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Giriş 
 

Yeryüzünde dolaşan tozların birçoğu canlı parçacıklardır. Onların rüzgarlarla taşınabilir 
olmaları gezegeni sağlıklı ve yeşil tutar. Bulutlar çeşitli tozların çevresinde yoğuşmuş su 
damlacığı öbekleri olduğundan, tozun azlığı, gökyüzünde bulutların da az olması demektir. Yere 
düşen kaya tozları, dünyanın en ıssız bazı yerlerindeki canlıları besler (Holmes, 2003). Sahra’dan 
ve Arabistan’dan kalkan toz bulutları, Karadeniz’de planktonları, planktonlarda balıkları besler. 
Dünyanın bazı yerlerinde toprak katmanı ve besin kaynağı oluşturur. 

 
Bazı tozların solunduğunda hastalık yapma özelliği olduğu bilinmektedir. Lifsi mineraller 

ve bunların tozları ile diğer bazı minerallerin tozları büyük oranda doğrudan solunum yolundan 
vücuda girerek çoğunlukla solunum sistemi hastalıklarına neden olurlar. Ancak bazı tozlar temas 
sonucu deride de tahrişler yapabilir. Solunum yollarında toz veya başka yabancı cisimlerin 
akciğerlere girmesini önleyici doğal koruyucu engellemeler olmuştur. Bu koruyucu sistem özellikle 
büyük partiküllerin akciğerlere kadar ilerlemelerini önler (Bilir ve Yıldız, 2005). Çapı 10 mikrondan 
büyük olan partiküllerin hemen tamamı bu sistem tarafından tutulur ve akciğerlere ulaşması 
önlenir. Ancak 10 mikronun altındaki tozların bir kısmı akciğerlere kadar ulaşabilir. Bu 
boyutlardaki lifsel tozlara solunabilir toz adı verilir.  

 
Bu lifsel tozlar arasında da büyüklüğü 0,1-5 mikron arasında olanlar en büyük tehlikeyi 

oluştururlar. Çapı 0,1 mikrondan daha küçük olan tozlar ise alveol içinde de havada asılı olarak 
kalırlar ve solunumla geri atılırlar. Son zamanlara kadar mineral tozlarının neden olduğu 
hastalıklar sadece mesleki hastalıklar olarak adlandırılmalarına karşın, günümüzde mineral 
tozlarının solunum, sindirim veya cilt yoluyla vücuda girdiği ve vücudun çeşitli organlarında çeşitli 
hastalıklara yol açtıkları birçok araştırmada ortaya konmuştur (Bilir ve Yıldız, 2005). Bunlar 
arasında asbest ve eriyonit minerallerinin toz ve lifleri en çok etkilenilen tozlar olarak sayılabilir. 
Akciğerlerde hastalık meydana gelmesi bakımından 0,1-5 mikron arasındaki lifsel özelliği olan ve 
akciğerlerde depolanan tozlar önemlidir (Bilir ve Yıldız, 2005).  
 
Toz tanımı 
 

Toz, partikül büyüklüğü 100 mikrondan daha az olan havada asılı parçacıkların genel 
adıdır. Çeşitli organik ve inorganik maddelerin çeşitli etkilere maruz kalarak çok küçük ve hafif 
parçacıklara bölünmesiyle oluşan ve havada asılı durabilen katı parçacıklar toz olarak kabul 
edilmekte olup, kökenler farklı olabilir (Atabey, 2009). 
 
Tozların sınıflandırması 

 
Tozlar kimyasal yapılarına göre iki temel gruba ayrılır. Birinci grupta demir, kömür, asbest, 

eriyonit, çimento tozu vb. inorganik yapıda olan tozlar, diğer grupta ise pamuk tozu, şeker kamışı 
tozu, mantar sporu, kümes hayvanı tüyü vb. organik yapıda olan tozlar yer alır. Havada durabilen 
tozlara örnek olarak da çimento, demir tozu, alüminyum tozları örnek olarak gösterilebilir (Bilir ve 
Yıldız, 2005; Atabey, 2009). Tozlar biyolojik etkilerine göre aşağıdaki gibi sınıflanalabilir (Çizelge 
1). 
 
 
 
 



2 

 

Çizelge 1- Tozların sınıflandırması (Bilir ve Yıldız, 2005; Atabey, 2009). 
 

Tozlar Çeşitleri 
Fibrojenik tozlar (solunum 
sistemine zararlı olanlar) 

Silis (kuvars), silikatlar (asbest, eriyonit, talk, mika), 
berilyum, kalay, demir, kömür (linyit, antrasit, bitümlü 
şist). 
 

Fibrojenik olmayan tozlar Baryum, selenyum, demir  tozları. 
 

Kanserojen tozlar Radyum, asbest, eriyonit, nikel, krom tozları. 
 

Zehirli tozlar (organ ve 
dokularda toksik etki) 

Berilyum, arsenik, kurşun, uranyum, radyum, toryum, 
krom, vanadyum, cıva, kadmiyum, antimuan, 
manganez, tungsten, nikel ve gümüş tozları.  
 

Pneumonitis Alüminyum ve mangan tozları. 
 

Radyoaktif tozlar (α ve β 
ışınları nedeniyle zararlı 
olanlar) 

Uranyum, radyum ve toryum tozları. 
 

Patlayıcı tozlar (havada 
süspansiyon halindeyken 
yanabilenler) 

Metalik tozlar (magnezyum, alüminyum, çinko, kalay, 
demir), kömür (bitümlü şist ve linyit), polonyum 210, 
pirit ve organik tozlar. 
 

Az zararlı tozlar Jips, kaolen ve kalsit. 
 

Allerjik tozlar (organik tozlar) Pamuk, şeker kamışı ve tohum tozları. 
 

 
Tozların özellikleri 

 
Kömür tozu (ince toz) Φ< 0,3 mm,  Φ< 0,075 mm’dir. Kayaç tozu Φ< 10 μm’dir. Bunlar  

akciğer alvollerinde kısmen çözünerek silisik asit (H2SiO3)’e dönüşür ve kana karışırlar (Ertürk, 
2006).  
 
Tozların boyutları 

 
Gün ışığında farklı renkteki bir fonda 10 mikron ve daha büyük tanecikler görülebilir. 

Işıklandırması tam olmayan karanlık ortamlarda 100 mikron ve altındaki taneler görülemez. 10 
mikron boyutundaki bir silisyum parçacığı 1 cm/sn hızla düşer. Bu tanecik hava akımıyla 100 m 
uzaklığa, 1 mikron büyüklüğündeki tanecikler ise 10 km’den daha uzun mesafelere taşınabilir 
(Ertürk, 2006). 
 
Tozların etkileri 
 

Tozların akciğerlerde hastalık oluşturabilmesi yönüyle hem toza hem de kişiye ait bazı 
özellikler öne çıkar. Tozlara ilişkin özellikler arasında tozun boyutu,  onu taşıyan atmosferik 
koşullar ve rüzgar hızları, uzaklık, dağılım alanı, fibrojenik potansiyel, ortamdaki yoğunluk, 
depolanma nitelikleri, kişiye ait özellikler arasında da kişinin genetik yapısı, sigara alışkanlığı, 
diğer solunum sistemi rahatsızlıklarının varlığı vb. özellikler söz konusudur (Bilir ve Yıldız, 2007). 

  
Akciğerlerde hastalık oluşması yönüyle 0,1-5 mikron arasındaki fibrojenik özellik taşıyan 

ve akciğerlerde depolanan tozlar önemlidir. Tozlarla oluşan akciğer hastalıkları sigara kullanan ve 
genetik yatkınlığı (alfa-1 antitripsin enzimi eksikliği) olan kişilerde daha sık görülür (Bilir ve Yıldız, 
2005).  
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Diğer taraftan tozun ortamdaki miktar, oran ve yoğunluğu ve toza karşı direnç süresi de 
önemlidir. Hastalık çoğunlukla 10 yıl ve daha uzun süre ile tozlu ortamda çalışan şahıslarda 
görülür. Toz maruziyetinde hastalığın meydana gelebilmesi için en kısa süre 3 yıl olarak 
belirlenmiştir. Böylece 3 yıldan daha kısa süreli maruziyetlerde akciğerde toza bağlı hastalık 
oluşamayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte klinik ve laboratuvar yöntemleri ile kanıtlandığı 
takdirde daha kısa sürede de hastalık oluşabilmektedir. Toza bağlı olarak meydana gelen 
hastalıklar başlıca 5 grup altında özetlenebilir (Çizelge 2) (Bilir ve Yıldız, 2005). 
 
