İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu üzerine İMO görüşü
Ülkemiz, maalesef sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşulları sonucunda ortaya çıkan kazaların ve
cinayetlerin normal karşılandığı bir ülkedir.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, bir milletvekilinin verdiği soru önergesine cevaben, 2011 yılında 1563
işçinin hayatını kaybettiğini açıklamaktadır. Ortaya çıkan sonuca göre günde ortalama üç insanımız iş cinayetine kurban edilmektedir. Yaşanan iş kazalarında ölümlerin yanı sıra çok sayıda insan
sakatlanmakta veya yaralanmalara maruz kalmaktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü en tehlikeli işkollarından birisidir. Uluslararası
çalışma örgütü verilerine göre inşaat işçileri diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha
fazla kazaya uğrama riski taşımaktadır.
Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde 6331 sayılı “iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” TBMM’de görüşülerek kabul edilmiş ardından hızla Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır. Yasa 30 Haziran 2012’de Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uzunca bir süredir “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu” hakkında kamuoyunda yaşanan tartışmalara, örgütümüz ve
birliğimiz de emekten ve insan
hayatından yana önerileri ile
katılmaya
çalışmaktaydı.
Ancak, her konuda olduğu gibi “ben yaptım oldu”
diyen siyasal iktidar bu
konuda da muhatapları
dikkate almadan düzenleme yaparak iş kazalarının ve cinayetlerinin
zeminlerini muhafaza etmeyi tercih etmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz
iş kazaları ve iş cinayetleri
konusunda sakatlanma ve
ölümler ile dolu bir karneye sa-
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hiptir. Ne yazık ki yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu” bu durumun değiştirilmesi
için gereken vasıflardan yoksundur.
Uygulanan neoliberal ekonomi politikaları sonucu taşeron, esnek, serbest ve güvencesiz
çalışma koşullarının yaygınlaşmasına paralel
olarak iş kazaları da artış göstermektedir. Yasa
temel olarak siyasal iktidarın emek alanına
dönük uyguladığı politikalara uygunluk göstermektedir. Ayrıca hazırlanan yasanın izini
geçtiğimiz ay gerçekleşen Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) Konferansında sermaye kesiminin
sendikal hak ve özgürlük konusunu gündem
dışı bırakma gayretlerinde bulmak mümkündür.
Madenlerde yaşanan iş cinayetlerini kader olarak gören, kaldırımda oluşan göçüğü normal
karşılayan siyasal iktidarın bu anlayışını yasada
da görmek mümkündür. Ancak, yasa bu gerçeğe sırtını dönerek, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşumu noktasında iş yerlerinin yarısından fazlasını kapsam dışı bırakmıştır.
Yasanın uygulama alanına giren işyerlerine yönelik düzenlemeler ise sorunludur. İş güvenliği uzmanı yasaya göre yetkisizdir, danışmandır, yaptırım gücü yoktur. İş güvenliği uzmanı, formaliteleri yerine getirerek işvereni doğacak yasal yükümlülüklerden korumaya çalışan bir figüran olarak
tariflenmiştir. Bu kabul
edilemez bir durumdur.
Yasa, çalışanları tehlikelerden ve kazalardan koruma anlayışından uzak bir
şekilde, işvereni tazminat
yükümlüğü ve ceza sorumluluğundan korumaya
çalışmaktadır.
Yasada, hakim bir uygulama olan piyasalaştırma yöntemi ile “işçi sağlığı ve güvenliği” de bir ticaret
alanı olarak açılmıştır. İşçilerin sağlığı ve hayatı bir ticaret metası haline getirilmiştir. Sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı devletin sağlaması gereken bir hak olmaktan çıkarılmıştır.
1.400.000’in üzerindeki işyerine karşılık bünyesinde bulunan 300 müfettiş ile görevini fiilen yerine
getirmeyen Bakanlık denetim yetkisini yasa ile üzerinden atarak denetimsizliği yasalaştırmıştır. Bakanlık, denetim yetkisini kullanarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının oluşturulmasını sağlamaktansa, yasada tarif edilen iş kazalarının
yükümlülüklerinden doğan cezaları tahsil
etmekle yetinecektir.
Bu yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği piyasanın azgın koşullarına teslim edilmiştir. İş
kazaları ve cinayetlerinin oldukça yoğun
bir biçimde yaşandığı ülkemiz, gerçekliğine temas eden, emekten ve insan hayatından yana müdahale eden bir yasal
düzenlemenin aciliyeti yaşanacak olan
ilk iş kazası ile kendisini yeniden hatırlatacaktır.
Daha fazla ölüm ve sakatlanma beklemeden gereken adımlar atılmalıdır.
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