuda henüz net bilgilerimiz yoktur. Ancak 

olgu raporları gelmeye başlamıştır. İlginç bir neden “nanotüpler” dir. Nanotüp, 

çok ince lifsi yapıda olup, yapısal olarak asbest liflerine benzediği gibi, biyolojik 

olarak da asbest lifi özelliklerine benzer özelliklere sahiptir (47) .  

 

B. KIRSAL ALANDA MEZOTELYOMA  

Yukarıda değindiğimiz ve kısmen detaylarını verdiğimiz temas şekli nedeniyle kırsal 

alanda söz konusu bölgelerde ciddi bir asbest teması oluşur ve bu temas nedenli 

hastalıklar, özellikle mezotelyoma endemik denilebilecek ölçüde görülür. 

Daha önce detaylarıyla tarif edildiği şekilde çevresel teması kesin olan köylülerden 

oluşan bir kohortta, ortalama yıllık mezotelyoma insidans hızını erkekler için 

114.8/100,000, kadınlar için 159.8/100,000 kişi-yıl olarak belirlenmiştir (12). Saptanan 

değerler asbest ile doğrudan temaslı işçilerden oluşan kohortlarda saptanan değerler 

civarında, hatta birçoğundan daha yüksektir. Yine bu kohortda saptanan mezotelyoma 

nedenli orantılı ölüm hızı da % 5,6’dır (12). Kırsal alanda asbest temaslıların yer aldığı genel 

bir popülasyonda ise mezotelyoma insidans hızı 20/100.00 kişi-yıl olarak bulunmuştur (48). 

Söz konusu rakamlar ülkemizde asbest ile çevresel temas etmiş popülasyonun ne denli risk 

altında olduğunu göstermektedir. Benzer çevresel temas özelliği ülkemiz dışında 

Yunanistan, Korsika, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa ve Yugoslavya’dan da rapor edilmiştir (42). 

Ancak bu ülkelerde temas eden popülasyon oranı oldukça düşüktür.  

Ülkemizin kırsal alanındaki bazı bölgelerde gerçekleşen asbest teması sonucu 

mezotelyoma riskinin bu denli artışı, bu bölgelerde gerçekleşen asbest temas dozu toplam 

değerleri ile ilişkilidir (Resim 14). 

Mesleksel asbest teması nedenli mezotelyoma olgularında hastalık, ilk asbest 

temasından 35–40 yıl sonra ortaya çıkar. Bu süreye “latent süre” adı verilir (42,49). Temas 

işe girme ile başladığından mezotelyoma’nın genel olarak saptandığı yaş bu serilerde 60-65 

yıl aralığındadır (6,49,50).  

Kırsal alanda ise asbest teması doğumla başlar. Bu durumda ‘latent süre’ hastalığın 

saptandığı yaş olmaktadır. Bu süre ülkemiz serilerinde 50-55 yaş civarındadır. Bu rakam 

latent süre olarak iş yeri serilerine göre daha uzun, ama kırsal alanda latent süre hastalığın 

ortaya çıktığı yaş ile aynı olduğundan, hastalığın saptandığı yaş olarak, dikkat çekecek 



 35 

şekilde daha kısadır (12-15). Latent sürenin temas dozu yoğunluğuyla ilgili olduğu 

düşünülmektedir (34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim  14. Ev içinde duvar sıvası nedeniyle, sokakta dış duvar sıvası nedeniyle gerçekleşen asbest 
teması (Dr. A.Şenyiğit, Dr. M.Metintaş) 

 

 

AKCİĞER KANSERİ 

Asbest’in akciğer kanseri riskini, diğer etyolojik nedenlerden ve tütün içiminden 

bağımsız olarak kendi başına arttırdığı gösterilmiştir (24,28,29). Kırsal alanda asbest teması 

da doğrudan akciğer kanseri riskini arttırmaktadır (51).    

Eskişehir kırsal alanında asbest teması kesin olan 15 köy ile teması olmayan 12 

köyden oluşturulan retrospektif kohortlarda yapılan araştırmalarda asbest temaslı 

köylülerde akciğer kanseri insidansı erkekler için 135.21/100,000 kişi-yıl, kadınlar için 

47.28/100.000 kişi-yıl olarak bulunmuştur. Aynı hızlar asbest teması olmayan köylerde 

sırasıyla 60.15/100,000 ve 15.06/100.000 kişi-yıldır (51). Bu çalışmada, akciğer kanseri riski 

sigara içmeyen asbest temaslı erkeklerde sigara içmeyen temassız erkeklere gore 6.9, 

kadınlarda ise 40 misli yüksek bulunmuştur. Bir başka kapsamlı çalışmada da Malatya 

ilimizin Hekimhan ve Arguvan bölgesinde asbest temaslı popülasyonda akciğer kanseri 

insidansı normal popülasyona göre 1.3 misli yüksek saptanmıştır (52). 

Kırsal alanda sigara içim yoğunluğu dikkate alınınca, asbest teması ve sigaranın 

ortak sinerjik etkisi akciğer kanseri nedenselliğinde çok önemli bir yere sahip olabilir. 

Ülkemizde bu sorunun gerçek boyutu da bilinmemektedir. Ancak akciğer kanseri 

sorununda bu ilişkinin önemli bir boyutu olduğu kesindir. 
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BENİGN AKCİĞER VE PLEVRA DEĞİŞİKLİKLERİ 

 Asbest teması kesinleştirilmiş kırsal alanda yaşayan kohortlarda benign plevral 

değişiklikler asbest teması olmayan popülasyonlara göre daha sıktır. Ülkemizde bu konuda 

oldukça kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda asbest nedenli plevral hastalık 

oranı % 20 – 40 aralığında bulunmuştur (16,17,19,53,54). Kırsal alandan oluşturulmuş bir 

kohortda belirlenmiş plevral plak oranı % 14.4, diffüz plevral fibrozis oranı %10.4, 

asbestozis oranı %0.4 olarak saptanmıştır (54). Asbestozis oranının nispeten düşük 

görülmesi anlık temas dozunun kırsal alanda iş yerlerine göre daha düşük olmasından 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür (55). Benign asbest plörezisi ve yuvarlak atelektazi sıklıkları 

konusunda ulusal ve uluslararası literatürde oldukça kısıtlı bilgi vardır. Plevral plak ve 

yuvarlak atelektaziler yaşam boyu önemli bir sağlık sorunu oluşturmazlar. Benign asbest 

plörezisi ise plevral yapraklarda bir inflamasyon olduğundan iyileşirken sıklıkla diffüz 

plevral fibrozis ile sonuçlanır.    
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XII. TÜRKİYE’DE MEVCUT OLGU BİLGİLERİNE GÖRE ASBEST KARIŞIMLI AKTOPRAK 

KULLANIM YAYGINLIĞI 

 

Yukarıda tanımlanan asbest karışımlı aktoprak kullanım şekli ülkemizin birçok 

yerinde sıklıkla saptanabilir (Şekil 2)(11,13-15).  

Asbest ile tanımlanan bu temas şekli 1980’li yılların sonuna dek bazı bölgelerimizde 

yoğun biçimde devam etmiştir. Ulaşım imkânlarının artması ile kullanımı giderek kireç ile 

yer değiştirmiş, 1990’larda kullanımı azalmaya başlamıştır (12,56). Bugün için Türkiye’de, 

kırsal alanda yaşama nedeniyle asbest ile temaslı 1.000 000 civarında kişi yaşadığı 

öngörülmektedir (Bkz.Hesaplamalar). Yakın yıllarda artan sosyal ve ekonomik imkanlar 

nedeniyle kırsal alanda aktoprak kullanımı belirgin şekilde azalmıştır. Ancak, bu azalmaya 

rağmen, halen ülkemizin, bazı yörelerinin köylerinde kullanımı ve dolayısıyla asbest teması 

devam etmektedir (19,57-60).  

Son iki ay boyunca, Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından mezotelyoma 

vakası gelme veya bizzat alana giderek asbest nedenli hastalık ve asbest teması belirleme 

yoluyla elde edilen verilerin derlenmesi sonucu halen toplam 30 ilde, 473 köyde asbest 

karışımlı aktoprak sıvalı ve/veya çatısı örtülü ev olduğu belirlenmiştir. Yine bu köylerin 

büyük çoğunluğunun çevresinde, köylülerin maksada yönelik kullandığı aktoprak 

kaynakları vardır (Şekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu verilerine göre 2012 yılı itibariyle kırsal alanından 
mezotelyoma olgusu gelen iller. 
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İllere göre asbest teması nedenli mezotelyoma olgusu çıktığı bildirilen köylerin 

dağılımı şöyledir: Eskişehir 95, Diyarbakır 94, Sivas 81, Kütahya 69, Konya 36, Elazığ 20, 

Tokat 6, Hatay 5, Afyon 5, Bilecik 5, Çankırı 5, Adıyaman 4, Isparta 4, Burdur 4, Malatya 4, 

Kayseri 4, Maraş 4, Çankırı 4, Yozgat 4, Gaziantep 4, Erzincan 3, Adana 3, Bingöl 3, Çorum 

3, Denizli 3, Çanakkale 2, Urfa 2, Erzurum 2. Gerçek rakamlar, bu proje kapsamında illerin 

yerelinde yapılacak saha çalışmaları ile tam olarak bilinebilir hale gelecektir.      

 

NOTLAR 
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XIII. TÜRKİYE’DE ASBEST TEMASI SONUCU GELECEKTE MEZOTELYOMA VE DİĞER ASBEST 

NEDENLİ HASTALIKLARIN GELİŞME RİSKİ 

 

ASBEST TEMASI ve HASTALIKLARIN TAYİNİ İÇİN DEĞERLENDİRMELERDE KULLANILAN 

ÖLÇÜTLER ve HESAPLAMLAR 

A. Tespitler 

1. Mezotelyoma riskinin, asbest ile teması olmayan popülasyon için 2.2-4/1.000 000 

kişi-yıl arasında olduğu bildirilmektedir (30,40,41).  

2. Asbest ile doğrudan temas eden iş yeri çalışanları için risk 19–122.4/100,000 kişi-yıl 

arasında rapor edilmiştir(2,24,25).  

3. Türkiye’de, kırsal alanda asbest teması kesin olan köylülerden oluşan bir kohortda, 

ortalama yıllık mezotelyoma insidans hızı erkekler için 114.8/100,000, kadınlar için 

159.8/100.000 kişi-yıl olarak belirlenmiştir (12).  

