
1 

 

BASIN-YAYIN-GAZETECİLİK, MATBAA VE BASKI SANAYİ ÇALIŞANLARININ 
İTİBARİ HİZMET KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN RAPOR 

 

 
1. MEVCUT FİİLİ HİZMET DÜZENLEMESİNDEKİ TEMEL SORUN 
2. İŞKOLU TANIMLAMASI VE TEHLİKE SINIFLAMASI 
3. Matbaa/Baskı Sanayinde Sağlık ve Güvenlik Riskleri 
4. BASKI ÜRETİM SÜREÇLERİ, KULLANILAN MAKİNE VE HAMMADDELER – KISA 
 

 
 

1. MEVCUT FİİLİ HİZMET DÜZENLEMESİNDEKİ TEMEL SORUN 

 

a) İşyeri ve İşler Açısından: 

5510/Md40 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Düzenlemesi, Spesifik olarak belirli işyerlerinde, 
fabrikalarda, mesleklerde yürütülen işleri kapsama almış, aynı sağlık ve güvenlik riskleri ile çalışsa da 
diğer işleri dışarıda bırakmıştır. 506’daki düzenle geliştirilse de, Anayasa Mahkemesinin aşağıdaki 
kararında belirttiği ilke ve görüşe aykırı olarak Çalışma Ortamına ve karşı karşıya kalınan sağlık ve 
güvenlik risklerine değil spesifik olarak belirtilen işyerlerine veya işlere veya mesleklere 
dayanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin 2006/97 sayılı Kararında Oldukça Net Bir Görüş Var: 

“Hukukun temel ilkeleri arasında yer alan eşitlik ilkesine, Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, “yasa 
önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik 
öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını 
sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara 
ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.” 

“İtiraz konusu Yasa kuralı, Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalılardan, azotlu gübre ve şeker sanayiinde fabrika, 
atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışan; ağır, tehlikeli, sağlığa zararlı çalışma koşulları altında işlerini görmekte 
olan ve kanun metninde yaptıkları işler belirtilen bir kısım sigortalılara itibari hizmet süresinden yararlanma olanağı 
getirmektedir. Kanunun uygulamasında itibari hizmet süresinden yararlanılabilmesi için sigortalının iki koşulu birlikte 
gerçekleştirmesi aranmaktadır. Buna göre, sigortalının azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, 
trafo binalarında çalışma koşulunu yerine getirmesi birinci şarttır. İkinci şart ise, sigortalının, belirtilen bu işkollarında yer alan 
ve Kanunda sayma suretiyle belirtilmiş olan bir kısım ağır, riskli, sağlığa zararlı işleri ifa etmesidir.  

“İtiraz konusu Yasa kuralının, ağır, riskli ve sağlığa zararlı işlerde çalışan kişilere itibari hizmet süresinden yararlanma 
olanağı tanımak amacıyla kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, bu nitelikteki işlerin sadece azotlu gübre ve şeker 
sanayiinde bulunmadığı, diğer pek çok sanayi dalında da bu nitelikte işlerin görülmekte olduğu açıktır. Bu durumda, itibari 
hizmet süresinden yararlanabilecekler belirlenirken yapılan işin niteliğinin dikkate alınması, böylece hangi iş kolunda çalışıyor 
olursa olsun ağır, riskli ve sağlığa zararlı işleri yapan bütün sigortalıların bu olanaktan yararlanmalarını sağlayacak bir 
düzenlemeye gidilmesi Anayasada öngörülen eşitlik ilkesinin gereğidir.  

“İtibari hizmet süresinden yararlanmayı gerektiren olgu sanayi kolları farklı da olsa belli ağır, riskli ve sağlığa zararlı 
işlerin yapılmasıdır. Bu nitelikteki işleri yapan kişilerin aynı durumda olmadıkları ileri sürülemez. Aynı hukuksal durumda 
bulunanların farklı kurallara tabi tutulması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağından itiraz konusu Yasa kuralı Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine yer veren 10. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” 

ÖNEMLİ: Düzenleme bu yapısı itibariyle ANAYASA’nın eşitlik ilkesi ile bağdaşmayan çelişkiler 
içermektedir. 

