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Kritik iş güvenliği
yasası ‘kuşa döndü’
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki hükümler, hazırlanan yeni torba kanun tasarısıyla budanmak
isteniyor. Tasarı kabul edilirse, iş güvenliği uzmanı ve doktor atamayan binlerce işyerine af çıkacak

İ

şSağlğveGüvenliğiKanunuilediğer
kanunlardadeğişikliköngören
torbayasatasarskomisyondakabuledildi,yakndaMeclis
gündemine gelmesi bekleniyor.
Torbayasannamacişsağlğve
güvenliği konusuna işverenlerindahafazlaözengöstermesini
sağlayacakdüzenlemelerinhayata
geçirilmesiydi.Fakattorbayasalarnkaderibuyasaiçindegeçerli
olduvetasarnnilkhaliilekomisyondakabuledilenhaliara- CEM
sndaişçileraçsndankayplaryaKILIÇ
şand.BueksikliklerGenelKurul’da giderilirse, yasa amacna
cem.kilic@milliyet.com.tr
Twitter: @CemkilicDR
ulaşmşolur.Aksihaldeneyazk
ki,torbayasannbeklentilerikarşlayamayacağnbugündensöyleyebiliriz.

Çalışma
Yaşamı

paraccezasy
yok
İdarip
İşgüvenliğineilişkinyasahazrlanrken,
ÇalşmaBakanlğ’nnönemverdiğikonu,
denetimsonucunagörefaaliyetidurdurulan
işyerlerininkanunsuzşekildetekraraçlmas
veölümlükazalarnyaşanmasyd.
Üzerinden 3 ay geçti, tasar Meclis’e
geldiveyasalaşmaybekliyor.Nevarki,ÇalşmaBakan’nnhassasiyetleüzerindedurduğu“işyerindefaaliyetindurdurulmas”konusundabeklenmedikbiröneritasarnniçinegirdi.Yeniöneriyleberaber,faaliyetidurdurulanişyerlerinebugünekadaruygulanan
idariparacezalarndanvazgeçilecek.
Mevcutuygulamadaeğerbirişyeriyaplandenetimsonucundaişgüvenliğiaçsndan olumsuz koşullara sahipse, iş müfettişleri durdurma karar verebiliyor ve
bunuoişyerininbağlolduğumülkiidare
amirliklerinebildiriyordu.Ayrcaidariparacezalarndauygulayabiliyordu.
Tasaryasonandaeklenenbirmaddeylefaaliyetidurdurulanişyerlerineidariparacezasuygulanmasnasonveriliyor.Yani
biranlamdaeksiklikleriolan,sorumluluklarnyerinegetirmeyen,faaliyetidurdurulanişvereneafgibibirdüzenlemegeliyor.

İHALE YASAĞI
2 YILA İNDİ!
İş kazası yaşayan işverenin bir
daha kamudan iş alamayacak
olması işverenlerin konuya daha
fazla önem göstermesini
sağlayabilecek bir düzenleme olarak
görülüyordu. Bu madde komisyona
geldiğinde maden işyerlerinden
ölümlü iş kazası yaşananların kamu
ihalelerinden 5 yıl süreyle men
edilmesi söz konusuydu.
Ancak düzenleme komisyonda
işverenin kusur oranına göre 2 yıla
kadar men edilme şeklinde
değiştirildi. Yani bir işverenin kamu
ihalesinden men edilmesi için yargı
kararı ile kesinleşmiş kusuru olması
gerekecek ve kusur oranı ile orantılı
olarak en fazla 2 yıl kamu ihalesi
alamaması söz konusu olacak.
Örneğin Soma’da 301 işçinin
ölümü ile sonuçlanan kazanın
yaşandığı işyerinin işvereni en fazla
2 yıl kamu ihalesi alamayacak ve bu
sürenin sonunda yeniden maden
işletebilecek.

470 BİN
İŞYERİNE
AF ÇIKIYOR
İş sağlığı ve güvenliği
konusuna işverenlerin daha
fazla özen göstermesini
hedeﬂeyen torba yasa
maalesef bir anlamda bu
özeni uzunca bir süredir
gösteren işverenleri
cezalandırıyor. Tasarıda yer
alan maddeye göre tasarı
hayata geçtikten 6 ay sonra
iş güvenliği uzmanı
görevlendirmeye başlayan
bir işverene geçmişe dönük
olarak idari para cezası
kesilemeyecek. Dolayısıyla
bazı işverenler uzunca bir
süredir boş yere iş güvenliği
uzmanı görevlendirme
maliyetine katlanmış
olacaklar. Aynı piyasaya
hizmet veren iki güvenlik
şirketinden birisi Kanunda
yazan yükümlülüklere uyup
gerekli görevlendirmeleri
yaparak yüklüce maliyetlere
katlanmış olacak.