4. Türkiye’de, kırsal alanda asbest temaslıların yer aldığı genel bir popülasyonda ise 

mezotelyoma insidans hızı 20/100.00 kişi-yıl olarak bulunmuştur (48).  

5. Türkiye’de, kırsal alanında asbest teması kesin olan köylüler arasında akciğer 

kanseri insidansı erkekler için 135.21/100,000 kişi-yıl, kadınlar için 47.28/100.000 

kişi-yıl olarak bulunmuştur (51). Aynı bölgede asbest teması olmayan köylülerde 

söz konusu insidans değerleri 60.2/100.000 ve 15/100.000 kişi-yıl olarak 

belirlenmiştir.  

6. Türkiye’de, asbest teması kesinleştirilmiş kırsal alanda yaşayan kohortlarda benign 

plevral değişiklikler, asbest teması olmayan popülasyonlara göre daha sık; % 10-25 

aralığında bulunmuştur (16,17,19,53,54). Belirlenmiş plevral plak prevalansı asbest 

temaslı kırsal alan yaşayanlarında %14.4, diffüz plevral fibrozis prevalansı %10.4, 

asbestozis prevalansı %0.4 olarak saptanmıştır (54). 

7. Ülkemizde iş yeri asbest temasının niceliksel verileri hakkında bilgimiz neredeyse 

hiç yoktur. Aralık 2010 tarihi itibariyle Türkiye’de asbest üretimi ve kullanımı tam 

olarak yasaklanmıştır. Ancak önemli sayıda bir grup insanın çeşitli iş kollarında 

çalışma yoluyla önceden kullanılmış asbest ile temas ettiğini ve bu temasın bir süre 

daha süreceğini kabul etmemiz gerekir. 
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B. Hesaplamalar 

2012 yılına değin asbest ile temas etmiş olan nüfus ve bu nüfustaki beklenen olgu 

hesaplamaları 

 

1. Ülkemizde mezotelyomalı olgu saptama yaşı ortalama 55 yıl olarak alınırsa (13-15), 

halen saptanan olguların doğum tarihi, ortalama 1950-60 yılları olmalıdır. Bugüne 

değin yapılan çalışmalarla asbest temaslı olduğu bilinen yerleşim yerlerinin 

nüfusları (16-21,52-54,57,58), o tarihlerden bugüne nüfus değişimleri; göç hızları, 

ölümler ve doğumlar dikkate alınarak incelendiğinde, ülkemizde halen 1.000 000 

civarında kırsal alandan asbest temaslı kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Ancak 

bu rakam, asbest nedenli hastalıkların risk hesaplamalarında yalın olarak 

kullanılmamalıdır. Nedeni aşağıdaki maddede açıklanmaktadır.   

2. Yukarıda verilen 1.000 000 temaslı kişinin bir kısmı göç, ölüm veya temasın kısa 

kesilmesi nedeniyle ilgili hastalıkların gelişimi için risk alacak kadar yeterli süre 

asbest ile temas etmemiş olabilirler. Bu nedenle söz konusu 1.000 000 kişi içinde 

mezotelyoma, akciğer kanseri, diffüz plevral fibrozis için risk alacak kadar yeterli 

süre temaslı olan kişi sayısını bulmak ve ilgili hastalıkların risk hesabını bu dar grup 

içinde yapmak gerekir.  

3. Önceki maddede konu edilen, asbest nedenli hastalıklar için risk alacak kadar 

yeterli süre temas etmiş olan kişi sayısını bulmak için şu yöntem izlenmiştir: 

Türkiye’nin köyden kente göç süreci içerisinde en fazla 1970’li yıllardan itibaren 

göçün başladığı kabul edildi. Temaslı olarak kabul edilen kişilerin, yaş yapısının 

Türkiye yaş yapısına benzediği kabul edildi. Buna göre 40 yaş üzeri nüfusun kırsal 

alanda asbest ile yeterli süre, en az 20 yıl temas etmiş olacağı kabul edildi. 40 yaş 

ve üstü nüfus toplam nüfusun %33.26’ sı olduğundan, 1.000 000 kişilik temaslı 

grubun % 33.26’sı, yani 332.600 kişi ile ilgili hastalıklar için risk alacak kadar temas 

etmiş olarak kabul edildi. Bu rakamda malign mezotelyoma ve akciğer kanseri için 

beklenen sayılar “tespit bölümü”nde verilen insidans hızlarından hesaplandı. 

Burada, asbest temasının önceki yıllarda kesilmiş olması yeterince kümülatif doza 

ulaşmış olanlar için risk açısından koruyucu değişim göstermemektedir (12). 

4. Sağlık Bakanlığı tarafından 2000 yılında kurulan Mezotelyoma Ulusal Konseyi’nin 

2000 yılı için bütün Türkiye’den topladığı kesin tanılı mezotelyoma olgu sayısı 506 

olarak belirtilmiştir (57). Bu olguların 415’inin geldiği köy ve asbest teması ilişkisinin 
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tespit edildiği belirtilmektedir. 415 olgunun kırsal alanda asbest teması olduğu esas 

alınarak, benzer temaslı popülasyondaki insidans hızını ölçü aldığımızda (12), bu 

olguların görülmesi gereken temaslı nüfus sayısı 370.695 kişi olmaktadır. Bu sayı, 

bizim hesapladığımız yukarıda verilen 332.600 sayısı ile uyumludur.  

5. Sonuç olarak, halen yaşayan asbest ile temaslı kişilerdeki mezotelyoma ve akciğer 

kanseri insidansını hesaplamak için, söz konusu 1.000 000 temaslı kişi arasındaki 40 

yaş üstü kişilerin oluşturduğu 332.600 kişilik popülasyonda yapıldı.  

6. 332.600 kişilik popülasyonda 2012 – 2033 yılları boyunca gelişecek mezotelyomalı 

olgu sayısı 8.543  olarak hesaplandı (Tablo 1, Grafik 1). 

7. Yukarıdaki hesaplamaya göre söz konusu popülasyonda 2012-2033 yılları boyunca 

beklenmesi gereken akciğer kanserli olgu sayısı 3.337 olarak hesaplandı (Tablo 1, 

Grafik 2). 

8. Kırsal alanında asbest teması niceliksel olarak belirlenmiş köylerde, erkeklerde ve 

kadınlardaki diffüz plevral fibrozis oranları, bu hastaların daha uzun yaşamaları 

nedeniyle prevalans olarak hesaplanmıştır.  

9. Yukarıda verilen 332.600 kişilik asbestle temas etmiş bulunan popülasyonda diffüz 

plevral fibrozisli olgu sayısı prevalans olarak hesaplanmıştır. Buna göre söz konusu 

grupta diffüz plevral fibrozisli olgu sayısı, kırsal alanda asbest temaslı grup için 

prevalans %10.4 (54) olarak alındığında, en az 34.590 olgu olacaktır.     

10. Ülkemizde erişkinlerde sigara içme oranı %31.3 olarak verilmektedir (61). 

Ülkemizde sigara içen popülasyonda KOAH prevalansı ise % 26.3 civarında 

bulunmuştır (61).  

11. Yukarıda hesaplanan 34.590 diffüz plevral fibrozisli olguda KOAH’lı olgu sayısı 2.847 

kişi olacaktır. Yani 2.847 kişi de hem KOAH hem de diffüz plevral fibrozis olacaktır. 

Bu önemli bir birlikteliktir, çünkü genel olarak “solunum yetmezliği” ile sonuçlanır.   

 

2012 yılı sonrası için asbest ile temas edecek olan nüfus ve bu nüfustaki beklenen 

olgu hesaplamaları 

 

1. Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu üyelerinin araştırma yazıları ve tespitlerine 

göre bütün Türkiye’de Temmuz 2012 tarihi itibariyle asbest temaslı köy sayısı 473, 

bu köylerde asbest karışımlı aktoprak ile sıvalı ev sayısı (bildirilen köy başına 

ortalama 5 ev) en az 2.300, çatısı örtülü ev sayısı (bildirilen köy başına ortalama 3 
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ev) en az 1.400 evdir. Bu köylerin etrafında da (ortalama 1 aktoprak yatağı varlığı 

kabul edilirse) en az 473 adet aktoprak yatağı vardır (Şekil 2).  

2. Yukarıda dökümü verilen köy ve temas dağılımına göre ev başına 5 kişinin sürekli 

yaşadığı kabul edilirse 2.300 evde 11-12.000 kişinin halen sürekli ev içi ortamda 

asbest ile temas ettiğini kabul edebiliriz. Yine köy başına nüfus 100 kişi alınırsa, 

halen evinde aktoprak kullanmasa da o köyde yaşama nedeniyle sıvalı evlerden ve 

toprak kaynaklarından ev dışı ortamda asbest temaslı köylü sayısı, köy başına 80 

kişiden yaklaşık 38.000 köylü edecektir. Benzer bir nüfusun da köyde Nisan – Ekim 

ayları arasında yaşadığını düşünürsek, yılda 6 ay temas eden kişi sayısı da 38.000 

kişi olacaktır. Sonuç olarak bütün Türkiye’de, en alt sınırlar alındığında, kırsal alanda 

halen asbest ile temas eden kişi sayısını en az 87-88.000 kişi olarak kabul etmemiz 

gerekir. Hesaplamalarda 2012 yılı için bu sayı 88.000 olarak alınmıştır. 

3. 2012 yılı için 88.000 temaslı kişi içinden, önümüzdeki 20 yıl boyunca, doğumlar, 

ölümler ve göçler dikkate alınarak, yıllara göre olası temas eden kişi sayılarını 

bulmak için aşağıdaki yöntem izlendi: 

i. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (62) verilerine dayanarak, 2025 yılına kadar 

kaba doğum hızı ve kaba ölüm hızı ile gidilerek, aldığımız bu popülasyondaki 

doğum ve ölümler, her senenin tahmini nüfusundan beklenen doğum ve 

ölümlerin sayısı alınarak hesaplandı.  

ii. Tahmini göç sayısı, 2000 yılı köyden kente ve köyden köye olan göç sayısının 

2000 yılı nüfusuna uyarlanması ile elde edilen değer (%o 21.80) üzerinden, her 

senenin tahmini nüfusu esas alınarak  elde edildi. 

iii. 2012 - 2032 yılları arasında tahmin edilen nüfusun % 50’si erkek, % 50’si kadın 

olarak kabul edildi. TUİK’te bulunan en son projeksiyon 2025 yılına ait olup, 

erkeklerin orantısı % 49.96 idi. Aldığımız popülasyondaki erkek ve kadın sayısı bu 

oranlarla belirlendi.  

iv. Eskişehir kırsal alanındaki asbest teması niceliksel olarak belirlenmiş köylerdeki 

erkeklerde ve kadınlardaki mezotelyoma hızı (yukarıda verilen) esas alınarak, her 

senenin tahmini nüfusundan beklenen mezotelyoma olguları hesaplandı.  

v. Akciğer kanseri için, Eskişehir kırsal alanındaki asbest teması niceliksel olarak 

belirlenmiş köylerde, erkeklerde ve kadınlardaki akciğer kanseri hızı (yukarıda 

verilen) esas alınarak, asbest temaslı köylerdeki akciğer kanseri hızı ile elde 



 43 

edilen değerden,  asbest teması olmayan köylerdeki akciğer kanseri hızı ile elde 

edilen değer çıkarılarak, asbeste atfedilen akciğer kanseri olgularının sayısı 

hesaplandı.  