Örnek1: 5510/Md40- Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosunda,   “(7) Demir ve Çelik Fabrikaları (8) 
Döküm Fabrikaları” listelenmiş yanında, bu fabrikalardaki işler yazılmış. Ancak işkolumuzda yer alan 
Darphane ve Damga Matbaasının Altın bölümünde fiilen yapılan döküm-hadde vb işler aynı olsa da 
bu düzenlemeye göre itibari hizmetten yararlanamıyor. Çünkü bu işyerinin asıl iş kaydı 32.11 - 
Madeni para basım işyeri olarak geçiyor ve Altın basımı ise bu işyerine bağlı bir atölyede yapılıyor. 
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Bu atölyedeki işler, Tehlike Sınıfları Tebliği Ek tablosunda 24.41.16 kodunda çok tehlikeli olarak 
belirlenmiştir. 

Örnek2: 5510/Md40- Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosunda, “(16) Basın ve gazetecilik mesleğinde” 
veya TRT’de sadece basın kartı sahibi olarak çalışanlar sayılmış ancak, fiilen aynı işi yapan ama basın 
kartı sahibi olmayan basın mensubu ve gazeteciler dışarıda tutulmuştur.  

Örnek3: 5510/Md40- Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosunda, “(16) Basın ve gazetecilik mesleğinde” 
veya TRT’de sadece basın kartı sahibi olarak çalışanlar sayılmış ancak, fiilen aynı işi yapan ama basın 
kartı sahibi olmayan basın mensubu ve gazeteciler dışarıda tutulmuştur.  

Örnek4: 5510/Md40- Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosunda, “(10) Yeraltı işleri (15) itfaiye ve 
yangın söndürme işleri sayılmış ancak yeraltında veya, deprem, doğal afet-acil yardım, yangın-
kurtarma işlerinde çalışanlar dışarıda tutulmuştur. (Ayrıca, Tüpraş-Petkim vb petro-kimya işyerlerinde 
acil müdahale ekibi olarak çalışanlar bu düzenlemeden yararlanmakta mıdır?) 

Örnek5: 5510/Md40- Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosunda, (18) nolu bentte TBMM yasama 
üyeleri, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar sayılmış ancak örneğin Belediye Başkanı düzenleme dışı 
tutulmuştur. 

Örnek6: 5510/Md49 – İtibari Hizmet Düzenlemesinde kamudaki pilot ve uçuş ekibine itibari 
hizmet süresi öngörülürken özel sektörde aynı işi yapanların kapsam dışı tutulmuştur. 

Örnek7: Taloda sayılan işlerin yapıldığı atölyelerde aynı çalışma ortamına ve tehlikelere maruz 
kalmakla birlikte meslek kodu farklı olanlar kapsamdışıdır.  

 

b) Tehlike Sınıfları Açısından  

Düzenleme, Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan ve “çok tehlikeli işler” olarak tespit edilen işlerin 
büyük bir kısmını kapsamına alırken kimini kapsam dışına bırakmıştır. Örnek olarak; 

Örnek8:  “18.13.01 - Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım 
unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için 
silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler” kapsam dışıdır. 

Örnek9: Barut vb patlayıcı, parlayıcı, yanıcı malzemelerin imalatında çalışanlar, petrol-doğalgaz 
arama platformlarına çalışanlar kapsamdışıdır,  

Bu şekilde örnek ve çelişkiler uzatılabilir. 

 

2. İŞKOLU TANIMLAMASI VE TEHLİKE SINIFLAMASI 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan Tehlike Sınıfları Tebliğinde de ciddi 
revizyona gidilmesi gerekmektedir. Risk Değerlendirmesi eksiktir.  

6356 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu/İşkolları Yönetmeliği: 

08 - BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK 

Sınıf Alt Sınıf Tanım 

18.11   Gazetelerin basımı 

18.12   Diğer matbaacılık 

18.13   Basım ve yayım öncesi hizmetler 

18.14   Ciltçilik ve ilgili hizmetler 

18.20   Kayıtlı medyanın çoğaltılması 

32.11   Madeni para basımı 

58.11   Kitap yayımı 

58.12   Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 

58.13   Gazetelerin yayımlanması 

58.14   Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 



3 

 

58.19   Diğer yayıncılık faaliyetleri 

58.29   Diğer yazılım programlarının yayımlanması 

  59.20.01 
Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal 
ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.) 

  59.20.02 
Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik 
ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde 
yapılan kayıt hizmetleri vb.) 