Çizelge 2- Toza bağlı hastalık grupları (Bilir ve Yıldız, 2005). 

 
Hastalık  Madde 
İritasyon Kireç ve çimento-deri, mukoza 

 
Pneumonitis Alüminyum. 

 
Allerjik reaksiyon Organik toz, pamuk tozu, bronkospazm, bizinozis 

 
Malignansi Asbest akciğer kanseri, mezotelyoma 

 
Pneumonitis Aluminyum ve mangan tozları. 

 
Depolanma ve fibrozis Silis tozu pnömokonyoz 

 
 

Ülkemizde kanserojen özelliği olan tozların başında asbest ile eriyonit lif ve tozları 
gelmektedir. Bunlardan başka kuvars, demir, talk, beril, barit, mangan, alüminyum vb. mineral 
tozları sağlık riski taşımaktadırlar.  

 
ASBEST 

 
Asbest mineralleri, mafik (az silisli) ve ultramafik (çok silisli) kayaçlar içinde damar ve ağ 

şeklinde bulunabilirler. Serpantin grubundan başlıca lifsi krizotil ile amfibol gubuna bağlı; antofillit, 
tremolit, aktinolit, amosit, krosidolit mineralleri sayılabilir (Atabey, 2005, 2007). Asbest mineral 
lifleri ve tozlarının solunumuna bağlı akciğer hastalıklarının Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu 
olduğu bilinmektedir. Barış (1987, 1994, 2003, 2005) tarafından yapılan tıbbi araştırmalarda 
asbest liflerinin iç ve dış ortam yoluyla solunması sonucu akciğer zarında kireçlenme ve 
kalınlaşma, su toplanması, malign mezotelyomanın yanı sıra karın zarı kanserine neden olduğu 
da ortaya konmuştur. Özellikle amfibol asbest grubu minerallerden aktinolit, tremolit ve krosidolit  
liflerinin, krizotil asbest liflerine göre çok daha kanserojen olduğu da belirtilmektedir. 
 
Asbest tanımı  
 

Asbest terimi; magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat 
veya sodyum-demir silikat bileşimindeki, ateşe, asitlere ve darbeye dayanımlı, iletkenlik özelliği 
olmayan bir kısım doğal, lifsi silikat mineralleri için kullanılan genel bir ifadedir. Hepsinin ortak 
özelliği lifsel yapıya sahip olmalarıdır. Asbest, Yunanca “kirletilemeyen” anlamına gelen 
“amiantos” kelimesinden türetilen amyant ismiyle de anılmaktadır. Halk dilinde asbest, amyant, 
çorak toprak, çelpek toprak, geren toprağı, höllük, ak toprak, kaya yünü gibi adlarla anılmaktadır 
(Atabey, 2009).   
 
Asbest çeşitleri  

 
Asbest mineralleri iki gruba ayrılmaktadır. 

Serpantin grubu asbest mineralleri: Krizotil, lizardit ve antigorit. 
Amfibol grubu asbest mineralleri: Krosidolit, amosit, antofillit, tremolit ve aktinolit. 
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Serpantin grubu asbest mineralleri 
 
Krizotil: Beyaz renkli, lifsi yapıda, yumuşak ve ipeksi parlaklıkta sulu magnezyum silikattır 

(Şekil 1). Mineral  Mg3 Si2 O5 (OH)4  bileşimindedir (Van Biljon, 1964; Skinner, 2002).  
 

   
A     B 

Şekil 1- A-Bantlı görünümü krizotil asbest lifleri (beyaz kısımlar), B-Lifler (Atabey, 2008, 2009). 
 
Amfibol grubu asbest mineralleri 
 
Krosidolit (ribekit): Lifsi yapıda, lifleri mavi renkli kompleks sodyum-demir silikattır. 

kimyasal bileşimi: Na2(Fe2+, Mg)3 Fe3+
2Si8O22(OH)2  (Van Biljon, 1964; Skinner, 2002). Liflere 

mavi rengi veren yüksek soda oranı ve ana kayaçtan gelen demir bileşikleridir. Ara sıra içindeki 
demirin hava etkisiyle hematit ve limonite dönüşmesiyle kırmızı veya sarımsı lekeler ortaya 
çıkabilmektedir.  

  
Amosit (grünerit): Kahverenkli, lifsi yapıda demir magnezyum silikattır. Kimyasal 

bileşimi: (Fe2+)
2 (Fe2+

, Mg)5Si8O22(OH)2 (Van Biljon, 1964; Skinner, 2002).  Amosit grüneritin aşırı 
lifsel türüdür (Industrial Mineral and Rocks, 1975). Amosit kusursuz lif yapısından başka, düşük 
soda yüzdesinin sağladığı ısı direncine, asitlerden etkilenmeme, alkali kimyasal eriyiklere ve tuzlu 
suya dayanma özelliklerine sahiptir 
 

Antofillit: Gri renkli, demirli magnezyum silikattır. Kimyasal bileşimi: Mg7Si8O22(OH)2 (Van 
Biljon, 1964; Skinner, 2002). Antofillit türü asbestin kanser yaptığı kabul edilmemektedir (Barış ve 
diğerleri, 2007). 
 

 
 B     C 

Şekil 2- A-Amosit minerali lifleri mikroskop görünümü, B-Mihalıçcık’daki eski mezar taşlarını oluşturan 
antofillitler (Atabey, 2007a). 
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Tremolit: Tremolit,  beyaz amfibol olarak da anılmakta olup, ancak renk yanıltıcı bir 
tanımlamadır. Gri veya sarımsı renklerde de olabilir. İpeksi parlaklıkta lifsi olup lifler 
yumuşaklığının yanı sıra uzun ve kısa, sağlam ve zayıf olabilmektedir (Van Biljon, 1964) (Şekil 
3A, 3B). Kalsiyum magnezyum silikat bileşimlidir (MTA, 1975). Kimyasal bileşimi: Ca2 
Mg5Si8O22(OH)2 (Skinner, 2002).  
 

Aktinolit: Genellikle çubuksu yapıda, lifsi, parlak yeşil renkli, camsı, ipek parlaklığında, 
demirli kalsiyum magnezyum silikattır. Kimyasal bileşimi: Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 (Skinner, 
2002). SEM görüntüsü Şekil 3C’de verilmiştir. 
 

 
A    B    C 

Şekil 3- A-Toz halinde tremolit asbest yığını (Mihalıçcık-Eskişehir) (Atabey, 2007a), B- Tremolit lifleri SEM 
görüntüsü (Siverek sıva örneği: Eşref Atabey, SEM: Ian Steele-ABD ve Y. İzzettin Barış), C- Aktinolit lifleri 
SEM görüntüsü (Atabey, 2008). 