4. Yukarıda izlenen yönteme göre, kırsal alanda bugün olduğu gibi asbest teması 

devam ederse, 2012 yılından 2033 yılına değin ortaya çıkacak mezotelyoma olgu 

sayısı 1.884 olacaktır (Tablo 2, Grafik 1) (Bu sayı, 2012 yılından itibaren temasa 

devam edecek popülasyondan ortaya çıkacak olgu sayısıdır).  

5. Benzer şekilde kırsal alanda bugün olduğu gibi asbest teması devam ettiği takdirde 

aynı zaman diliminde ortaya çıkacak akciğer kanseri sayısı 736 olacaktır (Tablo 2, 

Grafik 2).  

6. Beklenen mezotelyoma olgu sayısı, beklenen akciğer kanseri olgu sayısına 

orantılandığında oran 2.6 olup, bu değer konuyla ilgili uluslararası literatürün 

öngördüğü değer ile uyumlu idi (63). 

7. Kırsal alanda asbest ile temasa devam eden 88.000 kişi için diffüz plevral fibrozis 

gelişmesi için temas etmesi gereken yeterli süre yaklaşık 20 yıl olarak alınabilir (12). 

Bu durumda 2012 yılında temas eden 88.000 kişinin 2032’ ye projekte edilmesi ile 

elde edilen 47.562 kişi diffüz plevral fibrozis prevalansının hesaplanacağı grubu 

oluşturacaktır. Bu nüfus için beklenmesi gereken diffüz plevral fibrozis olgu sayısı, 

%10.4 (54) prevalans rakamına göre yaklaşık 4.946 olgu olmaktadır.  

8. Diffüz plevral fibrozisli 4.946 olgu içinde KOAH gelişecek olgu sayısı, ülkemiz 

referanslarına göre (61) yukarıda değinildiği gibi en iyimser rakamla 407 

olmaktadır. Aslında diffüz plevral fibrozisli olgular arasında sigara içimi ile asbest 

temasının sinerjitik etkisiyle KOAH prevalansının sadece sigara içenlere göre daha 

yüksek olacağı da açıktır. Sonuç olarak 2012 yılından sonra da kırsal alanda asbest 

teması devam ederse ortaya çıkması beklenen diffüz plevral fibrozis + KOAH’ lı, yani 

“solunum yetmezlikli”  olgu sayısı 407 olacaktır.  
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Tablo 1. 2012 yılı öncesi asbest ile temas etmiş ancak teması kesilen popülasyonda 2012-2033 

yılları arasında ortaya çıkacak mezotelyoma ve akciğer kanseri olgularının yıllara göre dağılımı.  

Yıllar Kaba 

doğum 

hızı (%0) 

Kaba 

ölüm hızı 

(%0) 

Göç hızı 

(%0) 

Kısmi temaslı 

nüfus (40 yaş 

üstü) 

Mezotelyoma Akciğer 

kanseri   

2012 6 17 22 332500,0 456,52   178,35 

2013 6 17 22 326847,5 448,76   175,32 

2014 6 17 22 321356,5 441,22   172,38 

2015 6 16 22 316021,9 433,90   169,51 

2016 6 16 22 310839,2 426,78   166,73 

2017 6 16 22 305803,6 419,87   164,03 

2018 7 16 22 300910,7 413,15   161,41 

2019 7 16 22 296156,3 406,62   158,86 

2020 7 15 22 291536,3 400,28   156,38 

2021 7 15 22 287046,6 394,12   153,97 

2022 7 15 22 282683,5 388,12   151,63 

2023 7 15 22 278443,3 382,30   149,36 

2024 7 15 22 274322,3 376,64   147,15 

2025 7 14 22 270317,2 371,15   145,00 

2026 7 14 22 266424,6 365,80   142,91 

2027 7 14 22 262588,1 360,53   140,85 

2028 7 14 22 258833,1 355,38   138,84 

2029 7 14 22 255131,8 350,30   136,85 

2030 7 14 22 251508,9 345,32   134,91 

2031 7 14 22 247937,5 340,42   132,99 

2032 7 14 22 244416,8 335,58   131,11 

2033    240946,1 330,82   129,24 

Toplam      8543,60  3337,79 
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Tablo 2. 2012-2033 yılları arasında kırsal alanda asbest teması devam ettiği takdirde, temasa 

devam eden 88.000 kişilik popülasyonda beklenen mezotelyoma ve akciğer kanseri olgularının 

yıllara göre dağılımı.  

 

Yıllar Kaba 
doğum hızı 
(%0) 

Kaba ölüm 
hızı  
(%0) 

Göç hızı 
(%0) 

2012 yılında 
ve sonrası 
temasa 
devam eden 
nüfus 

Mezotelyoma Akciğer 
kanseri 
 

2012 6 17 22 88000,00 120,82 47,21 

2013 6 17 22 85140,00 116,90 45,68 

2014 6 17 22 82389,98 113,12 44,20 

2015 6 16 22 79745,26 109,49 42,78 

2016 6 16 22 77201,39 106,00 41,42 

2017 6 16 22 74777,26 102,67 40,12 

2018 7 16 22 72429,25 99,45 38,86 

2019 7 16 22 70176,70 96,35 37,65 

2020 7 15 22 68008,24 93,38 36,49 

2021 7 15 22 65927,19       90,52     35,37 

2022 7 15 22 63929,58       87,78 34,30 

2023 7 15 22 62011,69       85,14 33,27 

2024 7 15 22 60169,94       82,61 32,28 

2025 7 14 22 58400,94       80,18 31,33 

2026 7 14 22 56689,79       77,84 30,41 

2027 7 14 22 55045,79       75,58 29,53 

2028 7 14 22 53449,46       73,39 28,68 

2029 7 14 22 51910,12       71,27 27,85 

2030 7 14 22 50415,10       69,22 27,05 

2031 7 14 22 48968,19       67,23 26,27 

2032 7 14 22 47562,80       65,30 25,52 

2033       

Toplam 1884,23 736,27 
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Grafik 1. 2012-2032 yılları arasında asbest temaslı ve geçmiş temaslılarda görülmesi beklenen 

malign mezotelyoma (MM) insidansı. 
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Şekil 2. 2012-2032 yılları arasında asbest temaslı ve geçmiş temaslılarda görülmesi beklenen 
akciğer kanser (AC Ca) insidansı. 
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XIV. TÜRKİYE İÇİN ASBEST TEMASININ GELECEKTE OLUŞTURACAĞI RİSKLERİN HASTALIK 

BAŞLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI 

 

MEZOTELYOMA 

 

Beklenen yıllık olgu sayıları 

Türkiye geneli için mezotelyoma insidansı tam olarak bilinememektedir. Kayıtların 

yetersiz olduğu açıktır. Ayrıca pek çok olgu da “malign plevral hastalık”, “malign akciğer 

hastalığı”, “akciğer kanseri” veya “kanser” tanısı ile sonuçlandırılmaktadır.  

Genel, asbest teması bilinmeyen popülasyon için mezotelyoma riski 2.2-4/1.000 

000 kişi-yıl olarak beklenmektedir (30,40,41). Bu olgulara literatürde “background 

mezotelyoma”, yani etyolojisinde asbest ilişkisi veya başka bir bilinen ilişki gösterilememiş, 

kendiliğinden gelişen mezotelyoma adı verilir. Bu durumda, 75 milyon nüfus için ülkemizde 

her yıl en az 165 olgunun etyolojisinde asbest temas özelliği olmadan ortaya çıkması 

gerektiğini kabul edebiliriz.  

Daha önce hesaplandığı şekilde, halen ülkemizde 1.000 000 civarında asbest ile 

kırsal alandan temaslı olarak yaşayan popülasyonda ortaya çıkması beklenen olgu sayısı 

2012 yılı için 456’ dır (Tablo 1, Grafik 1).  

Ülkemizde mesleksel asbest temasının niceliksel verileri hakkında hiç çalışma ve 

dökümante edilmiş bilgi yoktur. Aralık 2010’de ülkemizde her türlü asbest cinsinin üretim, 

sanayi maddesi olarak kullanım ve ticareti yasaklanmıştır. Ancak, maalesef henüz pratik 

hayatta mesleksel temasın değişik iş kollarında mümkün olduğunu; gemi söküm, fren 

balataları-oto tamir, inşaat yıkım, kaynak atelyeleri gibi iş kollarında halen temasın devam 

ettiğini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde, son yıllarda saptanan mezotelyoma 

olgularında etyolojide mesleki ilişkiyle karşılaşıyoruz.  

Nevşehir-Ürgüp bölgesinde belirlenen üç köydeki erionite nedenli mezotelyoma 

olgu sayısı ise sınırlı miktardadır ve azalan temas nedeniyle önümüzdeki yıllarda olgu sayısı 

kendiliğinden azalacaktır (64). O nedenle ülkemiz için gelecekte mezotelyoma riski için bu 

grup olguların ifade edeceği sayı tahmin edilen rakamları etkilemeyecektir.  

Sonuç olarak ülkemiz için 2012 yılı itibariyle alt sınır olarak 750-800 kişi aralığında 

mezotelyoma olgusu beklemek gerçekçi bir değerlendirme olacaktır. 
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2012 yılından itibaren gelecek yıllarda beklenen olgu sayıları (2012-2033) 

Kırsal alanda asbest karışımlı aktoprak kullanımı 1980’lere kadar yaygın olarak 

devam etmiş, 1990’larda azalmış, ancak kısmen hala devam etmektedir (13,14-47). 