  59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri 

60.10   Radyo yayıncılığı 

60.20   Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 

63.91   Haber ajanslarının faaliyetleri 

  74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri 

  90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri 

 

TEHLİKE SINIFLAMASI 
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması   

18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri   

18.11 Gazetelerin basımı   

18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha 
fazla yayınlananlar) 

Tehlikeli 

18.12 Diğer matbaacılık   

18.12.01 Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, 
davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman 
vb. basım hizmetleri 

Tehlikeli 

18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden 
daha az yayınlananlar) 

Tehlikeli 

18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita 
vb. basım hizmetleri 

Tehlikeli 

18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması) Tehlikeli 

18.12.05 Serigrafi faaliyetleri Tehlikeli 

18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, 
kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri 

Tehlikeli 

18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri Tehlikeli 

18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler   

18.13.01 Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının 
üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için 
silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler 

Çok Tehlikeli 

18.13.02 Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile 
saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, 
taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil) 
  

Az Tehlikeli 

18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler   

18.14.01 Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, 
kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler) 

Tehlikeli 

18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması   

18.20.02 Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin ve 
benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) 

Az Tehlikeli 

18.20.03 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar 
yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) 

Az Tehlikeli 

58.11 Kitap yayımı   

58.11.01 Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının 
ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) 

Az Tehlikeli 

58.11.03 Çocuk kitaplarının yayımlanması Az Tehlikeli 
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58.11.04 Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, 
haritalar vb. dahil) 

Az Tehlikeli 

58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması   

58.12.01 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret 
rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.) 

Az Tehlikeli 

58.13 Gazetelerin yayımlanması   

58.13.01 Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri 
dahil) 

Az Tehlikeli 

58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması   

58.14.02 Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az 
yayımlananlar) 

Az Tehlikeli 

58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten 
az yayımlananlar) 

Az Tehlikeli 

58.14.90 Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) 
(çizgi roman, magazin dergileri vb.) 

Az Tehlikeli 

58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri   

58.19.04 Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet 
vb. değerli kağıtlar) 

Az Tehlikeli 

58.19.90 Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, 
reklam materyali vb.) 

Az Tehlikeli 

58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması   

58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Az Tehlikeli 

59.20.01 Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal 
besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.) 

Az Tehlikeli 

59.20.02 Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun 
özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. 
canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.) 

Tehlikeli 

59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri Az Tehlikeli 

60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.) Az Tehlikeli 

60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri Az Tehlikeli 

63.91.01 Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden 
haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri) 

Az Tehlikeli 

74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 

90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri Az Tehlikeli 

 

3. Matbaa/Baskı Sanayinde Sağlık ve Güvenlik Riskleri 

Baskı ve Matbaa işyerlerinde yapılan (kağıt, metal, plastik, film ve sair malzeme üzerine baskı ve 

matbaacılık) iş, ister gazete, ister diğer matbuat basımı olsun isterse de kağıt, metal, plastik, film vb 

malzemeler üzerine baskı yapılarak ambalaj üretimi olsun, bugün dünden daha riskli bir iş ortamında 

çalışmaktadır.  Eski tip matbaalarda en büyük risk kurşundu ancak şimdi risk kaynakları da çeşitlidir. 

Teknoloji gelişmiştir evet ama bunun yanında, kullanılan kimyasallar, solvent ve çözücüler ile metaller 

de çeşitlenmiş, son derece güçlü ve sağlık açısından riskli materyaller kullanılır hale gelmiştir.  

İşkolumuza giren işlerin yarattığı sağlık risklerine, SGK Teftiş raporlarında, itibari hizmet ile ilgili 

açılan davalar kapsamında uzman (kimyager, kimya mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve 

güvenliği uzman veya mühendisleri) heyetler tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında da dikkat 

çekilmiştir.  
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a. Kullanılan Kimyasallar (Liste ve Örnek Malzem Formları ektedir) 

Günümüzde baskı sanayinde kullanılan kimyasal maddelerin sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. 