 
Türkiye’deki Krizotil asbest ve amfibol asbestli yöreler 

 
Türkiye krizotil asbest yatakları, ofiyolitik komplekslerin peridotit üyelerinde yer alır (Şekil 

4).  Ofiyolitik komplekslerde krizotil asbest yataklarının dağılımı, herhangi belirgin bir sisteme 
bağlı değildir. Krizotil yataklar bir birinden kopuk olup, süreklilik göstermezler ve büyük boyutlara 
ulaşmazlar (İrkeç, 1990). Türkiye’de 73 adet krizotil ve amfibol asbest oluşumu tespit edilmiştir. 
Aşağıda verilen yörelerden Mihalıçcık ile Denizli yöresi asbest oluşumları amfibol asbest türüdür 
(Şekil 4). Türkiye’de asbest yatakları bulunan yöreler aşağıda sıralanmıştır (Atabey, 2007a, 
2009). 
1-Bursa-Orhaneli yöresi  
2-Ankara-Çankırı-Şabanözü yöresi 
3-Amasya yöresi 
4-Sivas-Beypınarı yöresi 
5-Erzincan-İliç yöresi 
6-Bitlis yöresi 
7-Antakya-Kızıldağ yöresi 
8-Mihallıççık yöresi (amfibol asbest) 
9-Denizli-Bekilli, Uşak-Karahallı yöresi (amfibol asbest) 
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Şekil 4- Türkiye’de amfibol asbest ve krizotil asbest bulunan başlıca yöreler: a-Amfibol asbest: 1-Çakırlı 
köyü-Biga, 2-Hacıhıdır köyü-Salihli (Manisa), 3-Yağcılar köyü-Urla (İzmir), 4-Karateke köyü-Tire,5-Kızılkaya 
köyü (Aydın), 6-Süller-Üçkuyu, Poyrazlı, İkizbaba-Bekilli (Denizli), Gökçebel, Pınarbaşı köyü-Sivaslı-
Karahallı (Uşak), 7-Kureyş köyü (Kütahya),8-Tatarcık, Dağcı, Ahışık köyleri-Mihalıçcık (Eskişehir), 9-
Maydosköyü (Konya),10-Gökçeağaç köyü (Kastamonu). b-Krizotil asbest: 1-Karacaören köyü 
(Çanakkale), 2-Topuzköy-Göynükbelen köyü (Bursa), 3-Armutalan (Marmaris), Beyobası (Köyceğiz)-
Muğla,4-Bedirli köyü (Burdur), 5-Dutlu köyü (Bozkır-Konya), 6-Sazak köyü-Mihalıçcık (Eskişehir), 7-Beynam 
köyü (Ankara),8-Gümerdiğin, Gürpınar, Çapar, Karakoçaşköyleri (Şabanözü-Çankırı), 9-Ahlat (Yapraklı-
Çankırı,10-Seydim köyü (Çorum), 11-Karaibrahim, Şeyhzadi köyleri (Amasya), 12-Dodurga köyü (Tokat), 
13-Aktaş, Başyurt, Karaçal köyleri ve  Gürlevik dağı (Hafik-Sivas),  14-Uşaklar, Karaburun, Beypınar (Zara), 
Karageben (Divriği), Çavdar köy (Kangal)-Sivas, 15-Yakuplu, Sarıkonak köyleri (İliç-Erzincan), 16-17-
Erzincan, 18-Abuzeyit  (Ağrı), 19-Destumi, Eğri köyleri (Bitlis), 20-Çermik, Ergani (Diyarbakır), 21-Akkışla 
köyü (Kayseri), 22-Malaviz köyü (Afşin-K. Maraş), 23-Kırıklar  köyü (Osmaniye), 24-Gökyar, Kurudere 
köyleri, Olukpınar ve Kise mevkii (asbest noktaları; 
http://www.mta.gov.tr/v1.0/index.php?id_mad_har=myatak&id=maden_haritalari&m=6 Web sayfasındaki 
maden yatakları haritası üzerine işlenmiştir) (Atabey, 2009). 

 
Asbest kullanımı 

 
Asbest; kırsal kesimde evlerin damlarında su geçirmez malzeme, yollara sergi malzemesi 

olarak, evlerin sıva ve badanasında sıkça kullanılmıştır. Asbestin asıl kullanım alanı endüstride 
olmuştur. Basınca, ısıya, asitlere dayanımlı olması ve mukavemet gücü nedeniyle endüstride 
yoğun bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. Çatı kaplaması, şap, asbestli çimento ürünleri, 
asbestli çimentodan mamul basınç boruları, kanalizasyon boruları, çiçek saksıları, yalıtıcı ve 
ateşe dayanıklı levhalar, kilim, kumaş, döşemeler, masa örtüsü, saç kurutma, çamaşır ve tost 
makinelerinde, buzdolabı ve elektrik süpürgelerinde, otomobil ve motosiklet fren balatalarında, 
ısıtma boruları, izolasyon, taban fayansları ve fayans çimentoları, yer paspası, akustik fayanslar, 
su borusu kaplamaları, spreyli yalıtım, bitümlü bileşikler, refrakter tuğlalar, kuvvetlendirilmiş 
plastikler, katalizör destekleyiciler, asbestli dokumalar, amosit mukavva levhalar, urgan ve ip 
imalinde, ambalaj malzemeleri, elektrolitik hücrelerin diyaframları için mavi asbest, kimyasal 
etkilere dayanıklı filtreler, oda ve koridor izolasyonu, zemin duvar ve tavanlarda yangın emniyeti 
için kullanılmıştır.  

 
Şehir havasında asbest bulunması: Bir kentin yakınında yapılan inşaatta asbestli 

malzeme kullanılıyorsa veya asbest kullanılmış bir bina yıkıldığında (kentsel dönüşüm 
kapsamında yıkılacak binalar) atmosfere asbest lifleri karışabilir. Gök gürlemesi ve deprem 
sırasında da havadaki asbest lif sayısı yükselmektedir.  İnşaatında asbestli materyal kullanılmış 
bir binanın yıkımı sırasında oradan geçmekte olan bir kişi veya yıkılan bina okul ise, içeriye giren 
bir çocuk asbest lifi soluyabilir (Barış ve diğerleri, 2007). 
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Şebeke suyunda asbest bulunması: Sindirim kanalına karışan asbestin hastalık 
yapmadığı ortaya konmuştur. Ancak, içinde yüksek oranda asbest bulunan suda yıkanan 
çamaşırlara takılan asbest lifleri daha sonra solunum yoluyla akciğere geçebilmektedir (Barış ve 
diğerleri, 2007). 

    
Çevresel asbestten etkilenme: Türkiye’de esas sorun bu yolla oluşmaktadır. Asbestle 

karışmış toprağın, çatı malzemesi, pudra ve sıva materyali olarak kullanılması, yol ve okul 
bahçelerine serilmesi, içinde asbest bulunan tarlada tarım yapılması malign ve benign tanısı ile 
bilinen asbestle ilgili hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır (Barış ve diğerleri, 2007). 
 

Asbeste bağlı hastalıklar açısından risk altındaki meslek grupları  
Krom madeninde çalışan işçiler 
Araba tamircileri, 
Demirci ve nalbantlar, 
Buhar kazanı yapımcıları, 
Tuğla duvarı ustaları,  
Kalıpçılar, 
Kimyagerler, 
Elbise ütüleyicileri, 
Kozmetik işiyle uğraşanlar, 
İtfaiyeciler, 
Gaz istasyonlarında çalışanlar, 
Makinistler, 
Yağ rafinerilerinde çalışanlar, 
Elektrik santrallerinde çalışanlar, 
Demiryolu işçileri, 
Kum ocağı işçileri, 
Gemi yapımcıları, 
Metal tabaka üreticileri, 
Tersane işçileri, 
Tekstil işçileri, 
Boru tamircileri,  
Boyacılar,  
Elektrikçiler, 
Kaynakçılar,  
Heykeltıraşlar,  
Tenekeciler,  
Yer döşemecileri,  
Cam fabrikası işçileri,  
İnşaat mühendisleri,  
Boru tamircileri,  
Dokumacılar, 
Su tesisatı yapan işçiler, 
Yer altında asbestli boru döşeyenler, 
Jeoloji Mühendisleri 
asbeste bağlı hastalıklarda risk altındadırlar.  
 

Barış’a (1988, 2003), Barış ve diğerleri (1987) göre asbeste bağlı hastalıklar; beniğn ve 
malign hastalıklar olarak iki grup altında tanımlanmıştır. Asbestin neden olduğu hastalıklardan 
birinci gruba; plevrada kalsifiye plaklar (Şekil 5), paryetel plevrada hyalinize plaklar, perikard 
hastalıkları ve benign akciğer hastalıkları, ikinci gruba ise malign hastalıklar girmektedir. 
Bunlardan en tehlikeli olan ise  ‘’Mezotelyoma’’ veya ‘’Akciğer Kanseri’’ ölüme neden olabilirken 
diğerleri genellikle vücutta semptomlar ya da yetmezlikler oluşturur.  
 