‘Nasıl olsa ertelenir’

Kaza yaşamayana ödül
kaza yapana ceza yok
Tasarıda yer alan bir diğer madde de maalesef
komisyonda değişime uğradı. Maddenin ilk halinde
işyerinde 3 yıl boyunca iş kazası yaşamayan işverenlerin,
3 yıl işsizlik sigortası primini 1 puan eksik ödemesi vardı.
Ayrıca iş kazası yaşayan işverenlerin işsizlik sigortası
primini daha yüksek orandan ödemesi de bu maddede
yer alıyordu. Komisyonda işyerinde iş kazası yaşayan
işverenlerin daha yüksek prim ödemesini düzenleyen
madde taslaktan çıkartıldı.
Taslaktaki uygulamaya göre 3 yıl içinde ölümlü veya
işçinin sürekli iş göremezlik raporu almasına neden
olacak bir kaza yaşamayan işverenler işsizlik sigortası
primini yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak ödeyecek. Ancak
bir iş kazası yaşandı ve ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanmadıysa işverenlerin teşvikten yararlanmasını
engellemeyecek. İşverenlerin küçük kazaları önlemek için
çaba göstermemesi gibi sonuçlara neden olabilecek bu
düzenleme genel kurulda değiştirilmeli.
3 yıl boyunca bu nitelikte bir iş kazası yaşamayan
işveren asgari ücret üzerinden çalıştırdığı her bir işçi için
432 TL tasarruf etmiş olacak. Prim tasarrufu, işverenlerin
iş sağlığı ve güvenliğine bakışını değiştirebilecek bir
teşvik olabilir. Ancak bu teşvik sadece 10 ve daha fazla
işçisi olan çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için getiriliyor.
Aslında tasarının ilk halinde böyle bir sınırlama yoktu.

Bir diğer şirket ise
“Nasıl olsa ertelenir” veya
“Nasıl olsa af çıkar”
düşüncesiyle hiçbir
görevlendirme yapmayarak
bu maliyetten kurtulacak.
Yasa üç yıldır
yürürlükte. Ancak Bakanlık
verilerine göre tehlikeli ve
çok tehlikeli grupta bulunan
650 bin işyerinden sadece
180 bini yasanın söylediği
uzman ve doktor
atamalarını yapmış, geriye
kalan 470 bin işyeri ne
uzman kullanmış ne de
doktordan faydalanmış.
Şimdi getirilen
düzenlemeyle bu 470 bin
işyeri geçmişten gelen
bütün cezalardan
kurtulacak. İş sağlığı ve
güvenliği konusunda
sorumluluklarını yerine
getiren işverenlere ödül
vermek yerine
sorumluluklarını yerine
getirmeyen işverenlerin
cezalarının üstünü örtmek
son derece yanlış bir
uygulama olacaktır.

BUFFET AŞKINA
‘DEĞERİNİN’
10 KATI ETTİ!

EKONOMİS
SERVİSİ
Dünyann en zengin
yatrmclarndan olan
Warren Buffett’n 2006
modelCadillacotomobili,
birhayrkuruluşununyararnaaçkartrmadasatld.Araç122bin500dolarasatlrken,otomobilin
gerçek değerinin 11 bin
200dolarcivarndaolduğubelirtiliyor.
Warren
84 yaşndaki Buffett,
Buffett
şirketi Berkshire Hathaway’inbulunduğuOmaha’dakibirhayrkuruluşuiçindüzenlenenkampanyaçerçevesinde
sahibiolduğu2006modelCadillacDTSmodelotomobilinibağşlamşt.Bağşladğotomobil,birinternetsitesiüzerindenaçkartrmayaçkarlrken,sonteklif,perşembegünü
verildiveotomobil122bin500dolaraadaçklanmayanbirinesatld.Buparann,Amerika’nnyansraKanada’dakzlaraeğitimveçeşitliolanaklarsağlayanderneğinkasasnagideceğibelirtilirken,aracn,gerçekdeğerinin10
katnaalcbulmasdikkatçekti.Buffett’nkzSusan,derneğinyöneticileriarasndayeralrken,BaşkanObama’nneşideonursalüyedurumunda.

Henüz3
32b
bink
killometreede
2006modelCadillacDTS’inhenüz20.310
milde(yani32.685km)olduğubelirtilirken,
otomobilin,serbestpiyasadakideğerinin11bin
200dolarolduğuönesürüldü.Buffett’n,yenialcsnaotomobilinanahtarlarnbizzatkendisininvereceğibelirtiliyor.
Buffett’n,geçenylkendisinebirCadillac
XTSsatnalrken,dahaöncede2001model
LincolnTownCarotomobiliniyineaynderneğebağşladğvearacn2006’da73bin200
dolarasatldğbildiriliyor.