Bunun sonucunda maruz kalınan kimyasalların sayısı da artmaktadır. İşyerlerinde maruz kalınan 

kimyasalların yol açtığı meslek hastalıkları arasında kanser önemli bir yer tutmaktadır. Her kimyasal 

madde doza bağlı olarak zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenme etkeni organizmaya çeşitli yollar ile 

girmektedir. Bunlar inhalasyon (solunum), oral, ven, subkutan (en çok deri) yollarıdır. Kimyasallara 

maruziyet sonucunda organizmaya giren zehirlenme etkeni, absorplanarak, kan dolaşımına geçer, kan 

dolaşımı ile hedef organa gider, biyotransformasyon reaksiyonlarına uğrayarak, atılır. Doza bağlı olarak 

belirli bir süre maruziyet sonucunda, hedef organda birikme söz konusudur. Akciğer Kanseri, deri 

kanseri, meslek astımı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları ve sinir hastalıkları başta 

gelmektedir. Bu hastalıklar, çalışırken değil ama daha uzun vadede de görülebilmektedir. Ancak, 

meslek hastalıkları konusunda, yeterli araştırma ve tanı çalışmaları olmadığı için Türkiye’de meslek 

hastalıklarının bir çoğu saklı kalmakta ve daha çok, işyerinde çalışıyorken, kalıcı olarak ortaya çıkan 

hastalık hallerinde tespit yapılmaktadır. 

İşyeri ortamında bulunan kimyasallar; metaller, inhalasyon zehirleri ve airborn zehirleri olarak 

sınıflandırılabilir. 

 

 

Metal Bazlı kimyasallar: 

Kurşun: Eski tip matbaacılık yapılan işlerde, metalden baskı yapılan dökümhanelerde, matbaa ve 

ambalaj işyerlerinin boya üretimi yapan atölyelerinde kullanılmaktadır. Kurşunun toksisite gösterdiği 

sistemler; hemapoetik sistem, sinir sistemi, üreme sistemi ve böbreklerdir. 

Civa: Çevre toksikolojisi açısından önemlidir. Mesleki maruziyet kaynakları; kağıt üretimi de yapan 

baskılı kağıt işyerleri, boya üretimi de yapan işyerleri, darphane gibi döküm ve metal üzerine baskı 

yapan işyerleri. Civanın toksisite gösterdiği sistemler: İşkolumuzda veya işkolumuza hammadde üreten 

işyerlerinde kullanılan civalar: Metalik civa, santral sinir sistemini etkiler. İnorganik civa bileşikleri, 

böbreklerde hasar geliştirir. Organik civa bileşikleri, nörolojik hasar yapar. 
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İnhalasyon (solunum) zehirleri 

Gazlar, buharlar ve partikül maddeler olarak iki gruba ayrılır. Bunların toksik etki gösterebilmesi, 

havadaki tanecik sayısına, tanecik büyüklüğüne, kimyasal yapısına, toplanma yüzdesine, toplanma 

yerine ve de alveollerdeki konsantrasyonuna, difüzyonuna, çözünürlük durumuna bağlıdır. 

İşkolumuzda yaygın olarak açığa çıkan bazı tozlar şunlardır: 

Alerjik etki gösteren toksik tozlar: Kağıt tozu Metalize ve Kimyasal Tozlar 

Spesifik akciğer hastalığına neden olan tozlar: Demir tozu: Siderozis hastalığı, Aliminyum tozu: 

Shower hastalığı, 

Asbest tozu (ambalaj sanayinde): Elyaf yapısındaki silikat mineralleridir. Yangına dayanıklı madde 

olduğu için, ambalaj sanayi, izalatör olarak kullanılır. Maruziyetten on yıl sonra spesifik akciğer hastalığı 

gösterir. 

Extruder üretimi olan fabrikalarda plastik film üretimi hammaddesi plastik zehirleyici bir tozdur. 

Gravür üretimi, mürekkep üretimi, baskı klişesi hazırlanması ve silindir kaplamasının sökülmesi ve 

hazırlanması, baskı ve laminasyon makinelerinin temizliği ve çalışması sırasında kurumuş tüm kimyasal, 

tutkal ve mürekkeplerin tozlarının yayılması ciddi bir sağlık riskidir. 

 

 

b) İşkolumuzda yaygın olarak açığa çıkan gazlar ise şunlardır:  

Asfeksiye neden olanlar: Azot, indirek etkisi ile oksijen azlığına, CO, direk etkisi ile kanın oksijen 
taşıma kapasitesinin düşmesine, HCN, dokuların oksijen kullanım mekanizmasının bozulmasına neden 
olmaktadır. 

Akciğer irritasyonu yapanlar: Fosgen, ozon, azot, klor. 