Benign hastalıklar: Plevrada kalsifiye  plaklar: Kostal, diafragmatik ve mediastinal 
plevrada. Paryetel plevrada hyalinize plaklar: Kostal, diafrağmatik ve mediastinal. plevrada, 
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kronik fibröz plöretis, plevral effüzyon (beniğn asbestos plevral efuzyon), yuvarlak atelektazi, kuş 
ayağı görünümü (Barış ve diğerleri, 1987). 

 
Perikard hastalıkları: Perikardial kalsifiye plak, perikardial fibrozis, perikardial efüzyon. 
Benign akciğer hastalıkları:  Asbestosis, kaplan sendromu, apikal akciğer fibrosisi, 

bronşiolitis, interlober fissür kalınlaşması. 
 
Maliğn hastalıklar: Maliğn plevral mezotelyoma, malign peritonal mezotelyoma, akciğer 

kanserleri, ekstra-pulmoner kanserler (Barış ve diğerleri, 1987). 
 

Mezotelyoma: Barış’a (1994, 2003) göre asbestten kaynaklanan asbestozis hastalığı 
(mezotelyoma), akciğere giren asbest lifleri akciğeri tahriş etmesi ve iltihaplandırması sonucu 
oluşmaktadır. 

 

 
A    B    

Şekil 5- A-Asbest lifi soluyan bir insanın akciğer zarında kalınlaşma kireçlenme (Barış, 2003),  
B-Plevral kalınlaşma, (Şenyiğit ve diğerleri, 2000). 
 
Asbest yasağı 
  

Krosidolit ve amositin Türkiye’de üretimi ve kullanımı 1996’da yasaklanmıştır. Asbest 
kullanımı; Avrupa ülkelerinden İzlanda’da 1983, Norveç’te 1984, Danimarka ve İsveç’te 1986, 
Avusturya’da 1990, Hollanda’da 1991, İtalya ve Finlandiya’da 1992, Almanya’da 1993, Fransa’da 
1997,  Britanya’da 1999 yılında yasaklanmıştır (Atabey, 2009). 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 
sayılı Resmi Gazete hükmüne göre; asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve 
ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave 
edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi Türkiye’de yasaktır. 

 
Asbest yerine kullanılabilecek malzemeler; köpüksü plastik, lifsi cam, polistilen, vermikülit, 

ağaç lifi, kayaç yünü, perlit, alümina, jips olarak özetlenebilir (Khan, 2004). 
 
Asbest maruziyetine karşı alınması gereken önlemler 
 
a) Daha ayrıntıda örneklemelerin yapılacağı jeolojik çalışmalar genişletilmelidir. 
b) Ön çalışmalarla asbest minerali tesbit edilen yörelerde evlerde, samanlık, kiler, depo gibi 
eklentilerin duvar taşı olarak asbest içeren kaya kullanılmamalıdır. 
c) Ev ve sokak araları olabildiğince nemli tutulmalı, tozlaşması önlenmelidir. 
d) Çok tozlu ortamda maske kullanılmalıdır. 
e) Özellikle bebekleri tozdan uzak tutulmalıdır. 
f) Ev içi, eşik, sokaklar süpürülürken ıslatılmalıdır. 
g) Asbest malzeme kullanılarak yapılan sıvaların üzerine plastik boya yapılmalıdır.  
h-Çatıdaki dam toprağının üzeri başka bir toprak veya malzeme ile kapatılmalıdır. 
i) Sokak araları, giriş yolları asfaltlanmalıdır. 
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j) Konutların damlarında, sıvasında, badana ve boya malzemesi olarak asbest tozu 
kullanılmamalıdır. 
k) Karayollarınca altlık ve zemin malzemesi olarak, serpantin kayası kullanılmamalı. 
l) Tozlaşmayı önlemek ve tozdan etkilenmemek için zemin ve çevre yeşillendirilmelidir. 
m) Mezotelyoma (akciğer kanseri) riski olup, olmadığı sözü edilen yörelerde tıbbi araştırma 
yapılmalıdır. Epidemiolojik, akciğer grafisi çalışması yapılarak, erken tanı merkezli çalışmalar 
yoğunlaştırılmalıdır. 
n) Özellikle yukarıda asbest mevcut olan merkezlerden terkedilmiş asbest ocağı üzerinde 
bulunan ve asbest tozlarından sürekli etkilenen yerleşim yerleri acilen yerlerinden sağlıklı alanlara 
taşınmalıdır (Atabey, 2009). 
 

ERİYONİT 
 

Eriyonit, zeolit grubu minerallerden birisi olup, kimyasal formülü: Ca4,5 (Al9Si27O72). 
27H2O)35’dir. Eriyonit minerali volkanik tüf kayası içinde bulunur (Şekil 6). Eriyonit minerali kapalı 
tuzlu sulu göllerde çökelen volkanik malzemenin göl suyu ile kimyasal tepkimesi sonucu 
oluşmaktadır. Bu tür oluşumlar,  Batı ABD ve Doğu Afrika rift vadisindeki tuzlu eski göl 
yataklarından bilinmektedir. Bu bölgelerde havadan göl ortamına kül yağmuru olarak dökülen 
volkanik küller, alkali tuzlu göl suları ile tepkimeye girerek geniş kanal yapısına sahip zeolitlerden; 
fillipsit, analsim, klinoptilolit, şabazit ve eriyonitin oluşmasını sağlamıştır (Mumpton,1973).  

 
Türkiye’de Nevşehir Karain, Sarıhıdır ile Tuzköydeki kansere neden olan eriyonit 

mineralinin oluşumu bu tip bir oluşum özelliğine dahil edilmektedir (Atabey, 2000, 2001, 2002a, 
2002b, 2002c, 2003a, 2003b; 2005a, 2005b; 2007a, Temel ve Gündoğdu, 1996). 
 

 
A     B  

Şekil 6- A-Eriyonit mineralleri içeren sarı renkli, pomza parçalı volkanik tüf kayası (Tuzköy-Gülşehir), B-
Eriyonit mineral iğneciklerinin taramalı elektron  mikroskop (SEM) görüntüsü (Atabey, 2008, 2009). 

 
Zeolitler;  yüksek ısı tutma kapasiteleri, düşük yoğunlukları, gözeneklerdeki sularını 

bıraktıklarından sonra yüksek gözenek hacimlerine sahip oluşları, katyon değişim özellikleri, 
sularını bırakan kristallerde uniform moleküler kanalları, gaz ve buhar absorpsiyon yetenekleri, 
katalitik özellikleri, elektriksel iletkenlik özellikleri nedeniyle vazgeçilemeyen endüstriyel 
minerallerdir. Sedimanter zeolitlerin açık renkli, hafif ve çok ince kristalli ve silikat bileşiminde 
oluşu; zeolit oldukları bilinmeden tarih boyunca yapı taşı, çimento malzemesi ve tarım alanında 
kullanılmıştır (İleri, 1978; Atabey, 2003a, 2003b, 2007d). 

 
Zeolit mineralleri; yapı taşı, pozzolan çimentosu, hafif yapı malzemesi, kağıt endüstrisi, 

iyon değişimi, oksijen ayırımı, hayvan yemi, tarım, gaz soğurucu ve katalizör, kirlilik kontrolü, 
enerji alanı, madencilik ve metalurjide kullanılmaktadır (Atabey, 2008b, 2009). Ancak yaklaşık 
150 çeşit zeolit mineralleri arasında, eriyonit mineralinin kristal yapısı dolayısıyla epidemiyolojik 
olarak insan ve hayvanlar için kanserojen olduğu bilinmektedir (Barış ve diğerleri, 1987).  
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Nevşehir, Kayseri ve Aksaray yöresinde eriyonit minerali içeren volkanik tüf kayalarının 
dağılımı 
 

Eriyonitli volkanik tüf kayaları; Nevşehir Ürgüp ilçesi Karain, Sarıhıdır, Taşkınpaşa, 
Şahinefendi, Cemilköy, Yeşilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, Ulaşlı, Mustafapaşa, İbrahimpaşa, 
Ortaköy köyleri, Ürgüp merkezi ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, Çavuşini arasında, Zelve 
vadisinde,  Nevşehir merkeze bağlı Sulusaray ve Nar arasında, Gülşehir ilçesi Tuzköy, Kızılköy, 
Çiftlikköy, Hamzalı, Hacıhalil, Fakıuşağı, Abuuşağı’nda, Hacıbektaş ilçesi Yeşilli, Şahinli, 
Karahüyük, Topçu, Aydoğmuş, Küçükkayapa, Büyükkayapa‘da, Aksaray Güzelyurt ilçesi Selime 
ve Yaprakhisar’da, Kayseri Yeşilhisar ilçesi Soğanlı ve Güzelöz arasında saptanmıştır (Atabey, 
2007b, 2007b, 2007c, 2009, 2013). 