Dolayısıyla, yukarıda hesap edildiği şekilde bugün için Türkiye’de, halen yaşayan bir 

milyona yakın kişinin asbest ile temaslı olduğunu, yine en az 88.000 kişinin de temasa 

devam ettiğini öngörmekteyiz.  

2012 – 2033 yılları boyunca temaslı 1.000 000 kişilik popülasyondan risk alan 

332.600 kişilik nüfusta ortaya çıkacak olgu sayısı 8.543 kişi olarak belirlenmiştir (Tablo 1 ve 

Grafik 1).  

Kırsal alanda halen teması devam eden 88.000 kişide, 2012 yılı dahil önümüzdeki 

20 yılda ortaya çıkacak mezotelyoma sayısı da 1.884 kişi olmaktadır (Tablo 2 ve Grafik 1).  

Türkiye nüfusu 75.000 000 kişi olarak alındığında “background mezotelyoma olgu 

sayısı” yıllık 165 olgudan, gelecek 22 yılda (2012 – 2033) toplam 3.630 olgu olacaktır.  

Sonuç olarak 2012 – 2033 yılları boyunca ortaya çıkacak mezotelyoma olgu sayısını 

8.543 + 1.884 + 3.300: 14.057 kişi olarak beklemeliyiz.  

Ülkemizde 2013 yılı itibariyle kırsal alanda ve mesleksel ortamda asbest teması 

engellenebilirse, 2014 – 2033 yılları boyunca 1.646 mezotelyoma olgusunun ortaya çıkması 

engellenmiş olunacaktır (Tablo 2). 2013 yılına değin temaslı popülasyon ortadan 

kalktığında, yani 2050’li yılların başında ülkemizdeki mezotelyoma sayısı “normal 

popülasyon düzeyi” ne inmiş olacaktır. 

Yukarıdaki rakamları içinde mesleksel temas sonucu ortaya çıkacak mezotelyoma 

olguları yoktur. Yine bu sayılar içinde periton mezotelyoması olguları da yoktur. Bu olgular 

hakkındaki kesin sayılar ancak proje tamamlandıktan sonra belirlenebilecektir.   

 

AKCİĞER KANSERİ 

Beklenen yıllık olgu sayıları 

Halen ülkemizde yaşayan 1.000 000 civarında asbest ile kırsal alandan temaslı kişi 

içinde 2012 yılı itibariyle asbest teması nedeniyle akciğer kanseri gelişecek olgu sayısı 178 

kişi olarak hesaplanmıştır. Bu popülasyonda 2012 yılı dahil 2033 yılına değin ortaya çıkacak 

akciğer kanseri olgu sayısı ise 3.337 kişi olacaktır (Tablo 1 ve Grafik 2).  
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2012 yılından itibaren gelecek yıllarda beklenen olgu sayıları (2012-2033) 

2012 yılı itibariyle kırsal alanda asbest ile temas eden 88.000 kişi esas alındığında, 

eğer bu temas devam ederse 2012 – 2032 yılları dahilinde bu grupta beklenen akciğer 

kanseri olgu sayısı 736 kişidir (Tablo 2 ve Grafik 2).   

Sonuçta kırsal alanda asbest teması devam ederse önümüzdeki 20 yıl boyunca 

ortaya çıkacak kırsal alandan asbest teması nedenli akciğer kanserli olgu sayısı 3.337 + 736: 

4.073 olgu olmalıdır. 

Eğer 2013 yılında temas kesilirse, 2014 yılından 2033 yılına değin önlenecek akciğer 

kanseri olgu sayısı 643 kişidir (Tablo 2). Yine bu aşamada kesin bir rakam vermek mümkün 

olmasa da tahminlere göre küçümsenemeyecek sayıda mesleksel temas sonucu ortaya 

çıkacak akciğer kanseri olgusu da önlenmiş olunacaktır.   

 

BENİGN AKCİĞER VE PLEVRA HASTALIKLARI 

Kırsal alanda asbestozis prevalansı daha önce değinilen nedenle düşüktür, 

dolayısıyla ayrı bir başlık olarak ihmal edilebilir (54).  

2012 yılı için, asbest ile temas etmiş bulunan popülasyona göre diffüz plevral 

fibrozis prevelansı daha önce hesaplandığı şekilde 34.590 olgu olarak beklenmelidir.  

2012 yılı sonrası temasa devam edecek popülasyon için 20 yılda ortaya çıkacak olgu 

sayısı ise önceden hesaplandığı gibi 4.946 olgu olmaktadır. Sonuçta kırsal alanda asbest 

teması devam ederse, önümüzdeki 20 yıl boyunca ortaya çıkacak diffüz plevral fibrozisli 

olgu sayısı 34.590 + 4.946: 39.536 kişi olacaktır.  

Ülkemizde erişkinlerde sigara içme oranı %31.3 (61), bu popülasyonda KOAH 

prevalansı %26.3 civarında bulunduğuna göre (61), yukarıda hesaplanan 39.536 kişiden 

3.251 kişide hem KOAH hem de diffüz plevral fibrozis, yani “solunum yetmezliği” gelişmesi 

beklenmelidir.  

Önümüzdeki 20 yıl için kırsal alanda asbest teması kesilirse 407 diffüz plevral 

fibrozis + KOAH olan yani “solunum yetmezliği” gelişecek olgu engellenmiş olunacaktır. 

Yukarıdaki rakamları içinde mesleksel temas sonucu ortaya çıkacak olgu sayıları 

yoktur. 
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XV. ASBEST TEMASI NEDENLİ HASTALIKLARIN MALİYETİ 

Bir mezotelyoma veya akciğer kanseri hastasının “direkt maliyeti” tanı ve tedavi 

amacıyla oluşan maliyet, “indirekt maliyet” hasta ve refakatçilerinin iş gücü kaybı ile hasta 

rekatçilerinin ulaşım ve diğer ilgili masraflarından oluşur. İndirekt maliyetin, bir kanser 

hastasında toplam maliyetin 1/3’ünü oluşturduğu kabul edilir (1).  

ABD’de, 2009 yılında yayınlanan bir çalışmada, 65 yaş üstü akciğer kanserli 

hastalarda, bir hasta için ömür boyu yapılan tıbbi harcamalar dahil maliyetin ortalama 

miktarı 70.000 USD olarak bildirilmiştir (65). 1984 yılında yapılan bir maliyet analizinde ise 

asbest nedenli kanser olgularında tanı ve tedavi için tıbbi uygulamaların hasta başına 

maliyeti 18.834 USD olarak hesaplanmıştır (66). ABD’de yapılan çalışmalar genel olarak 

incelendiğinde erken evre akciğer kanserli olgularda toplam tanı ve tedavi maliyeti hasta 

başına 30.000 USD civarında olurken, ileri evre akciğer kanseri olgularında bu maliyet 

hasta başına 45.000- 70.000 USD civarında olmaktadır (1). Bu noktada, erken evre akciğer 

kanseri olgu tespitinin tanı ve tedavi maliyetini yaklaşık yarı yarıya azaltması (%52) 

beklenebilir.    

Ülkemizde, akciğer kanserinin direkt ve toplam maliyetleri hakkındaki bilgiler yok 

denilecek kadar kısıtlıdır. 2004 yılında yapılan ve 1998-2002 yılları arasında ölen 83 akciğer 

kanseri olgusunun incelendiği bir araştırmada hasta başı tanı ve tedavi maliyeti,  yani 

direkt maliyet 14.945 TL (8.257 USD) olarak belirtilmiştir (67). Türk Toraks Derneği Akciğer 

ve Plevra Kanserleri Çalışma Grubu’nun yaptığı bir değerlendirmede Sosyal Güvenlik 

Kurumu hizmet rakamlarına dayanılarak yapılan hesaplamada, bir akciğer kanseri 

olgusunun, primer tedavi masrafı 5.657 TL olarak bildirilmektedir (1). Bu masraf içinde 

ikinci ve üçüncü basamak tedavi, destek tedavisi ve terminal dönem tedavi maliyeti yoktur. 

2012 yılı “Sağlık Uygulama Tebliği” fiyatları ile bir akciğer kanseri olgusunda 

endikasyonlara uygun olarak optimal yapılan tanı çalışmaları maliyeti 2.256 Tl civarında 

olmaktadır (68). Bu maliyet, invaziv mediasten değerlendirmesi, karaciğer veya sürrenal 

bezler özel tetkikleri kullanılan hastalarda 2.590 TL’ye ulaşmaktadır. Akciğer kanserli 

hastada 4 kür kemoterapi maliyeti, platin bazlı standart rejimler ile yaklaşık 6.738 TL, 

cerrahi veya radyoterapi uygulaması ise komplikasyon olmadığı takdirde 1.800 TL civarında 

olmaktadır. Dolayısıyla bir akciğer kanseri olgusunda tanı ve tedavi için toplam maliyeti 

10.790 TL civarında olmaktadır. Bu maliyet içinde ikinci ve üçüncü basamak tedavi, destek 

tedavi ve terminal dönem maliyeti yoktur. Bu rakama indirekt maliyet katıldığında, bir 
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akciğer kanseri hastasının toplam maliyeti, en uygun şartlarda 32.370 TL olarak kabul 

edilebilir.  

Mezotelyoma olgularının maliyeti konusunda İngiltere’de yapılan ve 2006 yılında 

yapılan bir çalışmada, olgu başına tıbbi tanı ve tedavi maliyeti hasta başına 27.073 TL 

(9.420 Pound)  olarak hesaplanmıştır (69).  

Ülkemizde mezotelyoma hasta maliyeti ile ilgili derlenmiş veri veya çalışma yoktur.  

2012 yılı “Sağlık Uygulama Tebliği” fiyatları ile bir mezotelyoma olgusunda endikasyonlara 

uygun olarak optimal yapılan tanı çalışmaları maliyeti 2.354 Tl civarında olmaktadır (68). 

Bu maliyet içinde, cerrahi tedavi öncesi yapılan invaziv mediasten incelemesi ve 

laproskopik inceleme yoktur. Bir mezotelyomalı olguda 3 kür kemoterapi maliyeti, 

standart tedavi olan platin + pemetrexed ile 8.146 TL olmaktadır. Bu maliyet içinde bazı 

hastalarda uygulanan cerrahi tedavi seçenekleri, koruyucu radyoterapi, destek tedavi ve 

terminal dönem hasta bakım maliyeti yoktur. Sonuç olarak bir mezotelyoma hastasının 

tanı ve tedavi maliyeti 10.500 TL olmaktadır. Bu rakama indirekt maliyet katıldığında, bir 

mezotelyoma hastasının toplam maliyeti 31.500 TL olarak kabul edilebilir. 