Duyu irritanı olanlar: Asetat lakrimator 

Aiırborn zehirler: Havada oluşan partiküller; gaz, sıvı ya da katı partiküller halde bulunur. Bunlar 
içinde organik çözücülerin önemli bir yeri vardır. Organik çözücülerin özellikleri: Kullanım koşullarında 
buharlaşabilen çözücülerdir. Baskı tesislerinde ve ambalaj sanayinde yaygın olarak kullanılır. Organik 
çözücülerin en önemli yolu inhalasyon yoludur. Maruziyette önemli bir faktör, maruziyet sıklığıdır. 
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Karbon tetra klorür: Mesleki maruziyet kaynakları; organik çözücü olarak ambalaj ve baskı 
sanayinde kullanılır.  

Karbon tetra klorür’ün toksisite gösterdiği sistemler: 50-300 PPM santral sinir sistemi depresyonu; 
10.000 PPM konuşmada bozukluk, yarı bilinç kaybı; 20.000 PPM ölüm; 90-100 mI fatal oral doz 
(yetişkin). 

Benzin: Mesleki maruziyet kaynakları; boya temizleme aşamasında kullanılır. Santral sinir sistemi 
depresyonuna yol açar. 

Etil alkol: Matbaa ve ambalaj işyerlerinde, baskı öncesi ve baskı sonrasında çözücü olarak kullanılan 
etil alkol ile çalışılan işler.  

Bunun dışında, işkolumuzda kullanılan diğer yaygın kimyasallar, asit, asetik asit, Sülfirik asit, alkol, 
silisyum, solventler, parafin, yapıştırıcı maddeler,  terebentin, tiner, çeşitli kimyasal temizleyiciler ve 
soğuk ve sıcak tutkallar, gaz ve buhar yoluyla ağır sağlık riski oluşturmaktadır. 

 

c) Gürültü 

Matbaa, ambalaj baskı ve diğer işkolumuza giren işyerlerinde oluşan ve çalışanın sağlığını bozan 
etkenlerin içinde, GÜRÜLTÜ, önemli bir yer tutmaktadır. Giderek de, teknolojik gelişmeye paralel 
olarak, gürültü sorunu artmaktadır.  

Gürültü nedir: Gürültü, insan ve toplum üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren istenmeyen 
seslerdir. Gürültünün birimi desibel (db) olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, fısıltı halinde konuşma 30, 
normal konuşma 60, gürültü bir toplantı salonu 80, bir matbaa makinesi yerine, boyutuna, 
izolasyonuna, zeminine bağlı olarak 75- 100 desibel düzeyindedir. Gürültülü ortamda işitme kaybı, 
gürültünün şiddetine ve etki altında kalma süresine bağlıdır. Gürültü şiddetinin sonuçları şöyle 
özetlenebilir: 

1.derece 30 dB (A) – 65 db (B) 
Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku 
düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu 

2.derece 
65 dB– 90 db (B) Fizyolojik reaksiyonlar, kan basıncında artış, kalp 

atışlarında solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki 
basının azalması, ani refleksler 

3.derece 90 dB– 120 db (B) Fizyolojik reaksiyonların artması, baş ağrıları 

4.derece 120 db (B) İç kulakta devamlı hasar ve dengenin bozulması 

5.derece 140 db (B) Ciddi beyin tahribatı 

  
 Gürültünün insana verdiği zararları iki bölümde toplayabiliriz. Birincisi, kulağa verdiği zarardır ki, 

bunun sonucu; gürültü patlama şeklinde ise kulak zarı yırtıklığı, orta kulak kemikçikler zincirinde 
kopukluklar şeklindedir. Sürekli gürültüye maruz kalmak, iç kulaktaki tüy hücrelerini tahrip ettiğinden, 
işitme kaybı meydana getirir. İkincisi ise, kulak dışı organlara yaptığı etkidir. Yani gürültü, insanda 
yalnızca işitme kaybına neden olmaz. Başta uykunun dağılması, uykuya geç başlama, çeşitli stresler 
olmak üzere, rahatsızlık hissinin gelişmesine ve iş yapabilme gücüne etki eder. Bunun dışında baş ağrısı, 
aşırı yorgunluk, tansiyon yüksekliği, mide ülseri, kan şekerinin yükselmesi ve cinsel faaliyette 
bozukluklar da yapar. Sürekli yüksek gürültüye maruz kalmak aynı zamanda beyin tahribatını da 
tetiklemektedir. 

 
d) Bilirkişi Tespit Örnekleri 
 

Yargıtay’ca işçi lehine sonuçlanan itibari hizmet davasında Ankara 8. İş Mahkemesi hakimliğine 
sunulan 9.7.2000 tarihli bilirkişi heyet raporunda şu tespitlere yer verilmiştir: 