 
ERİYONİT MİNERALİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ 

 
Eriyonit mineral iğneciklerinin (tozları) solunum yollarına kolayca girip, derinliklere kadar 

gidebilmesi, orada hiç değişmeden kalabilmesi ve kimyasal yapıları nedeniyle akciğer ve karın 
zarında mezotelyoma denilen kanser türünü yaptığı kabul edilmektedir (Barış, 1987, 1994, 
2002, 2003, 2004, 2008; Göktepeli ve diğerleri, 1983).  Eriyonitin kanser yapıcı özelliği Dünya 
Sağlık Teşkilatına  (DSÖ) bağlı, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu tarafından kabul 
edilmiştir. Lifsel yapılı mordenit ile lifsel yapıda olmayan diğer zeolit cinslerinin sağlığa zararlı 
olduğu gösterilememiştir.  Belirli ölçülerde (çapı yarım mikrondan az, boyu 5 mikrondan fazla) 
ve akciğerde erimeden uzun süre kalabilen lifsel yapıdaki minerallerin kanser yapıcı olduğu 
Stanton isimli Amerikalı bir araştırmacı tarafından ortaya atılmıştır (Barış, 1987). Barış ve 
diğerlerine (2007) göre eriyonitle (fibroz zeolit) ilgili hastalıklar beniğn ve malign adı altında iki 
grup altında aşağıda verilmiştir. 

 
Malign hastalıklar: Malign plevral mezotelyoma (Şekil 7A) 

Malign peritonal mezotelyoma 
Akciğer kanseri 
Diğer organ kanserleri (sindirim sistemi, larenks, ürojenital sistem, hematolojik tümörler). 

 
Beniğn hastalıklar: Kalsifiye, hyalinize plevral plaklar (Şekil 7 B, C, D)  

Kostal plevra 
Diafrağmatik plevrada 
Mediastinal plevrada 
Perikartta 
Kronik diffüz fibröz plöritis  
Beniğn plevral effüzyon 
Yuvarlak atelektazi 
Üst lobda plevra ve parankimayı içine alan ilerleyici değişiklikler 
Kuş bacağı 
Pnömokonyosis  
Küçük hava yolu hastalığı 
 

 
A  B   C  D 

Şekil 7- A-Tuzköy’lü malign plevral mezotelyomalı bir hastanın filmi, B-Tuzköy’lü bir hastaya  
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ait torakal CT’de yaygın kalsifiye plaklar, C-Karain’li bir hastaya ait akciğer filminde kalsifiye plevral 
plaklar, D-Sarıhıdır’lı bir hastaya ait akciğer filminde yaygın kalsifiye plaklar (Barış ve diğerleri, 
2007). 
 
Zeolit madenlerinde çalışanlar için eriyonit minerali olup olmadığı saptandıktan sonra eğer 

var ise gerekli önlemler alınmalıdır. 
 

KRİSTAL KUVARS VE SİLİKOZİS 
 

Kuvars: Kuvars cam parıltılı, kırılan yüzeyleri ise yağ parıltılıdır. SiO2 bileşiminde sertliği 
7’dir. Yerkabuğunda en yaygın minerallerden birisidir. Saydam veya mat, renksiz veya beyaz, 
kırmızı, pembe, mavi, mor gibi çeşitli renklerde olabilir. 

 
Kuvarsit: Genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir çimento ile 

birbirlerine çok sağlam şekilde bağlanmalarıyla oluşmuş bir kayaç olup (Şekil 8A), sedimanter ve 
metamorfik olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur.  

 
Kuvars kumu: Beyaz renkli, toz şeker görünümlü, ince taneli olup, bünyesine az miktarda 

kil, demir ve kireçtaşı parçaları karışabilir. Doğada saf olarak bulundukları gibi istenmeyen 
materyeller  karışmış olarak da bulunabilir (Atabey, 2009). 
 
Kuvars kullanımı 
 

Düzgün ve temiz olan kuvars kristalleri optik ve elektronik sanayiinde ve süs taşı olarak 
kullanılmaktadır. Kuvars kristalleri elektronik sanayiinde frekans kontrol asilatörerinde ve frekans 
filtrelerinde, süt kuvars ve camsı kuvars ise öğütülerek ve hazırlama işlemlerinden geçirilerek 
cam, deterjan, boya, seramik, zımpara, dolgu ve metalurji sanayilerinde, seramik Sanayiinde ise 
sır ve frit yapımında, yer ve duvar karosunda izolatör, elektro-porselen, glazür, sofra eşyası ile 
vitrifiye seramik yapımında, (DPT,1995), cam sanayiinde kristal eşya ve züccaciye imalatında 
kullanılmaktadır. 
 
Kuvars, kuvarsit ve kuvars tozlarına maruz kalma 
 

Kuvars tozlarına; kuvars, kuvarsit, kuvars kumu ocaklarında, taş ocaklarında çalışmak, 
kum öğütümünde, kuvars öğütme değirmenlerinde,  kum püskürtme işlerinde, tünel kazma işleri, 
döküm, cam sanayi, seramik, vitray yapımı, çimento üretimi, çanak ve çömlek yapımı, kiremit, 
tuğla ve balçık üretimi ile uğraşarak maruz kalınabilir. Ayrıca Jeoloji ve Maden Mühendisleri de 
meslekleri dolayısıyla bu tozlardan sağlıkları yönüyle zarar görebilirler. 
 
KUVARS TOZLARI VE SİLİKOZİS 
 

Silikozis kuvars kristalleri tozlarının (kristallerinin) solunması sonucu meydana gelen bir 
pnömokonyoz türüdür. Silis kristallerinin en çok bilinen türleri kuvars tridimit ve kristobalit'tir. 
Solunarak akciğer parankimine ulaşan toz orada makrofajlar tarafından fagosite edilir. Bir süre 
sonra bu makrofaj ölür fakat açığa çıkan tozu başka makrofajlar içine alır. Bu şekilde akciğerde 
toza karşı sürekli bir reaksiyon oluşur (Şekil 8B). Bu reaksiyon, sonunda kollajen liflerde artmaya 
ve fibrozise yol açar. Meydana gelen fibrotik odaklara silikotik nodül adı verilir. Nodüller ilk olarak 
terminal hava yolları çevresinde oluşur. Başlangıçta çok ufak olan nodüller zamanla birbirleri ile 
birleşerek daha büyük nodüllere dönüşebilir (Barış, 2008; Atabey, 2009). 

 
Silikosiz, pnömokonyozlar başlığı altında toplanan akciğerin toz hastalıklarından en hızlı 

seyredip ve ölümcül olanlarından biridir. Solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis 
partiküllerinin solunmasıyla oluşan, çoğunlukla radyografiyle saptanabilen bir akciğer hastalığıdır. 
En tipik görünümü basit silikozis ve progresif masif fibrozisdir (klasik silikozis) (Akkurt ve diğerleri, 
2006). Diğer radyografik görünümleri silikoproteinozis ya da akut silikozistir. Klinik olarak da 
kronik, akselere ve akut olmak üzere üç ayrı formu vardır. Kronik formda akciğer belirtileri, toza 
maruz kalmanın başlangıcından en erken 15 yıl sonra ortaya çıkar (Barış, 2008). 
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A     B 

Şekil 8-A- Kuvarsit (Atabey, 2009), B-Akut silikozis (Bakır, 2006) 
 

Kuvars değirmenlerinde ve kot kumlama işinde çalışanlar silikozise karşı korunmalıdır. 