Diffüz plevral fibrozisli olguların önemli bir tanı ve tedavi maliyeti yoktur. Ancak bu 

olgular içinde, sigara içiminin sinerjik etkisi nedeniyle daha sık olması beklenen solunum 

yetmezliği hastalarının ciddi bir tedavi maliyeti olabilir (54).  

Solunum yetmezliği gelişmiş bir olgunun 2 yıl yaşama şansı % 50, 5 yıl yaşama şansı, 

pulmoner hipertansiyon şiddetine bağlı olarak  % 10-20 civarındadır (70). Bu süre boyunca 

gittikçe artan sayıda hastane bakımı gerektirirler, dolayısıyla tedavi maliyetleri artar. 

Solunum yetmezlikli bir hastanın beş yıl boyunca hastaneye yatarak hizmet alım sayısı, 

yıllık ortalama 2.3 yatıştan toplam yaklaşık 11 yatış olmaktadır (71). ABD’de yapılan 

değerlendirmelerde KOAH’lı hastaların yıllık maliyeti ortalama 5.646 USD, Hollanda’da 

1.361 USD, İspanya’da 6.475 USD olarak hesaplanmıştır. Hastalığın ciddiyetine göre bu 

miktarlar değişebilir. Örneğin ABD’de hafif KOAH’lılarda yıllık maliyet 2.000 USD, ağır 

KOAH’lılarda 16.000 USD olarak belirlenmiştir (72). Ülkemizde yapılan bir açlışmada, KOAH 

atağı nedeniyle hastaneye yatarak tedavi görenlerde, yatış başına maliyet 1.303 ± 658 TL 

(718 ± 364 USD) olarak hesaplanmıştır (73). Bir başka çalışmada, % 44’ünde kömür işçiliği 

pnömokonyozu da eşlik eden KOAH’lı hastalardan oluşan grupta atak sonucu hastane 

hizmetinin maliyeti, yoğun bakım yatanlarında 2.508 ± 2.857 USD, servis yatanlarında 889 

± 533 USD olarak tespit edilmiştir (74). Dolayısıyla projemiz maliyet hesabında diffüz 
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plevral fibrozis ve solunum yetmezliği gelişenlerde hastane maliyetini yatış başına 1.600 TL 

(2012 yılı fiyatları)  olarak almak mümkündür. Bu maliyet esas olarak hastanede yatış 

sırasında kullanılan ilaç, cihaz kullanımı, inhalasyon tedavileri, tetkik ve hastane hizmetleri 

tutarından oluşmaktadır. Bu hastaların hastane dışı takiplerinde de sürekli kullanılan 

bronkodilatör, antibiyotik, steroid ve diğer ilaçların olağan dozlarına göre yıllık maliyeti 

yaklaşık 2.000 TL ye ulaşmaktadır. Beş yıl boyunca kullanımı gereken oksijen 

konsantratörü, nebülizör ve Bi-PAP cihazlarının tutarı da 2012 yılı fiyatlarına göre 3.000 TL 

yi bulmaktadır. Sonuçta bir solunum yetmezliği olgusunun yıllık hasta başı masraf 6.120 TL, 

iki yıllık toplam masrafı 12.240, beş yıllık toplam masrafı 30.600 TL olmaktadır. Bu masraf 

içinde yoğun bakım ve terminal dönem hasta bakım masrafları yoktur. 
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XVI. PROJE İŞ AKIŞI 

 

A. İŞ AKIŞI BAŞLIKLARI 

Proje amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak bir örgütlenme ve iş akış planı yapılmıştır. 

Örgütlenme ve uygulamaya esas oluşturacak çalışma başlıkları aşağıdadır: 

 

1. Sorunun ortaya konulması ve tanıtılması 

 Mezotelyoma tanısı konulan bölge – şehir – coğrafi alan tespiti. 

 Araştırmayı koordine edecek araştırmacı (il koordinatörleri) ve birimlerin tespiti. 

 İllerde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliğinin ve koordinasyon protokolünün 

belirlenmesi. 

 Organizasyon şemasının ve işlev yönteminin oluşturulması. 

2. Sorunun çözümü için uygulama ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi 

 Projede görev alacak elemanların eğitimi için eğitim setlerinin hazırlanması. 

 İl halk sağlığı müdürlerinin bilgilendirilmesi ve il koordinatörleri ile koordinasyon – 

işlev planının anlatılması (Genel Toplantı 1).  

 İl halk sağlığı müdürlüğü personelinin amaca yönelik eğitimi (Genel Toplantı 2). 

3. Uygulama ekiplerinin belirlenen sorunları detaylandırması 

 Şehirlerde köy muhtarlarıyla toplantılar yoluyla tespit edilen köylerdeki asbestli 

birimlerin teyidi ve muhtarların bilgilendirilmesi (Yerel Toplantı 1). 

 Köylerde asbestli birimlerin yerinde tespiti ve toprak örnekleme ve toprak analizi 

(Kırsal Saha 1) (Mineral Analiz 1). 

 Köylerde rehabilitasyon yapılacak ev ve alanlara karar verilmesi (Yerel Toplantı 2). 

 Şehirlerde sanayi birim yöneticileri ile toplantılar ve olası asbest kullanan iş 

yerlerinin tespitleri (Yerel Toplantı 3). 

 Sanayi birimlerinde olası asbestli maddelerden örnekleme ve örneklerin analizi 

(Şehir Saha 1) (Mineral Analiz 2). 

 Şehirlerde rehabilitasyon yapılacak sanayii birimlerinin tespiti (Yerel Toplantı 4). 

 Kırsal alan ve iş yeri asbest güvenliği çalıştayı (Çalıştay). 

 Kırsal alan ve iş yeri asbest güvenliği rehberleri (Rehberler). 
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4. Sorunların çözümü için uygulamalar 

 Köylere göre çözümlerin tespiti. 

 Köyler için çözüm uygulama ekiplerinin kurulması. 

 Köylerde çalışacak çözüm uygulama ekiplerinin eğitilmesi (Yerel Toplantı 5). 

 Köyler için çözüm uygulamaları (Kırsal Saha 2). 

 Kırsal alanda çözüm uygulamalarının kontrolü (Kırsal Saha 3). 

 Sanayi birimlerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi (Yerel Toplantı 6). 

 Sanayi birimlerinde alınacak tedbirlerin şehir ilgili yetkililerine bildirilmesi. 

 Sanayi birimlerinde alınan tedbirlerin kontrolü (Şehir Saha 2). 

5. Bilimsel veri analizleri ve proje etkinliğini doğrulama 

 Model temas ortamında önlem uygulamalarının etkinlik ölçümü. 

 Model temas ortamında bilimsel veri ve analizler yapılması.  

6. Sonuç raporu 

(Genel Toplantı 3) 

7. Sempozyum: 

Asbest Teması Sonuçları ve Önlemler 

Örnek Model “Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı” 

8. Aile hekimlerinin eğitimi: 

Riskli popülasyonu izleyen aile hekimlerinin “asbest teması nedenli hastalıklar, takip 

ve erken tanı özellikleri” için eğitimi. 

 

 

B. PROJE İŞ AKIŞI BAŞLIKLARININ AYRINTILI AÇIKLAMASI 

Proje boyunca uygulanacak yöntem bilgisi, iş akışı başlıklarına göre detaylı olarak 

aşağıdadır: 

 

1. Sorunun ortaya konulması ve tanıtılması 

 Mezotelyoma tanısı konulan bölge – şehir – coğrafi alan tespiti: 

Türkiye’de mezotelyoma, önceden ayrıntılı olarak değinildiği gibi büyük ölçüde kırsal 

alanda asbest teması nedeniyle ortaya çıkan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bugüne 

değin yapılan araştırma ve değerlendirmeler ile sorunun kaynak alanları nispeten iyi bir 

şekilde belirlenmiştir. Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından yapılan bilgi ve 

veri derlemesinde kırsal alanda asbest temasının mezotelyoma sorunu  oluşturacak 
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kadar yoğun olarak 30 ilin 473 köyünde gerçekleştiği belirlenmiştir (Şekil 1). Bu veriler 

bölgelere ait değişik çalışmalarla da doğrulanmış durumdadır (12-21). Söz konusu 

illerde aşağıda isim ve kurumu belirtilen Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu üyeleri 

stratejik planın il koordinasyonunu gerçekleştirecektir. Bu illerdeki Halk Sağlığı Kurumu 

İl Müdürleri’nin Bakanlığımız adına illerde eş-koordinatör olarak görevlendirilmeleri 

gerekmektedir.   

 

 Araştırmayı koordine edecek araştırmacı (il koordinatörleri) ve birimlerin tespiti: 

Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı İl Koordinatörleri 

Adana: Doç.Dr. Nazan Şen 
Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü  
 
Ankara:  
Prof.Dr. Toros Selçuk 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Doç.Dr. Gaye Ulubay 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Doç.Dr. Ülkü Yılmaz 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Nilgün Yılmaz Demirci 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Engin Tutkun 
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi  
 
Antalya: Doç.Dr. Ömer Özbudak 
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Bursa: Prof.Dr. Mehmet Karadağ 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Çanakkale: Prof.Dr. Arzu Mirici 
18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Denizli: Doç.Dr. Sibel Özkurt 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Diyarbakır: Prof.Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Abakay 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı   
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Elazığ: Prof.Dr. Figen Deveci, Doç.Dr. Gamze Kırkıl 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Eskişehir: Prof.Dr. Selma Metintaş, Doç.Dr. Güntülü Ak 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma Merkezi 
 
Gaziantep: Prof.Dr. Hasan Bayram1, Prof.Dr. Levent Elbeyli2  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları1, Göğüs Cerrahisi2 Anabilim Dalı 
 
Hatay: Doç.Dr. Sebahat Genç 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Isparta: Doç.Dr. Önder Öztürk 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
İstanbul: 
Prof.Dr. Hasan Fevzi Batırel  
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
 
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bayram 
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Doç.Dr. Dilek Ernam 
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Doç.Dr. Ekrem Cengiz Seyhan  
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Doç.Dr. Levent Karasulu  
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Uz.Dr. Hilal Altınöz 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 
 
İzmir: Doç.Dr. Ahmet Erbaycu, Doç.Dr. Dursun Tatar, Uz.Dr. Berna Kömürcüoğlu 
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Kahramanmaraş: Doç.Dr. Hasan Kahraman 
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Kayseri: Prof.Dr. Mehmet Bilgin; Doç.Dr. Hakan Büyükoğlan 
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Konya: Prof.Dr. Adil Zamani; Doç.Dr. Emin Maden 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Malatya: Doç.Dr. Talat Kılıç 
Malatya Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
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Samsun: Prof.Dr. Nurhan Köksal 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 

Sivas: Prof.Dr. Zehra Seyfikli,  Doç.Dr. Serdar Berk 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Tokat: Doç.Dr. Serhat Çelikel, Yrd.Doç.Dr. Sibel Doruk 
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Yukarıda sıralanan illerdeki halk sağlığı müdürleri bakanlığımız tarafından 

görevlendirildiği takdirde bu çalışmanın illerdeki eş-koordinatör’ ü olacaklardır. 