5) Davacı sigortalının çalıştığı işyerinde ambalaj sanayine dönük ambalaj malzemesi basımı ile 
ilgili işlerin yapıldığı (Sayfa2),  
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7) …. Çeşitli baskı işleri sürdürüldüğü işyerinin bu bölümünde yapılan işlemler sırasında baskı 
silindirlerinin ve diğer kısımlarının çeşitli solvent ve çözücülerle temizlenme işinin yapılmakta 
olduğu, ve yine basımı yapılan malzemeler gıda sanayinde kullanılacağından tüm işlemler 
dezenfektan ortamda, tozdan arındırılmış, tamamen kapalı ortamda yapılmakta olup, başlıca etil 
asetat, etil alkol, izopropil alkol gibi üst solunum yollarına etkili solvent ve buharlarına maruz 
kalınarak çalışıldığı, 

8) ….. çalışmalar gündüz dahi suni ışık altında sürdürülmekte olduğu 
9) Tüm makinelerin çalışmasında etkileyen bir gürültü oluştuğu 
10) hijyen nedeniyle kapı ve pencere açılmayan bu işyerinde kullanılan kimyasallar ve 

çözücülerin baharlarının çalışanlara zarar verdiği   
 

Bir başka benzer davada, Düzce Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi Hakimliğine sunulan Bilirkişi 
raporunda 8.7.2005 tarihli bilirkişi raporunda şu tespitler yapılmıştır: 

4. PE halinde rulo olarak stoklanan ambalaj malzemeleri extruder üretim holüne bitişik ve iki 
adet sürekli açık kapılar ile ayrılmış rotoofset kısmına alınmaktadır. Bu bölgede (M-L) bulunan 5 
adet baskı makinesi ile ambalajlar üzerine işlemi yapılmakta 2 adet makine ile de laminasyon (2.kat 
kaplama) işlemi yapılmaktadır. Baskı işlemi sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle bu holde kesif 
bir koku duyulmaktadır. İnceleme yaptığımız yarım saat içinde boğazlarımızda yanma hissi ve 
başağrısı belirtileri baş göstermiştir.  

9. a) ……….bu işyerinde özellikle baskı bölümünde aşırı gaz ve koku tespit edilmiştir. Bu gazlar 
solunum yoluyla alınmakta ayrıca vücut ile temas etmektedir. 

b) ………….üretim alanlarında ses seviyesi ölçümleri yapılmış ve kanuni limit olan 80db üzerinde 
birçok alan tespit edilmiştir. Örneğin şartlandırma odası 84 db, hurda kırıcı, 89 db, sülo 81 db, flex 
matbaa 78 db, tifdruk matbaa 76 db gibi. 

 
 
Zararlı kimyasalların tanımı ve etkisi açısından 
 
1 – Extruder (E) bölümünde …………… plastik (polimer kimyasalların) ısıtılarak extruzyon prosesi 

sırasında bölgesel aşırı ısınmalar sonucu, çalışılan ortama; solunduğu ver deri ile temas ettiği zaman 
insan sağlığını etkileyecek bozunma ürünleri verebileceği tespit edildi. Bu makinelara yakın 
çalışanların risk altında olduğu görüldü. 

2- Matbaa ve laminasyon (M-L) bölümünde ise kullanılan kimyasalların izopropilalkol, 
monoetilenglikol, etilasetat olduğu, ver buradaki üretim prosesinde yoğun olarak kullanıldıkları, 
kullanılan üretim teknolojisinin de plastik malzeme üzerine rotoofset baskı yapılması şekliyle 
olduğundan ve açık baskı makinelerinden çıkan bu kimyasalların da yoğun şekilde çalışanların 
bulunduğu ortama yayıldığ tespit edildi. Söz konusu kimyasallar kaynama noktaları düşük, oda 
koşullarında çok ve çabuk buharlaşabilen, solunum sistemi ver deri ile temas ettirilmemesi gereken 
kimyasallardır. Bu yüzden (M-L) bölümündeki ortam, çalışan sağlığı bakımından riskli olarak 
değerlendirildi. 

Nihai kanaat: Fabrikanın matbaa ve laminasyon bölümünde çalışan işçilerin ciddi olarak 
solunum yolları hastalıklarına özellikle KOAH, Astım ve Larenks spazmına yol açabilecek derecede 
kimyasal kokulara maruz kaldıkları görüldü. 
 