PONZA 

Volkan patladığında çevreye dağılan malzeme çok gazlı ve fazla dağılmakta ise içindeki 
gazı kaybederek çabuk soğuyan bu malzemeden riyolit, trakit, bazalt, andezit gibi kayaçlar 
yerine, çok gözenekli, hafif kayaçlar oluşur (Önem, 2000). Bunlara ponza diğer adıyla süngertaşı 
denir (Şekil 9A). Bunlarda bünye suyu bulunmamaktadır. Püsküren kütle asitik bileşimli ise kirli 
beyaz, beyaz ponza oluşur. Ponza kayaçlarının sertliği 5-6’dır. Asidik ponzaların yoğunluğu 0,5-1 
g/cm3’dür. Bileşiminde % 60-70 silisyum dioksit vardır.  Amorf bir yapısı olup, içinde feldispat, ojit, 
hornblend ve zirkon bulunur. Bazik ponzaların bileşiminde % 49, 20 oranında silisyum dioksit 
vardır (Önem, 2000).  
 

Ponza; inşaat, tekstil, kozmetik alanında, balkon kebap ocaklarında (barbekü), tarımda, 
metal dedektörlerde ve ayrıca elektroliz yöntemi ile kaplamada, kükürtlü kibritlerin üretiminde, toz 
halde el sabunu ve piyano tuşlarının yapımında, resim çerçevelerinin üstlerine kabartmalı motifler 
vermede, deri ve kösele eşyanın cilalanmasında, taş basma kalıpların ve elektrik devre 
levhalarının temizlenmesinde, titreşim özelliği olan malzeme yapımında, kimyada filtrasyonda, 
seramikçilikte dolgu maddesi işlerinde kullanılmaktadır (Önem, 2000). 

 
Ponza bileşiminde % 60-75 oranında bazen daha fazla silisyum dioksit bulunur (Şekil 9B). 

Ponzanın bileşiminde bulunan silis silikozis (akciğerlerin tahribi) yol açabilir. Bunun için ponza 
ocaklarında ponza çıkrtılması sırasında ve öğütme, eşleme, torbalama sırasında tozlardan 
korunmalıdır. Silikozis hastalığına alfa kuvars tozlarının yol açtığı bilim insanlarınca 
belirtilmektedir (Göymen ve diğerleri, 2008).  

 
Ponza ocaklarında bu yönde ponza malzemesi incelenmeli ve gerekli koruyucu tedbirler 

alınmalıdır. 
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A     B 

Şekil 9- A-Ponza taneleri, B-İşlenmiş ponza (Atabey, 2013). 
 

 
PERLİT 

 
Ponzaların oluşum evresinde, eğer asidik lavın aktığı ortamda su mevcutsa ve lav orta 

nisbette gaz içeriyorsa farklı olay gelişir ve yeni bir cevher oluşur. Göl, bataklık, akarsu kolları 
olan ortama yayılan lav akıntıları hızla soğuyacak ve fazla ve basınçlı gaz içermediğinden 
soğuyan lavın bünyesinde boşluklar yerine, kılcal parçalanmalarla çok ince boşluklar oluşacaktır. 
Taşın bünyesinde su olabilecektir. Bu tür kayaç oluşumuna perlit denir  (Önem, 2000). Perlitin % 
90-97’si volkanik camdır. Geri kalanı feldispat ve biyotittir. Bir ham perlitin % 73, 8’i silisyum 
dioksittir. Serbest silis en fazla % 4’tür. Perlitin rengi açık gridir. Genleşen perlitin rengi ise beyaz 
olur. Özgül ağırlığı 2,2-2,4 g/cm3’tür. Isıtıldığında 84-1100 0C arasında yumuşar. 1315-1332 0C 
arasında ise ergir. Perlit; inşaat alanında, tarımda, sanayide kullanılır (Önem, 2000). Ponzada 
olduğu gibi perlitin bileşiminde de silis bulunur.  

 
Perlit ocaklarda ve perlit işleme sırasında silis tozuna karşı önlem alınmalıdır.  

 
DİYATOMİT 

 
 Diyatoma denilen kök, gövde ve yaprakları bulunmayan, silis veya kalsiyum karbonattan 
oluşan mikroskopik su canlılarının (algler) sıkışarak, taşlaşması olayına diyatomit (kizelgur)  
denir. Diyatoma kavkısı sulu amorf silistir. Diyatomit kayaçları ise % 86-94 silis içerir (Önem, 
2000). Diyatomitin en fazla kullanıldığı alan filtrasyon sektörüdür. İşlenmiş cevherin % 85-90’ı 
gözenekliliği, şeker sektörünün, bira, şarap, viski gibi içkilerin, yüzme havuzlarının, meyve ve 
sebze sularının artık malzemeden ayıklanmasında en etkili bir madde olarak yararlanılmaktadır. 
Diyatomit üretimi yetersiz olan ülkeler, bunun yerine asbesti kullanmaktadırlar. Asbest sağlığa 
zararlı olduğundan, diyatomit kullanımı tercih edilmektedir. Diyatomit; endüstri sahalarındaki 
atıkların, şehir sularının, kimyasal ara maddelerin, madeni ve nebati yağların filtresyonunda 
kullanılır. 
 
 Diyatomit hafif, dayanıklı, kimyasal yönden nötrlüğü, ısı, ses ve elektriğe karşı duyarsızlığı 
nedenleri ile, boyalarda, plastik ve lastik eşyalarda, kağıtta, ilaçlarda, kozmetik alanda, cila, kibrit, 
diş macunu ürünlerde dolgu maddesi olarak kullanılır. Bazı diyatomitlerin % 94 oranında yüksek 
silis içermeleri, kimyasal reaksiyonlara dayanıklı kılar. Ergime sıcaklığı 1430 0C’dır. Onun için bu 
tür diyatomitler ısıyı, sesi ve elektriği hapsedebilmekte ve izolasyon maddesi olarak 
kullanılmaktadır (Önem, 2000). Diyatomit kendi ağırlıklarının 3-4 katı sıvı emebildiği için, kedi, 
köpek gibi hayvanların atıklarını iyi absorbe ederler. Kimyasal işlemlerde katalizör taşıyıcı, bazı 
ortamlar için aşındırıcı ve yüzey temizleyici olarak kullanılır, hafif yapı malzemesi ve bazı 
reaktörler de bunlardan imal edilir. Betona %3 oranında katıldığında, betonun basınç direnci % 
20, çekme direnci ise % 10 oranında artar (Önem, 2000). Diyatomit bileşiminde yüksek oranda 
silis bulunur.  
 
Diyatomit ocaklardan çıkartılırken ve işleme sırasında silis tozlarına karşı önlem alınmalıdır. 
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VOLKAN KÜLÜ 

 
Volkan külü; gevşek, tutturulmamış, iri, orta ve küçük ve orta, ince, çok ince kum boyutlu 

ponza çakılları ile volkan camı, andezit, tüf çakılcıkları ve kumundan oluşur (Şekil 10A). Nevşehir 
güneyi, batısı ve kuzeybatısında geniş yayılımları vardır. Bu malzeme briket yapımında 
kullanılmaktadır. Nevşehir ile Kaymaklı arasında, Niğde karayolu üzerinde hafif yapı malzemesi 
üreten bir çok BİMS fabrikası bulunmaktadır (Şekil 10B). Ana hammadde olarak volkan külü 
kullanılmaktadır. Ponzanın ve volkan camının bileşiminde silisyum bulunur. Silis tozu ve silikozis 
riskine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.  
 

   
A     B    

Şekil 10- A-Volkan külü, B-BİMS (Atabey, 2013). 
 

