
İş�Sağl�ğ��ve�Güvenliği�Kanunu�ile�diğer
kanunlarda�değişiklik�öngören
torba�yasa�tasar�s��komisyon-

da�kabul�edildi,�yak�nda�Meclis
gündemine�gelmesi�bekleniyor.
Torba�yasan�n�amac��iş�sağl�ğ��ve
güvenliği� konusuna� işverenle-
rin�daha�fazla�özen�göstermesini
sağlayacak�düzenlemelerin�hayata
geçirilmesiydi.�Fakat�torba�yasa-
lar�n�kaderi�bu�yasa�için�de�geçerli
oldu�ve�tasar�n�n�ilk�hali�ile�ko-
misyonda�kabul�edilen�hali�ara-
s�nda�işçiler�aç�s�ndan�kay�plar�ya-
şand�.�Bu�eksiklikler�Genel�Ku-
rul’da� giderilirse,� yasa� amac�na
ulaşm�ş�olur.�Aksi�halde�ne�yaz�k
ki,�torba�yasan�n�beklentileri�kar-
ş�layamayacağ�n��bugünden�söyleyebiliriz.

İİddaarrii�ppaarraa�cceezzaass���yyookk
İş�güvenliğine�ilişkin�yasa�haz�rlan�rken,

Çal�şma�Bakanl�ğ�’n�n�önem�verdiği�konu,
denetim�sonucuna�göre�faaliyeti�durdurulan
işyerlerinin�kanunsuz�şekilde�tekrar�aç�lmas�
ve�ölümlü�kazalar�n�yaşanmas�yd�.�

Üzerinden� 3� ay� geçti,� tasar�� Meclis’e
geldi�ve�yasalaşmay��bekliyor.�Ne�var�ki,�Ça-
l�şma�Bakan�’n�n�hassasiyetle�üzerinde�dur-
duğu�“işyerinde�faaliyetin�durdurulmas�”�ko-
nusunda�beklenmedik�bir�öneri�tasar�n�n�içi-
ne�girdi.�Yeni�öneriyle�beraber,�faaliyeti�dur-
durulan�işyerlerine�bugüne�kadar�uygulanan
idari�para�cezalar�ndan�vazgeçilecek.�

Mevcut�uygulamada�eğer�bir�işyeri�ya-
p�lan�denetim�sonucunda�iş�güvenliği�aç�-
s�ndan�olumsuz� koşullara� sahipse,� iş�mü-
fettişleri� durdurma� karar�� verebiliyor� ve
bunu�o�işyerinin�bağl��olduğu�mülki�idare
amirliklerine�bildiriyordu.�Ayr�ca�idari�pa-
ra�cezalar�n��da�uygulayabiliyordu.�

Tasar�ya�son�anda�eklenen�bir�maddey-
le�faaliyeti�durdurulan�işyerlerine�idari�pa-
ra�cezas��uygulanmas�na�son�veriliyor.�Yani
bir�anlamda�eksiklikleri�olan,�sorumluluk-
lar�n��yerine�getirmeyen,�faaliyeti�durduru-
lan�işverene�af�gibi�bir�düzenleme�geliyor.�
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Dünyan�n� en� zengin
yat�r�mc�lar�ndan� olan
Warren� Buffett’�n� 2006
model�Cadillac�otomobili,
bir�hay�r�kuruluşunun�ya-
rar�na�aç�k�art�rmada�sa-
t�ld�.�Araç�122�bin�500�do-
lara�sat�l�rken,�otomobilin
gerçek� değerinin� 11� bin
200�dolar�civar�nda�oldu-
ğu�belirtiliyor.

84� yaş�ndaki� Buffett,
şirketi� Berkshire� Hatha-
way’in�bulunduğu�Omaha’daki�bir�hay�r�ku-
ruluşu�için�düzenlenen�kampanya�çerçevesinde
sahibi�olduğu�2006�model�Cadillac�DTS�mo-
del�otomobilini�bağ�şlam�şt�.�Bağ�şlad�ğ��oto-
mobil,�bir�internet�sitesi�üzerinden�aç�k�art�r-
maya�ç�kar�l�rken,�son�teklif,�perşembe�günü
verildi�ve�otomobil�122�bin�500�dolara�ad��aç�k-
lanmayan�birine�sat�ld�.�Bu�paran�n,�Ameri-
ka’n�n�yan�s�ra�Kanada’da�k�zlara�eğitim�ve�çe-
şitli�olanaklar�sağlayan�derneğin�kasas�na�gi-
deceği�belirtilirken,�arac�n,�gerçek�değerinin�10
kat�na�al�c��bulmas��dikkat�çekti.�Buffett’�n�k�-
z��Susan,�derneğin�yöneticileri�aras�nda�yer�al�r-
ken,�Başkan�Obama’n�n�eşi�de�onursal�üye�du-
rumunda.�

Henüz�3322�bbin�kkillometreede
2006�model�Cadillac�DTS’in�henüz�20.310

milde�(yani�32.685�km)�olduğu�belirtilirken,
otomobilin,�serbest�piyasadaki�değerinin�11�bin
200�dolar�olduğu�öne�sürüldü.�Buffett’�n,�ye-
ni�al�c�s�na�otomobilin�anahtarlar�n��bizzat�ken-
disinin�vereceği�belirtiliyor.�

Buffett’�n,�geçen�y�l�kendisine�bir�Cadillac
XTS�sat�n�al�rken,�daha�önce�de�2001�model
Lincoln�Town�Car�otomobilini�yine�ayn��der-
neğe�bağ�şlad�ğ��ve�arac�n�2006’da�73�bin�200
dolara�sat�ld�ğ��bildiriliyor.

BUFFET AŞKINA 
‘DEĞERİNİN’
10 KATI ETTİ!
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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’
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. 

Warren 
Buffett

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 

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. 

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. 

Kaza yaşamayana ödül
kaza yapana ceza yok