18.7.2006 tarihinde Kartal 3. İş Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda da bu kez baskı öncesi 

bölüme ilişkin önemli tespitlere yer verilmiştir. Rapora göre: 
…… Gravür işi, baskı da kullanılmak üzere metal bir levhanın veya silindirin resim, yazı ve şekil 

çıkarmak için işlenmesi işidir. ………………..…………Sigortalı bu dönemde ambalaj malzemelerinin 
baskısında baskı makinelerinde takılarak kullanılan gravürlenmiş demir, bakır silindirlere galveniz 
ve krom kaplama ünitesinde krom, nikel bileşikleri gibi çeşitli kimyasal maddelerle kaplama 
yapmakta, silindirleri çeşitli kimyasal maddelerle dolu olan banyo kazanlarına daldırmakta, 
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kaplanan silindiri baskı makinesine götürerek basım işine geçilmesini sağlamaktır. Bu işleri 
yaparken başta krom ve nikel gibi solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen ve meslek hastalığına neden 
olduğu için Meslek hastalıkları listesinde yer alan kimyasal maddeler olmak üzere, Asitler, çeşitli 
solventler, vb kimyasallarla çalışmaktadır.  

 

4) BASKI ÜRETİM SÜREÇLERİ, KULLANILAN MAKİNE VE HAMMADDELER – KISA 
(Kimyasallar ve bazılarına ilişkin malzeme bilgi formları ektedir. Ana üretim birimlerine ilişkin )iş akış 
şemaları aşağıdadır.) 
 
BASKI; 
- Tifdruk-Gravur baskı; etiket ürünler ve flexible ambalajlara uygulanır. 
 Baskı yapılan malzemeler; PET, OPP, alüminyum folyo, kağıt-karton çeşitleri,  
 Diğer proses girdileri; mürekkep, solvent, baskı silindirleri, 
Malzeme yüzeyine transfer edilen mürekkep kurutma tünellerinde ısıl işlemden geçirilerek 
yapısındaki solvent uçurulur. 
 
Ürünün spesifikasyonuna göre laminasyon, gofraj (kabartma) ve dilme prosesleri uygulanır. 
 
-Ofset baskı; etiket ürünler, IML, karton kutu, 
 Baskı yapılan malzemeler; IML film, OPP, kağıt, karton,  
 Diğer proses girdileri; tabakalanmış malzeme, mürekkep, kalıp,  
Baskı yapılacak malzeme tabaka olarak temin edilmediyse önce tabakalama işlemi gerçekleştirilir. 
Malzeme yüzeyine transfer edilen mürekkep kurutma işlemiyle yüzeye adhezyonu sağlanır. 
Baskıdan çıkan malzemeler hemen kesime alınmayıp mürekkebin tam olarak kuruması sağlanır. Bu 
süre 24-72 saat arasında değişebilir. 
Etiket boyutlarına göre şekilli kesim veya magazin kesim işlemleri uygulanır. 
 
-Flexo baskı ; etiket ürünler ve flexible ambalajlara uygulanır. 

Baskı yapılan malzemeler; plastik film, kağıt, 
 Diğer proses girdileri; mürekkep, klişe,  
Malzeme yüzeyine transfer edilen mürekkep kurutma işlemiyle yüzeye adhezyonu sağlanır. 
Solventli veya su bazlı mürekkep kullanılabilir. Solventli mürekkep kullanılıyorsa solvent kurutma 
tünellerinde uçurulur.  
Müşteri çalışma şartlarına bağlı dilme, veya magazin kesim işlemleri uygulanır. 
 
LAMİNASYON / KAPLAMA; 
-Solventli laminasyon: Solvent bazlı tutkal kullanılır. 
 Laminasyon malzemeleri; alüminyum, kağıt, plastik film(OPP, PE, PET vb.) kullanılarak iki, üç veya 
dört katlı laminasyon yapılabilir. Laminasyon prosesinden çıkan malzemeler kürlenmeden-tutkal 
sertleşmeden diğer prosese alınmaz. Bu süre yaklaşık 6-24 saattir. 
 
-Solventsiz laminasyon; Poliüretan bazlı tutkal kullanılır.  Laminasyon malzemeleri; alüminyum, kağıt, 
plastik film kullanılabilir. Genellikle OPP-PET-PE malzemelerin iki kat laminasyonlarında tercih edilir. 
Laminasyon prosesinden çıkan malzemeler kür olmadan-tutkal sertleşmeden diğer prosese alınmaz. 
Bu süre yaklaşık 24-72 saattir. 
 