 

 İllerde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliğinin ve koordinasyon protokolünün 

belirlenmesi, 

 Organizasyon şemasının ve işlev yönteminin oluşturulması: 

Çalışma planına alınan illerde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürleri ile Türkiye 

Mezotelyoma Çalışma Grubu İl Koordinatörleri çalışmayı birlikte yürütecektir. Bu 

amaçla koordinasyon ve görev tanımlamaları toplantıları yapılacaktır. 

Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde illere göre yeterli sayıda personel çalışmayla ilgili 

olarak tam gün görevlendirilecektir. Bu personel Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu 

tarafından “asbest, asbestin sağlığa etkileri, asbest teması ve asbest temasının teyidi” 

konusunda eğitileceklerdir. 

Personel stratejik plan doğrultusunda il koordinatörlerinin yönlendirme ve denetiminde 

çalışacaktır. Gerektiğinde plana katılan diğer kurumlar ile işbirliği yapılacaktır.  

Bütün Türkiye’de proje süresince iletişimi rahat sağlamak amacıyla mevcut 

“www.turkiyemezotelyoma.org” web sayfası geliştirilecektir. 

Projenin her işlevi konusunda bir “uygulama standartları” oluşturulacak, böylece bütün 

proje boyunca her uygulama bütün Türkiye için aynı standartda olacaktır. 

 

2. Sorunun çözümü için uygulama ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi 

 Projede görev alacak elemanların eğitimi için eğitim setlerinin hazırlanması: 

Stratejik plan uygulamasını yapacak olan tüm elemanların konuyla ilgili yeterince 

eğitimlerinin sağlanması Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından yapılacaktır. 

Bu amaçla bir “eğitim seti hazırlanacaktır”. Eğitim seti içinde “konuşma metin ve 

slaytları”, “gerçek materyaller”, “video görüntüleri”, illerde halk için “broşür” ve “afiş” 

http://www.turkiyemezotelyoma.org/
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hazırlanacaktır. Ayrıca ulusal ve yerel televizyonlarda gösterilmek üzere “kamu spotları” 

da hazırlanacaktır. 

 İl halk sağlığı müdürlerinin bilgilendirilmesi ve il koordinatörleri ile koordinasyon – işlev 

planının anlatılması (Genel toplantı 1): 

Çalışmaya alınacak illerin koordinatörleri ile halk sağlığı müdürleri Ankara’da toplanarak 

konuyla ilgili bilgilendirilecekler, görev tanımları yapılacak ve koordinasyon tartışması 

yapılacaktır. 

 İl halk sağlığı müdürlüğü personelinin amaca yönelik eğitimi (Genel toplantı 2):  

Çalışmaya alınacak illerdeki halk sağlığı müdürlüğü personeli Ankara’da toplanarak 

çalışma amaç ve uygulamasına göre hazırlanmış eğitim setleri aracılığı ile eğitilecekler. 

 

3. Uygulama ekiplerinin belirlenen sorunları detaylandırması: 

 Şehirlerde köy muhtarlarıyla toplantılar yoluyla tespit edilen köylerdeki asbestli 

birimlerin teyidi ve muhtarların bilgilendirilmesi (Yerel Toplantı 1):  

Halk sağlığı müdürlüğü elemanlarının eğitimi bittikten sonra, şehirlerde asbest teması 

belirlenmiş köy muhtarları bir toplantıya davet edilecektir. Bu toplantıda köy muhtarları 

asbest temasının ilgili sağlık sorunları, asbest kontrolü planı ve plan uygulamaları 

hakkında detaylı olarak bilgilendirilecek, planın yararlılığına inandırılacak, plan 

uygulaması sonucunda köy ve köylülerin kazançları hakkında aydınlatılacaklardır.  

 Köylerde asbestli birimlerin yerinde tespiti ve toprak örnekleme ve toprak analizi (Kırsal 

Saha 1) (Mineral Analiz 1): Saha çalışması yapılacak köyler il koordinatörleri tarafından 

belirlenecektir. Ardından il halk sağlığı personelinden oluşan “kırsal alan sorun tespit 

ekipleri” belirlenen köylere gidecek ve örnek alınması gereken topraklardan mineral 

analizi amacıyla örnekleme yapacaklardır.  

Böylece bütün Türkiye’de, en az 473 köyden toprak örneği alınacaktır. Bu örnekler x-ray 

analizi ile asbest içeriği yönünden incelenecektir. Böylece yatırım ve masraf yapılacak 

her birim tek tek teyit edilmiş olunacak, rehabilite edilecek birimlerin asbest teması 

olduğu kesin olarak gösterilmiş, faydalılık belgelenmiş olunacaktır.  

 Köylerde rehabilitasyon yapılacak ev ve alanlara karar verilmesi (Yerel Toplantı 2): 

Kırsal alanda rehabilite edilecek ev ve alanları belirlemek için bir “kırsal alan asbest 

güvenlik komisyonu” kurulacaktır. Komisyon mineral analiz sonuçlarına göre rehabilite 

edilecek ev ve alanları tespit edecektir. Böylece bütün Türkiye’de rehabilite edilecek ev 
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ve alanlar tek tek belirlenmiş olunacaktır. Yukarıda konu edilen komisyon üyelerinin 

niteliklerini proje koordinatörü ile sağlık bakanlığı koordinatörü belirleyecektir. 

 Şehirlerde sanayi birim yöneticileri ile toplantıları ve olası asbest kullanan iş yerlerinin 

tespitleri (Yerel Toplantı 3): Endüstri nedenli asbest temas birimlerini bulmak için ilde 

bir “iş yeri asbest güvenlik komisyonu” kurulacaktır. Komisyon il koordinatörleri, il 

sanayi ve ticaret müdürlüğü temsilcileri, ildeki üniversitelerin ilgili bölüm temsilcileri, 

sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden oluşacaktır. Bu komisyon asbest teması olası 

imalathane ve ticarethaneler ile olası iş kollarını belirleyecektir. Oluşacak komisyon 

katılımcılarının niteliğini proje koordinatörü ve sağlık bakanlığı koordinatörü birlikte 

belirleyecektir.  

 Sanayi birimlerinde olası asbestli maddelerden örnekleme ve örneklerin analizi (Şehir 

Saha 1) (Mineral Analiz 2): Şehirlerde belirlenen kuruluşlara il halk sağlığı müdürlüğü 

personelinden oluşan “işyeri sorun tespit ekipleri” ve il koodinatörleri tarafından gerekli 

görülenlere de İSGÜM elemanları giderek örnekleme yapacaklardır. Böylece o iş yerinde 

de tartışmasız olarak asbest teması olup olmadığı tayin edilmiş olunacaktır.  

 Şehirlerde rehabilitasyon yapılacak sanayii birimlerinin tespiti (Yerel Toplantı 4): 

İş yeri mineral analizleri sonrası ilde, “iş yeri asbest güvenlik komisyonu” rehabilite 

edilmesi gereken iş yerlerini belirleyecektir.  

 Kırsal alan ve iş yeri asbest güvenliği çalıştayı (Çalıştay). 

Türkiye geneline yönelik konuyla ilgili birimlerin temsilciler ile yurt dışından konuyla 

ilgili iyi bilinen üç uzmanın katılacağı bir çalıştay yapılacaktır. Çalıştayın amacı “kırsal 

alan ve iş yeri asbest güvenliği rehberleri” ni oluşturmaktır. Çalıştay katılımcılarının 

niteliğini ve katılımcıları proje koordinatörü ve sağlık bakanlığı koordinatörü birlikte 

belirleyecektir.   

 Kırsal alan ve iş yeri asbest güvenliği rehberleri (Rehberler). 

Çalıştay sonrası ilgili birim temsilcileri ile yurt dışı uzmanların katılacağı bir “rehber 

komisyonu” rehberleri hazırlayacaktır. Komisyon katılımcılarını proje koordinatörü ve 

sağlık bakanlığı koordinatörü birlikte belirleyecektir. 
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4. Sorunların çözümü için uygulamalar 

 Köylere göre çözümlerin tespiti. 

İlde kurulacak olan “kırsal alan asbest güvenliği komisyonu” nun belirlediği ev ve alanlar 

rehabilitasyon uygulama programına alınacaktır. Kırsal alanda, daha önceden tespit 

edilmiş ve asbest teması mineral analizi ile teyid edilmiş her birim sıva-badana, çatı 

örtüsü, toprak birikimi yeşillendirilmesi yönünden incelenecek böylece bütün 

Türkiye’de kaç tane eve sıva/badana, kaç eve çatı örtümü, kaç metre kare toprağın 

örtülerek yeşillendirileceği belirlenmiş olunacaktır.  

Bütün bu birim ve alanların rehabilitasyonu için gerekli malzeme, iş gücü ve uygulama 

planları komisyon tarafından yapılan çalışmalarla -hangi malzeme hangi miktarda lazım 

olacak ve uygulanacak- belirlenecektir.  

Böylece uygulama işlemleri için gerekli malzeme ve iş gücünün toplu alım imkanı 

doğacak ve maliyet ciddi şekilde düşürülebilinecektir.  

 Köyler için çözüm uygulama ekiplerinin kurulması. 

Sorun ve çözümü niceliksel olarak detaylarda tespit edildikten sonra, bu bilgiye göre 

illerde halk sağlığı müdürlükleri tarafından ilgili usta ve işçilerden oluşan “kırsal alan 

çözüm uygulama ekipleri” kurulacaktır. Bu amaçla gerekirse doğrudan hizmet alımı da 

yapılabilecektir.  

 Köyler için çözüm uygulama ekiplerinin eğitilmesi (Yerel Toplantı 5): Kırsal alan çözüm 

uygulama ekipleri veya hizmet verecek kişiler yine Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu 

tarafından yapacakları hizmet yönünden eğitileceklerdir. 

