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Tatarcık köyünde eskiden iĢletilmiĢ ve terk edilmiĢ bir asbest maden ocağı yer 

almaktadır. YağıĢlı mevsimlere göre kurak mevsimlerde ve rüzgarlı havalarda asbest tozuna 
maruziyetin en fazla olduğu bilinmektedir. Köy içinde olduğu gibi köy yakınlarında, tarlalarda 
ve su bendi yapmak için kazılan derelerde ve yol yarmalarında asbestli malzeme 
yüzeylenmiĢ olup, asbest tozuna maruziyet devam etmektedir.  
 

  
A      B 

A- Tatarcık asbest ocağının uzay görünümü, B- Tatarcık asbest ocağı, B- Tatarcık köyü terk edilmiĢ asbest ocağı, (Atabey, 
2009). 
 

TATARCIK KÖYÜ ASBEST MARUZİYETİ ÖNLEMLER 
Asbest ocağında: 
1-Olanaklı ise köyde yaĢayanların asbestten arındırılmıĢ, yakındaki güvenli bir Alana 
taĢınması. 
2-Yerinde önlem alınması; 
a-Asbest ocağı yarmasının, çıkartılan pasa ile doldurulması ve üzerinin toprak ile örtülmesi. 
b-Ocağın evlere bakan kısmında teraslama ve istinat duvarı örülerek, gerisinin toprakla 
örtülmesi. 
c-Örtülen alanın üzerinin ağaçlandırılması (burada köklü ağaçta olabilir), yeĢillendirilmesi. 
d-ĠĢlem sırasında evler boĢaltılması ve karantinaya alınması, 
e-ĠĢlemlerin asbest söküm uzmanları kontrolunda yapılması. 
f-ĠĢlemler yapılmadan once bir iĢ planlamasının yapılması. 
Evlerde; 
Evlerin duvarlarında, (sıvasında asbest kullanılan evlerde) iyileĢtirme yapımalı. 
kullanılmayanlar yıkılarak malzemesi gömülmeli. 
Köy halkının asbest maruziyetine karĢı ne yapması gerektiği ile ilgili asbestle ilgili ve sağlıkla 
ilgili (etkisi) bilgilendirilmeli. Asbest toprağının kullanılmaması konusunda eğitilmeli. 
 
Tarlada; 
Tarla sahiplerinin çalıĢmaları sırasında asbest tozuna karĢı maske kullanmaları, ya da 
koruyucu elbise giymeleri ve maske eve elbisleriyle evlerine gitmemeleri sağlanmalı. 
Tarlalarda alanı az olanlar için olabilir, yağmurlama ile nemlendirilebilir. 
 
Havuz ve bentler; 
Tatarcık köyü yakınlarındaki tarlalarda meyve fidanları dikildiği ve sulama için derelere bent 
ve çukurlar açıldığı görülmüĢ ve ayrıca yol yarmalarında da asbest zuhurları görülmektedir. 
 



Asbest tozundan etkilenmemk için, yol yarmalarındaki kısımlara istinat duvarları örülmeli, ya 
da püskürtme beton vd. Teknikler uygulanmalı. Havuzlarda ve bent gerisi havuzlarda sürekli 
su bulundurularak, tozlaĢma önlenmeli. Malzeme alınan yerler kapatılmalı. 
 
MİHALIÇCIK MERKEZİ ASBEST MARUZİYETİ ÖNLEMLER 
 
Alttaki A Ģeklinde Mihalıçcık ilçe merkezi bir mahallesinde asbestli alanlar (beyaz kısımlar) 
görülmektedir. Bu gibi alanlar eğimli yerlerde önüne duvar örülerek ve düz alanlarda ise üstü 
toprakla örtülerek tozlaĢma önlenmeli. Ağaçlandırma ve yeĢillendirme yapılmalı. Mihalıçcık 
ilçe merkezinde birçok alanda asbest oluĢumu görülmüĢtür. Halkın gerek bilgilenme ve 
gerekse ne yapması konusunda bilgilendirilmesi gerekir. ġehir içinde inĢaat temeli kazısı vd 
faaliyetlerde gerekli iĢ güvenliği tedbirleri ve çevre önlemleri alınmalıdır. 
 
MİHALIÇCIK ASBEST FAB. MARUZİYETİ ÖNLEMLER 
 
Alttaki B Ģeklinde; eski bir asbest maden iĢleme fab. Ve bahçesindeki asbest yığını 
görülmektedir. Bu pasa yığını hala orada bulunmaktadır. Bu pasa önüne bir istinat duvarı 
örülerek pasanın üzeri tamamen toprakla örtülmeli ve üzeri ağaçlandırılmalı, 
yeĢillendirilmelidir. 
 

  

A    B 
A- Mihalıçcık ilçe merkezi asbestli alanlar, B- Atıl kalan asbest iĢleme fabrikası ve bahçesindeki asbest yığını, (Atabey, 2009). 
 

Ayrıca, Mihalıçcık ilçe merkezi ve Tatarcık köyünde olduğu gibi,  asbest maruziyeti 
Mihalıçcık ilçesi Beyköy, Kavak köyü, Sorkun köyü, Belen köyü, Lütfiye köyü, Çardak köyü, 
Çukurören köyü, Doğu köyü, Güreş köyü, Hacılar köyü,  Kızılbörüklü köyü, Korucu köyü, 

Sazak köyü, Akışık köyü, Seki köyü ve Kıyı (Karacaören) köyünde de devam etmektedir. 
Yerinde incelemelerde bulunulup, bir iĢ planı yapılarak, asbest maruziyeti altındaki köylerde 
önlemler alınmalıdır. 
 

 
Ġlke olarak tüm Mihalıçcık köylerinde ve asbest maruziyeti olan yaĢam alanlarında BĠR 
TEKNĠK ĠNCELEME YAPILIP (JEOLOJĠ, ĠNġAAT, ÇEVRE, TIP VD UZMANLARIN 
BULUNDUĞU), bu projelendirilmeli ya da maliyetlendirilmeli, bir sistem dahilinde yapılacaklar 
sıralanarak, BĠR Ġġ PLANI HAZIRLANARAK GEREKLĠ ÖNLEMLER alınmalıdır. 