-Su bazlı tutkal laminasyonu; Su bazlı tutkal kullanılır.  Laminasyon malzemeleri; alüminyum, kağıt 
yapılarda bu laminasyon tercih edilir. 
 
-Wax laminasyon-kaplama: Parafin türevi wax hammaddesi kullanılır. Daha çok çiklet-şeker 
ambalajlarında tercih edilir. 
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 Laminasyon malzemeleri; alüminyum, kağıt, plastik film kullanılabilir. 
Wax laminasyondan çıkan malzemeler serin ortamda bekletilir. 
 
-Hotmelt kaplama; çiklet, şekerleme ve çikolata ambalajlarında gıdanın ambalaja yapışmasını 
önlemek veya ambalajın sıcak yapışmasını sağlama amaçlı uygulanan prosestir. 
 
-Cold Seal kaplama; bar-gofret-çikolata ambalajlarında soğuk yapıştırma amacıyla uygulanır. 
 
-Lak kaplama; başta alüminyum folyolu ürünler olmak üzere koruyucu amaçlı veya ısıl yapışma 
özelliği kazandırma amacıyla blister, su, ayran kapakları vb. ürünlerde kullanılır. 
 
-BASKI MÜREKKEPLERİ;  
Tüm baskı tesislerinde boyahane bölümü mevcuttur. Bu boyahanelerde,  
Gravur /Rotogravür/tifdruk baskı makineleri için; Nitro bazlı gravür mürekkebi 
Ofset ve flexo baskı makineleri için;  Su bazlı ve U.V. mürekkepler üretilir.  
Boya hazır da gelse, ana mürekkep hammaddesinden baskı boyaları tesiste de üretilse, çeşitli 
işlemlerden geçirilerek baskı renk örneklerine/ kartellerine uygun boyaların elde edilmesi, boyanın 
boya bidonlarından alınması, baskı makinelerine taşınması, haznelere boşaltılması, vb tüm prosesler 
tüm baskı tesislerinde mevcuttur. Mürekkep tozu, buharı, kimyasal kokusu, temizliği esnasında 
kullanılan solvent vb. çözücüler risk teşkil etmektedir. 
 

 
 
GOFRAJ-DİLME- ŞEKİLLİ KESİM 
Müşteri makinasındaki çalışma ölçülerine göre kesim makinası seçimi yapılır. 
Müşteri talebine göre gofraj çeşidi belirlenir ve malzeme yüzeyine desen aktarımı üzeri işlenmiş 
silindirlerle gerçekleştirilir.  
Müşteri makinasında çalışabilecek masura çapı seçilerek istenen ende dilinir. 
Etiket ölçülerine göre şekilli kesime uygun bıçaklar yardımıyla etiket ve magazin kesim gerçekleştirilir. 
 
Üretime başlangıçta Kalite Kontrol Bölümü kalite onayı vererek her bobin çıkışında kontrollerini 
gerçekleştirir. 
Müşteriye gidemeyecek kalitede olan ürünleri ayırarak; ayıklama, tekrar değerlendirme veya hurda 
kararı verebilir. 
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SİLİNDİR/KLİŞE HAZIRLAMA 
Baskıdan çıkan silindirlerin, yeniden kullanım için mürekkeplerden kimyasal çözüler ve solvent 
vasıtasıyla temizlendiği, kullanılmayacakların kazındığı, bu esnada asit, kimyasal ve metal tozlara ve 
kimyasal solunumuna maruz kalındığı bir bölümdür.  
Baskıya gidecek silindirler, kaplama/galvano bölümünde nikel, bakır ve krom kaplanır, parlatma 
sürecinden geçer ve pürüzsüzlük sağlamak için taşlanır, daha sonra gravür bölümünde üzerine baskı 
görüntüleri işlenir, ardından prova baskıda ön baskılar alınır.  
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DİĞER: 
Ayrıca baskı tesislerinde, sıcak yağ kazanları, solvent geri dönüşüm sistemleri, kimyasal depolar, 
boyahane/boya hazırlama bölümleri ve bazılarında da kimyasal temas ve solunumunun yoğun 
gerçekleştiği ve plastik film hammaddesinin üretildiği Extruzyon (Rotosel) bölümleri ile sevkiyat, 
hammadde, silindir, boya ve kimyasal depo bölümleri mevcuttur. 
 

 Solvent Geri Kazanım 