 Köyler için çözüm uygulamaları (Kırsal Saha 2): Belirlenen çözüm uygulamaları bütün 

illerde tespit edilen asbest kontaminasyonlu ev ve toprak birikimlerinin rehabilitasyonu 

için halk sağlığı müdürlüğünün denetiminde çalışmaya başlayacaktır. Tüm köylerde, 

etkili kişilere “kırsal alan asbest güvenliği rehberi” dağıtılacaktır.   

 Kırsal alanda çözüm uygulamalarının kontrolü (Kırsal Saha 3):  

Çözüm uygulamaları bittikten sonra, il halk sağlığı müdürlüğü ve illerdeki Türkiye 

Mezotelyoma Çalışma Grubu Koordinatörleri tarafından “çözüm uygulamalarının 

doğruluğu” konusunda denetim yapılacaktır. Denetim için: 

1. Muhtar anketleri, 

2. Rehabilite edilen birim sahibi ile telefonla teyid, 

3. Tesadüfi örnekleme ile seçilmiş birimlerin yerinde kontrolü. 
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 Sanayi birimlerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi (Yerel Toplantı 6):  

Şehirlerde asbest teması teyid edilmiş iş yerlerindeki temas özellikleri dökümante 

edilecektir. Bu dökümantasyonu takiben, çalıştayda belirlenen ve yazılı hale getirilen “iş 

yeri asbest güvenliği rehberi” esas alınarak, “iş yeri asbest güvenliği komisyonu” 

tarafından illerde alınması gereken önlemler iş yeri bazında belirlenip, ilgili birimlere 

yaptırım ve izlem için iletilecektir.  

 Sanayi birimlerinde alınacak tedbirlerin şehir ilgili yetkililerine bildirilmesi:  

Hazırlanan “iş yeri asbest teması güvenlik rehberi” tüm şehirlerde halk sağlığı 

müdürlüğü, ilgili bakanlık yetkililerine ve bütün diğer ilgili birimlere dağıtılacaktır.  

 Sanayi birimlerinde alınan tedbirlerin kontrolü (Şehir Saha 2): Şehirlerde konu edilen 

birimler ellerindeki “iş yeri asbest teması güvenliği” rehberine göre iş yerlerini rehabilite 

etmek, ilgili birimlerde bunu kontrol etmek, denetlemek durumundadırlar. “İş yeri 

asbest güvenliği komisyonu”, ilgili birimlerden önerdiği ve yazıyla bildirdiği önlemlerin 

alınıp, alınmadığı ve bu yönde yapılan program hakkında bilgi isteyecektir.  

 

5. Bilimsel veri analizleri ve proje etkinliğini doğrulama 

 Model temas ortamı ve alanı oluşturarak bilimsel veri ve analizler yapılması:  

Eskişehir veya Kütahya kırsal alanında ulaşılması kolay ve çevresinde asbest 

kontaminasyonu olan bir köy yakınına asbest lifleri ihtiva eden – köylerde temas nedeni 

olan aktoprak ile sıvalı kerpiç malzemeden iki adet “model ev” ile sıvasının yanısıra 

çatısı aktoprak örtülü iki adet “model ağıl” oluşturulacaktır. Bu model yapılar bir sokak 

düzeninde karşılıklı konumlanacaklardır. Takiben bu ortamlarda: 

1. Doğal günlük süreçte, 

2. Temizlik öncesi ve sonrası, 

3. İklimsel ve gün dönüşümü dikkate alınarak sokakta, 

4. Kişi yürüyüş ve oturuş halinde sokakta, 

5. Koyun sürüsü geçerken sokakta, 

havadaki asbest lif miktar tayinleri ve bu miktarların kırsal alanda yaşayanlardaki 

yansımaları niceliksel olarak saptanacaktır. Bu bilgiler literatür için tamamen orijinal 

bilgi olacaktır.  
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Veri doğrulaması için de ayrıca asbest teması olmayan üç köyde de benzer ölçümler 

yapılacaktır. Bu ölçümler için gerekli teknik donanım ve kabiliyet hem 

üniversitelerimizde hem de İSGÜM’de vardır. 

 

6. Sonuç raporu 

(Genel Toplantı 3): Bütün çalışma bittikten sonra “Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı 

Uygulama Raporu” yazılacak ve ilgili birimlere teslim edilecektir. Uygulama raporu 

yapılanları içermenin yanı sıra Türkiye’ye özgü temasın oluşturduğu risk analizlerini de 

içerecektir. 

 

7. Sempozyum  

Asbest teması, sonuçları ve önlem: Örnek Model “Türkiye Uygulama Planı”: 

Stratejik plan uygulamaları bittikten ve tüm envanter çıkarıldıktan sonra, rol – model 

oluşturabilmek amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumun 

konusu “asbest teması, sonuçlar, önlemler ve örnek model “Türkiye Asbest Kontrolü 

Stratejik Planı” olacaktır. Sempozyuma WHO, ILO, IMIG, EPA (ABD) ve diğer ilgili kuruluş 

temsilcileri de davet edilecektir. Sempozyum programı ve uygulaması stratejik plan 

koordinatörleri tarafından belirlenecektir.  

 

8. Aile hekimlerinin eğitimi 

2012 yılı itibariyle asbest ile temaslı ve asbest nedenli hastalıklar yönünden yeterince 

temas ederek risk almış olan 332.600 kişilik popülasyonun köken aldığı yer ve popülasyon 

kimlik bilgisi bilineceğinden, bu alan ve kişilerin aile hekimleri de bilinmiş olunacaktır. Bu 

aile hekimleri “asbest, asbest teması, ilgili hastalıklar, hastalıkların erken tanısı ve tedavi 

özellikleri” yönünden eğitileceklerdir. Eğitilmesi planlanan aile hekimi sayısı esas olarak 

proje sonunda belli olacaktır. Çünkü 332.600 kişilik bir popülasyonun dağılım durumu 

ancak proje sonunda belli olacaktır.  

Eğitim için mutlaka görsel içeriği zengin bir “kitap” basılacak ve tüm ilgili aile 

hekimlerine dağıtılacaktır. Kitap baz alınarak hazırlanmış amaca özgü bir “eğitim seti” ile, 

gruplandırılmış aile hekimleri ayrı kurslar ya da web tabanlı “uzaktan eğitim yöntemi” yle 

de eğitilebilirler. 
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XVII. PROJEDE ASBEST TEMASI ÖNLEM UYGULAMALARI 

 

Kırsal alanda asbest teması, temasın gerçekleşme şekillerine bağlı olarak 5 ayrı 

önlem uygulaması ile engellenecektir: 

 

1. Evlerin asbest karışımlı toprak ile yapılan sıva ve badanaları “plastik boya” ile 

kaplanacaktır.  

2. Asbest karışımlı toprak örtülü ev çatıları (damları) plastik çatı örtü malzemesi ile 

kapatılacaktır. 

3. Köy içi ya da köy yakın çevresinde bulunan asbest karışımlı toprak örtüleri, uygun 

toprak tabakası ile kapatılacak ve yeşillendirilecektir. 

4. Köy içinde terkedilmiş ve kullanılmayan evler usulüne uygun şekilde ortadan 

kaldırılacak ve artıklar uygun yere atılarak kapatılacaktır.     

5. Köy yaşam ortamındaki sokak yolları asbest karışımlı toprak ile kaplıysa buraların 

“stabilize” olarak düzeltilmesi istenilecektir. 

 

Mesleki ortamda saptanan asbest teması için, projede belirlenen ve bir rehber 

haline getirilen önlemler il yetkili makamlarına iletilecek ve geri dönüş istenilecektir.  

 

 

 

XVIII. PROJE ETKİNLİĞİ VE ASBEST TEMASI ÖNLEM UYGULAMALARININ BAŞARISINI 

DOĞRULAMA 

 

1. Model temas ortamında önlem uygulamalarının etkinlik ölçümü: 

Rehabilitasyon işlemi yapılacak köylerden model seçilmiş 5 köyün (Eskişehir, Kütahya, 

Sivas, Diyarbakır, Elazığ)  ev ve sokak alanlarında, ilk olarak proje başlarken ve  

rehabilitasyon sonrası havada, değişik iklim ve yaşam ortamlarında asbest lif tayinleri 

yapılacaktır. Bu ölçümler ayrıca proje sırasında oluşturulan “model köy alanı” nda da 

yapılacaktır. Böylece proje önlem uygulamaları sonrası, uygulamaların etkin olduğu, 

teması kestiği kanıtlanacaktır. 
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2. Proje önlem uygulamaları bittikten sonra kırsal alanda çözüm uygulamalarının 

kontrolü  

Çözüm uygulamaları bitikten sonra, il halk sağlığı müdürlüğü ve illerdeki Türkiye 

Mezotelyoma Çalışma Grubu Koordinatörleri tarafından “çözüm uygulamalarının 

doğruluğu” konusunda denetim yapılacaktır. Denetim için: 

1. Muhtar anketleri, 

2. Rehabilite edilen birim sahibi ile telefonla teyid, 

3. Her ilde tesadüfi örnekleme ile seçilmiş birimlerin yerinde kontrolü, 

şeklinde yapılacaktır.    

3. Proje önlem uygulamaları bittikten sonra şehirlerde çözüm uygulamalarının kontrolü  

Şehirlerde konu edilen asbest temasının gerçekleştiği tespit edilen birimler ellerindeki 

“iş yeri asbest teması güvenlik rehberi” ne göre iş yerlerini rehabilite etmek, ilgili 

birimler de bunu kontrol etmek, denetlemek durumundadırlar. “İş yeri asbest güvenliği 

komisyonu”, ilgili birimlerden önerdiği ve yazıyla bildirdiği önlemlerin alınıp, alınmadığı 

ve bu yönde yapılan program hakkında bilgi isteyecektir.  

 

XIX. PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

 

Proje tamamlandıktan sonra, asbest teması olan ve risk alan 332.600 kişinin aile 

hekimleri tarafından asbest nedenli hastalıklar yönünden yakın izlemesi başlayacaktır. 

Amaca yönelik eğitilmiş aile hekimleri söz konusu popülasyonda 2014 yılı ve sonrası ortaya 

çıkacak 7.638 mezotelyoma ve 2.984 akciğer kanseri olgusunun erken tanısını sağlamak 

için çaba gösterecekler, popülasyonlarını bu yönleriyle izleyeceklerdir. Böylece toplam 

10.622 kanser olgusu erken tanı alma ve daha etkin tedavi olma şansı kazanacaktır.  