KUVARS TOZU-SİLİKOZİSE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
 
1-Silikozise maruz kalınan işyerleri, meslekler ve maden ocaklarında uzmanların önerileri dikkate 
alınmalıdır.  
2-Zemin ıslatılmalı, nemlendirilmeli tozun havaya karışması önlenmelidir.  
3-Maske gibi koruyucu önlemler mutlaka alınmalıdır.  
4-Son zamanlarda taşlanmış kot kullanımı artmıştır ve kot taşlamacılığı küçük iş yerlerinde 
yapılmaktadır.  
5-Silikozisin tedavisi olmaması nedeniyle iş yerlerinin çalışma şartlarının düzeltilmesi hastalığın 
önlenmesi için önemlidir (Bilir, 2008).  
6-Bilir’e (2008) göre, solunum sistemi hastalığı olan kişiler bu tür işlerde çalıştırılmamalı, bunun 
için işe giriş muayenesi yapılmalı, en geç yılda bir, kot kumlama gibi yoğun maruziyetlerde 6 ayda 
bir kontrol muayeneleri yapılmalı, akciğer filmleri çekilmelidir.  
7-Mümkünse tamamen kapalı alanlarda, kolların dışarıdan robot, yapay kol gibi bir mekanizma 
içinden kullanıldığı sistemlerde yapılmalıdır. Bilinen maskeler yetersizdir.  
8-Astronot kıyafetlerine benzer dışarıdan havalandırılan ya da hava tüpleri kullanılan tüm vücudu 
örten özel giysiler giyilmeli, aynı zamanda kumlama yapılan alandan toz yayılması 
engellenmelidir (Bilir, 2008).  
 

DEMİR TOZU VE SİDEROZİS 
 

Demir elementi sarı, kahverengi ve siyah renklerde, sert, metal parıltılı, sertliği 4-5, özgül 
ağırlığı 7,8 olup değişik mineralleri içerir (Okay, 1967). Bunlar hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), 
götit, limonit (Fe2O3.H2O) ve pirittir (FeS2). Demir havada çabuk paslanır ve oksitlenir. Demir, 
demir-çelik sanayinin temel girdisi olup, başlıca Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya), Attepesi 
(Yahyalı-Kayseri) yöresinde çıkartılmaktadır (Atabey, 2009). Demir cevheri işletmesi ve çevreye 
yaydığı toz sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir (Şekil 11A). Demir en çok silikat tozlarıyla 
alınmaktadır. Tel lehimciliği, demir ve çelik levhacılığı, gümüş temizleyiciliği işlerinde 
rastlanılmaktadır. Demir tozları ya da bunların oksitlerinin solunum yoluyla alınmasıyla siderozis 
oluştuğu, siderozis vakasında solunum yollarının örselendiği, sarı balgam çıkarıldığı ve bazen 
kronik bronşit görüldüğü belirtilmektedir (Şekil 11B).  
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A                      B 

Şekil 11- A-Demir cevheri işletmesi, B-Çevreye yayılan demir tozları (Atabey, 2009), B-Demir tozu 
solunmasına bağlı akciğerde oluşan siderozis vakası  (Bakır, 2006). 

 
TALK TOZU VE TALKOZİS 

 
Talk serpantin gibi magnezyumlu minerallerin alterasyonundan oluşur. Talk minerali 

yaprağımsı ya da pullu yapıda agregat olarak bulunur. Açık yeşil renkli, sertliği 1, özgül ağırlığı 
2,7, sedef parıltılı olup ele yağımsı hissi verir (Okay, 1967). Asitlerden etkilemez. Kimyasal 
formülü: Mg6(OH)4Si3O20’dir. Talkın % 63’ü SiO2, % 32’si MgO’dir. (Şekil 12A). Talkın kullanım 
alanları; boya, kağıt, seramik ve plastik sanayiilerdir. Ayrıca kozmetikte, haşere öldürücü 
ilaçlarda, tekstilde, taban cilalamada, deri sanayinde ve su filtrasyonunda tüketilmektedir. Talk 
madenlerinde çalışanlarda, talk tozu, insanların akciğerlerinde tıpkı asbest tozları gibi 
pnömokonyoza yol açabilmektedir (Şekil 12B). Bu olaya talkozis denilmektedir. 
 

 
A     B 

Şekil 12- A-Talk mineralleri (Atabey, 2009, B-Talk tozunun akciğerlerdeki zararı (Bakır, 2006). 
 

BERİL VE BERİLYOZİS 
 

Beril kristalleri genellikle uzun, sertliği 5, özgül ağırlığı 2,7’dir (Okay, 1967). Cam parıltılı, 
saydam ve yarı saydam, kolay kırılabilir. Renksiz, zümrüt yeşili, sarımsı yeşil, mavimsi yeşil 
renklerde olabilir (Şekil 13A). Kimyasal formülü: Be3Al2(SiO3)6’dir. Bu mineral asitlerden 
etkilemez. Doğada altıgen kristaller olarak bulunan berilyum bir alüminyum silikattır. Sanayide en 
çok bu mineralin bakır, nikel ve alüminyum alaşımları,  sağlam, pervane gibi dayanıklı ve 
paslanmaz ürünlerinin ve yüksek enerji elektrik hatlarının yapımında ve diş teknisyenlerin, 
kaplama, köprü yapımında kullanılmaktadır. Eskiden floresans lambalarının yapımında 
kullanılmıştır. Kırılmış lambalardan yayılan beril tozlarının çevreye yayıldığı ve kişilerde 
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hastalıklara neden olduğu bağlamında aydınlatma amacıyla kullanılmamaktadır (Barış, 2008; 
Atabey, 2009). 
  

Barış’a (2008) göre berilyum tozları, mineralin kullanıldığı iş yerlerinde çalışanlarda, iş 
ortamlarında, işçilerin giysilerinde, yaşam alanlarında ortama yayılmalarında ve fabrikaların 
bulunduğu yörelerde yaşayanlarda hastalıklara sebep olmaktadır. Berilyum tozlarının 
solunmasıyla üç çeşit hastalık oluşabilir.  
 

1- Yoğun beril tozu solumasına bağlı, ölümcül akciğer ödemi,  
2- Deri belirtileri ile ortaya çıkan bir hastalık. Deride, kızarıklık, papül, vezikül ve 

granüloma oluşumu, 
3- Kronik Berilyosis hastalığıdır (Şekil 13B).  
 
Yoğun olmayan berilyum tozu solumasından, aylar veya 10-15 yıl sonunda ortaya çıkan 

öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ortaya çıkabilir.  
 

 
A    B 

Şekil 13- A- Beril kristali, B-Kronik berilliyozis (Bakır, 2006). 
 

BARİT VE BARİTOZİS 
 

  Barit minerali cam parıltılı, beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve bulanık olabilir (Okay, 
1967). Sertliği 3, özgül ağırlığı 4,5’dur. Kimyasal formül: BaSO4. Temel tüketim alanı sondaj 
çamurlarıdır. Boya, cam, kimya ve seramik sanayilerde kullanılmaktadır. Barit tozlarının neden 
olduğu baritozis hastalığı baryum sülfatın (barit) kullanıldığı alanlarda; macun hazırlanması, 
boyama, pudra yapımı, deri tabaklanması, lastik sanayi, çimento, seramik yapımı gibi işlerde 
çalışanlarda görülebilir. Baryum tozları yalnızca bronş iltihabına bağlı bozukluklara yol açabilir. 
 

