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ffi Bir kentin yakınında yapılan inşaatta

asbestli malzeme kullanılıyorsa veya asbest
kullanılmış bir bina yıkıldığında atmosfere
asbest lifleri karışabilir. Gök gürlemesi ve

deprem sırasında da havadaki asbest lif

sayısı yükselmektedir. İnşaatında asbestIi

materyal kulIanılmış bir binanın yıkımı

sırasında oradan geçmekte olan bir kişi veya
yıkıian bina okui ise içeriye giren bir çocuk
asbest lifi soluyabilir. 1930 ile 1980 yılları

arasında (asbest kullanımı yasaklanıncaya
kadar) binalarda asbestli malzeme
kullanılmıştır.

m Önceki yıllarda asbestli çimento
boruları (AÇB) üretilmiş ve birçok şehre su

qetiren borular bu AÇB'yle döşenmiştir, AÇB
boruIarının gömülü halde asbeste maruz
kalmaktadır. Suya asbest liflerinin karışması

oldukça zordur. Ancak boruların patlaması,

çatlaması, ezilmesi, kırılması sırasında asbest
lif ve tozları havaya karışabilecektir.
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Atabev,in çarplc, ,orrçlrr,-brlunan araş_ ,İİİ" blrlikte y,,Ş,lun bir arğtıtma sonunda
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dJog.,t]:Öu#'io, asbest rezJrvi tespit i,urtul,g,r,,r, ypsun Jl"rak bulunduğu yer-

edilirken, Amasya r"rİ" ,rIrrjrrrş^ İ+İ ıj* İ"ı' uruŞ"du *kiş"hı,, Urfa, Ankara, çankın,
;ö,'Abil;lı:" ;";;;k;; ;;lrlrr"a" Konya ve Diyarbakır yer almaktadır,