Yukarıda söz konusu edilen popülasyonda toplam 34.590 diffüz plevral fibrozisli 

olgu çıkacaktır. Bugünkü şartlarda, sigara içimi birlikteliği nedeniyle, bu gruptan 2.847 

kişide eşlik eden KOAH ve sonuçta solunum yetmezliği gelişmesi beklenmektedir. Aile 

hekimlerinin aydınlatarak izlediği ve sigara içimine özel bir önem vereceği 34.590 diffüz 

plevral fibrozisli olguda, aile hekimlerinin performansı ile KOAH gelişimi, böylece solunum 

yetmezliği gelişimi büyük ölçüde önlenebilecektir. 

 Bu grup, aile hekimlerinin desteği ile bilimsel çalışmalar için de çalışılabilir bir 

popülasyon oluşturacaktır. 



 

XX. STRATEJİK PLAN ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sorumlu 

Sağlık Bakanlığı  Halk Sağlığı Kurumu – Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu  

Stratejik Plan Koordinatörü Bakanlık Koordinatörü 

İl Koordinatörleri İl Halk Sağlığı Müdürleri 

Kırsal alan sorun  
tespit ekipleri 
 
Kırsal alan çözüm  
uygulama ekipleri 
 
İşyeri sorun tespit  
ekipleri 

Kırsal alan asbest 
güvenlik komisyonu 

İş yeri asbest güvenlik 
komisyonu 

Danışmanlar 

Yurt dışı danışmanlar 

Muhasebe 

Rehber Komisyonu 

Çalıştay bilimsel kurulu 

Sempozyum bilimsel 
kurulu 

Sonuç raporu bilimsel 
kurulu 

Araştırma görev grupları 

Aile hekimleri eğitim 
komisyonu 



 

 

XXI. TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLAN İŞ – ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

Eylül 2012 – Ekim 2013 

İş Eylül  Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 

Genel toplantı 1                

Genel toplantı 2                

Tanıtım malzeme                

Yerel toplantı 1                

Kırsal Saha 1                

Mineral Analiz 1                 

Yerel Toplantı 2                

Yerel Toplantı 3                

Şehir Saha 1                 

Mineral Analiz 2                

Yerel Toplantı 4                

Çalıştay                

Rehberler                

Yerel Toplantı 5                

Kırsal Saha 2                

Kırsal Saha 3                

Yerel Toplantı 6                

Şehir Saha 2               2014 

Genel Toplantı 3                2014 

Sonuç raporu                2014 

Sempozyum               2014 

Aile hekimler eğitim               2014 

 
 
 



 

 
XXII. BÜTÇE 

BÜTÇE ve GEREKÇELERİ 

Proje bütçesi tablolar halinde harcama kalemleri ve açıklamalar ile aşağıdadır. Bütçe iki aşamalı olarak planlamıştır. İlk aşamada Türkiye’de asbest 

teması sorunun saptanması amaçlanmaktadır. İkinci aşamada ise saptanan sorunun ortadan kaldırılması için gerekli uygulamalar yer almaktadır.  

 

TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ – I. AŞAMA 

TÜRKİYE ASBEST TEMAS SORUNUNUN TESPİTİ VE ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPILMASI  

İŞ ÖZELLİK - KATILIM GEREKÇE MASRAF 

Web sayfası geliştirme Bilgisayar programı – web sayfası 

yapımı 

İletişim ve takip 2.000 TL 

Genel toplantı 1 

 

İl koordinatörleri ile  İl halk sağlığı 

müdürleri (22 il, 8 mücavir il: 65 kişi).  

Ankara’da koordinasyon toplantısı: 

Plan bilgilendirilmesi ve koordinasyon 

– işlev planının yapılması 

20.000 TL 

Genel toplantı 2 İl halk sağlığı müdürlüğü personeli (22 

il, 8 mücavir il ; 66 kişi). 

Sahada çalışacak elemanların eğitimi: 

Ankara’da eğitim toplantısı 

17.000 TL 

Yerel Toplantı 1  

 

Köy muhtarları Şehir bazında köy muhtarlarının 

eğitimi ve kazanımlar yönünden ikna 

edilmesi. 

 

Yerel imkan 

Tanıtım malzemeleri 

 

Köy yaşayanları Asbest temasını ve bu temasa bağlı 

sorunları anlatan basılı ve görsel 

malzeme, kamu spotları 

16.000 TL (kamu spotları hariç). Bu 

malzeme Bakanlık matbaasında da 

bastırılabilir.  

Kırsal Saha 1 Köylerde asbestli birimlerden toprak 

örnekleme  

Rehabilitasyon yapılacak köylerde ve 

evlerde asbest temasının teyidi 

 

Yerel imkan 



 

 

 

 

 

Mineral Analiz 1  Köylerden alınan örnek toprakların 

mineral analizi  

Rehabilitasyon yapılacak köylerde ve 

evlerde asbest temasının teyidi: Bu 

amaçla toplam 473 köy gezisi ve 

yaklaşık 2000 toprak örneği alma. 

 

2000 örnek x 45: 90.000 TL 

(Rakam teklif alımında değişebilir) 

Yerel Toplantı 2 

 

 

Şehir bazında çalışanların toplantısı 

 

Köylerde rehabilitasyon yapılacak ev 

ve alanlara karar verilmesi. 

 

Yerel imkan 

Yerel Toplantı 3  

 

Şehirlerde sanayi birim yöneticileri, il 

koordinatör ve il halk sağlığı 

müdürleri  

Şehirlerde olası asbest kullanan iş 

yerlerinin tespitleri. 

Yerel imkan 

Şehir Saha 1  Sanayi birimlerini ziyaret ve olası 

asbestli maddelerden örnekleme  

Asbest temaslı iş yerlerini tespit Yerel imkan 

Mineral Analiz 2 Sanayi birimlerinden alınan 

örneklerin mineral analizi, 

İSGÜM analizleri 

Asbest temaslı iş yerlerini teyid etme Masraf iş yerleri tarafından ödenir. 

I. Aşama GİDER 145.000 TL 

 (Bu gider içinde kamu spotları yoktur. Mineral analizi fiyatları teklif alımında değişebilir.  

Tanıtım malzemeleri bakanlık matbaasında basılabilir.)     

 

 

 

 

 



 

 

 

TÜRKİYE ASBEST KONTROLÜ STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ – II. AŞAMA 

 

TÜRKİYE ASBEST TEMAS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMALAR  

İŞ ÖZELLİK – KATILIM GEREKÇE MASRAF 

Yerel Toplantı 4 Şehir bazında çalışanların 

toplantısı 

Şehirlerde asbest temaslı iş 

yerlerinde yapılacak 

rehabilitasyonun belirlenmesi 

Yerel imkan 

Kırsal alan ve iş yeri asbest 

güvenliği çalıştayı  

Kırsal alan ve iş yeri asbest 

güvenliği rehberi 

Üniversite, bakanlık, ilgili diğer 

bakanlık, sanayi odası, ticaret 

odası temsilcileri, yurt dışı 4 

uzman.  

Kırsal alanda ve iş yerlerinde asbest 

kullanım güvenliğinin tespiti ve 

sunusu için çalıştay ve rehber 

hazırlanması 

Çalıştay ve Rehber masrafı sanayi ve 

ticaret odalarınca karşılanabilir. 

Yerel Toplantı 5 Ev rehabilitasyonu için 

oluşturulacak teknik ekipler 

Kırsal alanda evlerin 

rehabilitasyonu için çözüm 

uygulama teknik ekiplerinin 

eğitilmesi. 

Yerel imkan 

Kırsal Saha 2 

 

Ev rehabilitasyonu için 

oluşturulacak teknik ekipler  

Kırsal alanda sorunun çözümü için 

teknik ekiplerin çalışmaları 

Yerel imkan 

Kırsal Saha 3 Şehir bazında çalışanlar Çözüm – rehabilitasyon 

uygulamalarının kontrolü. 

Yerel imkan 

Kırsal alanda rehabilitasyon Kırsal alanda sorun çözecek 

uygulama ekipleri 

Asbest teması gerçekleşen köy ev 

ve alanlarının rehabilitasyonu 

Köy başı tahmini 7.000 TL, toplam 

473 köy: 7.000 x 473:  3.311 000 TL 

Yerel Toplantı 6 Şehir bazında çalışanlar Sanayi birimlerinde alınacak 

tedbirlerin belirlenmesi ve ilgili 

yaptırımcı birimlere iletilmesi   

Yerel imkan 

Şehir Saha 3 Şehir bazında çalışanlar Sanayi birimlerinde alınan 

tedbirlerin kontrolü. 

Yerel imkan 



 

 

 

Model araştırma alanı Proje koordinatörü Kırsal alanda temas edilen havadaki 

asbest lif miktarlarının ve kişilerin 

karşılaştığı toplam asbest temas 

miktarlarının tespiti. 

4 ev birimin oluşturulması: 

Yaklaşık 20.000 TL 

Genel Toplantı 3 İl koordinatörleri Sonuç raporu için 22 il  ve 8 

mücavir alan koordinatörünün 

Ankara’da toplanması 

9.000 TL 

Sempozyum Uluslararası katılımlı Asbest teması ve ilgili sorunlar 

konusunda son durumu tartışmak 

ve “Türkiye Asbest Kontrolü 

Stratejik Planı”nı örnek model 

olarak tanıtmak.  

Sponsor bulunabilir – Ayrı bütçe 

olmalı. 

Aile hekimleri eğitimi Temas saptanan il ve alanların 

aile hekimleri 

Aile hekimleri hasta olması 

kesinleşen kişilerin erken tanı ve 

takibi yönünden eğitilecekler. 

Toplam 5 eğitim grubu halinde 1 

günlük eğitim kursu ve kurs kitabı 

kullanılacak (Bu eğitim kitap ve 

uzaktan eğitim yöntemi ile olabilir).  

Sponsor bulunabilir – Ayrı bütçe 

olmalı.  

Eğitim bütçesi: 

1. Kitap (3.000 adet): 40.000 TL 

2. Uzaktan eğitim: 60.000 TL  

Toplam : 100.000 TL 

II. Aşama GİDER : 3.440.000 TL 

Planın tespit aşaması bittikten sonra gerçek rakam net olarak belirecektir. 

 

Toplam Gider: 145.000 + 3.440 000:  3.585 000 TL  
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