MANGAN TOZU VE MANGANOTOZİS 
 

Mangan mineralleri prizma, dirsek ve haç şekilli olabilir. Işınsal ve sık agregat halinde 
bulunabilir. Sertliği 4, özgül ağırlığı 4,3’dür (Okay, 1967). Gri ve metal parıltılı, siyah olabilir. 
Kimyasal formülü: MnOOH şeklindedir. Mineralleri piroluzit (MnO2), psilomelan, manganit ve 
rodokrozittir. Mangan işletmeleri çevresinde yaşayan halk bunun tozlarından olumsuz 
etkilenebilir. Akciğerler yoluyla aşırı mangan tozu alımı madencilerde beyin hasarlarına yol 
açabilmektedir. Parkinson hastalığına benzer geri çevrilemez bir beyin hasarı gelişebilir.  
Manganın vücutta yarattığı en önemli biyokimyasal etkiler dopamin gibi çeşitli sinir alıcı 
maddelerin metabolizması üzerine olduğu belirtilmektedir. Katekolamin nöronlarının manganla 
uğradığı zarar 6–hidroksidopamin etkili nöronun hasarına benzer ve zehirleyici olmayan köklerin 
oluşması ile ilişkilendirilir. Mangan karbonil bileşikleri gibi belirli mangan bileşikleri, bazı ülkelerde 
kurşunun yerini alacak anti–knocking etkenler olarak kullanılmıştır (Barış ve Atabey, 2009).  
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ALÜMİNYUM VE ALÜMİNOZİS 
 

Alüminyum minerali olan boksit kahverengi, beyaz, sarı, kırmızı renklerde olabilir (Şekil 
14A). Sert, bazen gevşek, oolitik yapıda olabilir. Sertliği 3, özgül ağırlığı 2,5-3,5’dur (Okay, 1967). 
Kimyasal formül: Al2O3xH2O. Alüminyum kimya ve gıda sanayinde, ulaştırma sektöründe, elektrik 
ve elektronikte, makine sanayinde, ev eşyaları, mobilya ürünlerinde kullanılmaktadır (Karadeniz, 
1996). Başlıca Milas (Muğla), Seydişehir (Konya), Alanya (Antalya), Bolkar Dağı ve Tufanbeyli 
(Adana) yöresinde bulunmaktadır. Belirli sanayi faaliyetleri ve madencilik yoluyla vücuda alınan 
alüminyum sonucunda akciğer fibrozu oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 14B) (Nordberg, 2005). 
 

 
A    B 

Şekil 14- A-Boksit minerali, B- Akciğerde gelişen fibrozisin grafisi (Nordberg, 2005). 
 

KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU (ANTRAKOZİS) 
 
Kömür tozu silisyuma göre daha az da olsa patojendir. Kömür tozu % 1-2 oranında 

silisyum içerir. Kömür madenlerinde çalışanlardan kazmacılar, lağımcılar, kömür yükleyiciler en 
fazla kömür tozuna maruz kalanlar olup, kömür işçisi pnömokonyozuna yakalanmaktadırlar (Şekil 
14A). Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP) inorganik kömür tozlarının solunarak depolanmaları ve 
doku reaksiyonu sonucu oluşan parankimal akciğer hastalığıdır. Kömür madencileri mesleksel 
maruziyetler nedeniyle birçok hastalık için risk altındadırlar (Kart, 2008).  Özellikle yüzeysel 
kömür madenlerinde işçiler çalışma süresince silika ve karbon partiküllerine maruz kalırlar. 
Antrakozis solunum yoluyla alınan kömür taneciklerinin akciğere destek dokusunda 
depolanmasıyla oluşur (Şekil 15B, 15C). Antrakozis solunum yollarında tahrişe, siyah balgamla 
birlikte, kronik bronşite neden olmaktadır.  
 

 
A    B   C 

Şekil 15- A-Kömür işçisi, B, C- Kömür işçisi pnömokonyozu (B, C-Barış ve Atabey, 2009). 
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DİĞER MİNERAL TOZLARI 
 
Yukarıda sayılan mineral tozlarından başka, mika, kromit, olivin, korundon (zımpara), 

vermikülit, kaolen gibi mineral tozlarının da sağlık üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. 
Mikalardan muskovit ve biyotit tipi en önemlileridir. Muskovit kalsiyumlu mika olup 
KAl2(OH,F)2(AlSi3O10) kimyasal formülüdür. Muskovit kristalleri levhaya benzer ve piramit 
şekillerde, yaprağımsı, pullu ve sık olarak sarımsı, kahverengi, yeşilimsi renklerde bulunabilir 
(Okay, 1967). Sertliği 2,5,  özgül ağırlığı 2,8’dir. Biyotit siyah, yeşilimsi ve kahverenkli, levhamsı 
kristaller halinde bulunur. Sertliği 3, özgül ağırlığı 3’dür. Magnezyum ve demirli mika türüdür. 
Biyotit ve muskovit pulları ve tozları pnömokonyoz riski taşıyabilmektedir. 

 
Kromit; siyah, benekli renklerde, donuk ve yağımsı metal parıltılıdır. FeO, Cr2O3 veya 

FeCr2O4 bileşimlidir. Kromit refrakter ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır. Krom madenlerinde 
asbest riski olabilmektedir. 

 
Olivin; kısa prizmatik kristalli, sarımsı yeşil, zeytin renkli, kahverengi olabilir. Cam parıltılı, 

saydam ve yarı saydamdır (Okay, 1967). Kimyasal formülü: Mg2SiO4 ile Fe2SiO4 ün izomorf 
karışımıdır. Olivin tozu pnömokonyoz riski taşıyabilir. 

 
Korindon; kristalleri prizma ve piramit şekillidir. Mavi, mavimsi gri, kahverenkli, sarı ve 

menekşe renklerde bulunabilir. Cam parıltılı, saydam, yarı saydam, sertliği 9, özgül ağırlığı 4’dür 
(Okay, 1967). Bileşimi Al2O3 olup, zımpara denilen türü ince taneli, siyah renklidir. Pnömokonyoz 
riski taşımaktadır. 

 
Kaolen; kristalleri levhaya benzer, gevşek ve toprağımsıdır. Donuk parıltılı, beyaz, grimsi, 

sarımsı olabilir. Sertliği 1, özgül ağırlığı 2’dir. Formül: Al4(OH)8Si4O10 veya Al2O3.2SiO2.2H2O’dir 
(Okay, 1967). Kaolen ocaklarında çalışanlarda, kaolen tozlarının kaolenozise yol açtığı 
bilinmektedir. 

 
Vermikülit; pulsu yapıda olup, asbest tozu kadar tozları etkili olabilmektedir. 

 
TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI VE NEDENLERİ 

 
Meslek hastalığı tanımı: Meslek hastalıkları kavram olarak işin yürütüm koşullarından 

kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıklarda iş ile hastalık arasında doğrudan ve nedensel bir 
ilişki söz konusudur. Meslek hastalıkları ancak belirli işlerde çalışan kişilerde görülen 
hastalıklardır. Örneğin pnömokonyoz ancak tozlu ortamlarda çalışan kişilerde oluşabilir veya 
kurşun zehirlenmesi yalnızca kurşunun kullanıldığı işlerde çalışan kişilerde ortaya çıkabilir. 
Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli etkilenme sonucunda 
meydana gelebilir (Bilir, 2008).  
 

Meslek hastalığı türleri: Meslek hastalıkları 5 grupta toplanmıştır (Bilir, 2008). 
A grubu meslek hastalıkları: Bu grupta kimyasal nedenlere bağlı olarak oluşan meslek 

hastalıkları yer almaktadır. Listede arsenik, kurşun, krom, karbon monoksit, benzen ve türevleri, 
pestisidler vb. çeşitli kimyasal nedenlere bağlı olarak oluşan 25 tür meslek hastalığı 
tanımlanmaktadır.   

B grubu meslek hastalıkları: Bu grupta mesleki deri hastalıkları vardır. Mesleki deri 
hastalıkları deri kanserleri ve kanser dışı mesleki deri hastalıkları olmak üzere iki grupta 
toplanmıştır. 

C grubu meslek hastalıkları: Bu grupta da tozlara bağlı olarak meydana gelen mesleki 
solunum sistemi hastalıkları yer alır. Mesleki solunum sistemi hastalıkları olarak silikozis, 
asbestozis, kömür tozuna bağlı meydana gelen hastalıklar vs. olmak üzere 6 adet hastalık 
belirlenmiştir. 
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D grubu meslek hastalıkları: Bu grupta mikro organizmaların etkisi ile ortaya çıkan 
mesleki bulaşıcı hastalıklara yer verilmiştir.  

E grubu meslek hastalıkları: Bu grupta da iyonize radyasyon, infra red ışınlar, gürültü, 
titreşim gibi fizik etkenlerle oluşan meslek hastalıkları kapsamında 7 tür hastalık listelenmiştir.  
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