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Yeni Hükümetin Programında Çahşma ile ilgili
Kon ular

ış9i hayafının iyi|eştirilnesi ve bunlann ıiskleıo kaşı t€minate ks-vuşmalaunı sağtıyacak teşobbüslere aul,n nllvlln_'Oloİlal luru- eiieceğiz.

, " ] - Bu yıl uygulınmasııa başlanmrş olon ve şlm'lilik mestek hasta-hğL koze ve ana,ık hatlerini 
-ihtiva-ed* ";";;' *;;.1;;;, bir ilo fuçiteri-mldn ihtiyaı.,tığnı teminat altına "l*ra-"J"1.1İİ;rÖ" ekliyeceğiz

, 2 _ İş numl<umuzu geliıtlreceği. Heniiz İş Ka,nunumuzatan fayala-lannııJ,an kiiçük işyerleıinaeııı ışçıerje a;J * İ"--İ*iteri için tasarı-lar sunacağu.

3 - § r.e işei bı,lmnrı bir der-let razifesi haliıe getiıen kanunla moy-tla,ne geIen deşlet kuıum'un* ç"lrr.*r- g""luı"t JÖ] f,alifiye işgi ye-tİştİrmeğe önem reıeceğiz.

4 - Memleketimizin muhtelif bölgeleıinıten iş sahalanna aoğru ıu- \t..-. L,,.iın işçi hareketini kontrol alhıa alarak gerekü tesisterin tu.rırn - l§iyle meşgul olaro,ğz.

. . : . İş merkezterinito sühi ve sosyal tesisleri tı,ma.mla,mağa ve işçi.

ffi*#'' ıneŞkenlere yerıeştirmeğo iız";;;-;;; emek sarrige

6 - İş Kanununun isci lehine olaıak işverenlere yiik|ettiğ miikelle-fiyetleri tan olaral< se"çekleştirmevr-t nn]İl*g"#ğI 
ğ J ııT -
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HükOmet Programında Çalışma Meseleleri

Saiti IRMAI

Fleker Kabinesinin iş prognımrnila Çahşma Bakanhğına, ayn|mrŞ olan

F.rt rh.ın kısa keiimeter içintle ağr ve yüktü bir soruı uluk ifade

etmekte oltluğu gözleriten kaçmamrş olsa gerektir,

BöyIe biı progrımtla yazı!ı her şoyin gerçekleşmesi teşkili,tta calışan,

larrn bir miikellefiyeti haline gelmektetlir, Öte yanılan kanunların yiikle,

itiği ötlevler ile, bu programila yazü olmamakla beraben yiirütiilecektir,

Bİylece Çalrşma Bakanlığı yeni ve ilaha hızlı bir uğraşma ve yaratma

ilevrine girmektetlir.

Bu yeni tlevrin lraşıntla, deıletiıııizin sosl,ıl daı ilara l,e,diği değere,

,mil]etimizin derin anla}liına, lşçi ı,e işr erenJeri,mizin şartlımrna oliluS

tadal teşk atta çalrşan arkadaşların şazife ttuygulannı güşenmek zata,

reti şardır.

Vazifeleriınizin alayancasrnı teşkil eilecek olan kanun,larm miihim bir

lrısm Büyük Meclisin 7 inci tlöneminile çıkarüıış bulunuyor,

' Diğer ıieri kanunlann hazır|rğma tleı,hal başlaınak geıeklyor, Bunlı,

rrn esaslr etiitleıe i§tinat etmeleri zarureti açıktr. yeni öitevlerimfui gö_

riirken kalalıatık bir memur katlrosu aJmak niyetinile ileğiliz. vi,tan hiz,

metlerinile çalrşmalanmıa hrzlantlrmak ve rasyonellemek zoruntla5nz, Bu-

nun için ayıu teşkilfltta ayni gayeler içln çatışan memurlar arasııda aı,

katlaşlr} r,e yartlınrlaşma zihniyeti miihimtlir, 
.._n

Çalişma Bakanlrğuıcta lıinriet, bir masa baş talrşmasrnitan ziyade meü,

leketin içtimai neselelerine tlerin bir nüfuz temin e'lecek bir araşhrııra,

nüşalreile şe teilbiı aima hi-anetitlir, Çalrşanlatın yaşama şartlarrn iliizelt-

mok, işveıen]e işgi alasrnila kanuı]arınızın zihniyeti içintlo biı anlaşma,

ve bağilaşma sağlaırıak, vazifelerimizin tıaşınttadt,

Bu ila ça,lrşan insan tiutleleıiyle ve §veıenlerle ilaiıııi vg sıh bir toınacı

gerektirir, a,rka.ilaşlaumilan başlıca bekleitiğim ile butlur,

Yeni iş progra,nma göre Bakanlrğrmıza bağtr iki Kuıumuı cıalışma

konularr İta tlaha büyiik bir önem kazanmaktaıIıı. İş9i sigortaları kuıu,
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mrrmrtjz, taın bİı sosyal sigorta Müossesesi olmayo itoğu esasl }İr g.lım
ıiaha atacak, ihtiyarlıt sigortasına başlıyaıaktır., Bu §lgoftanjn, çalrşan-
iara eınin bir emeklili} deıri sağlanrak bakınıınilan, ne kadar ha5nrlr bir
teşebbüs olduğu mel,dandadır. Şunu şimaliden idıria etlebiiiriz ki, bu yeni
sigorta memleketimizde me_.lek ixitiğini esasıı surette destekleyecektir.

İş r,e İşi Bulrrı:a §un:mııııuz bir 1-ıllrk tecrübetlen §onıa yeni ham-
lelere ahlacaltır: Bü5iü ix.i haıeketlerinin r.uku bıılttuğu meıkezlerde
sühi tesisler kurmat bu meşanrlıö_r.

Bütiin faaliyetleİe ilmi isti}aİı€t|eİ giisterecek olan .{raştırırra Kuru_
lumırzun ödevleri son deıece ağrrlaşmış oluyor. Fıkat el ele ve al.ru ülküye
inanarak yüıüş,en insania.rrn şenemiyeı:eği hiç bL zoıIu} Joltuı.
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Sovyet Ekonomisinde işe göre ücret (-)

a]rşna j::=__.:ı! 8 sarr]ı nüshasında
!'"Soıl,e: ei.:._,z:s_!de ücret kademe-
leri" ba-.._ğ :,,:j.::i2;: 1.aanızda be]Ii bir
haddeı ::da :§ l-_:a!ia se::ıt::_.c:]e:e:ş
ieret,es::a E: - ,- :_: ...i ::_:::: .,,: ':::
hailerde ça;§a:_ -.:a \zzz:;z.: : ::.. ;.:.::-
mas şkillerinden a)-rıca bahsedec€sir j-
zi söylemiştik.

Bilindiği gibi, çalışanlara saat veya gün
hesabiyle mi, yoksa §aat veya güne bak-
madan çıkardığı işe göre mi ücret veril-
mesi, ekonomide münakaşa edilen bir me-
seledir. Çıkarılan işe göre ücret verilmesi
halinde işçi, çok iç çrkarıp fazla para al-
mak gayretiyle acele ve itinasız çalrşarak
kusurlu iş yapabileceği için, şayet patron
işin acele olmasrndan ziyade iyi yapılma-
sına ehemmi}-et r-erjvorsa saat veya gün
hesabiyle ücret ıerrneği tercih eder. Ğün
hesabiyle ücret ödemenin bazı ha]]erdeki
bu faydasına karşı, çıkarılan işe göre üc-
ret verme tarzı, işçiye çalıŞmasr nisbetiıde
para verdiği için daha Adil sayılclığ gibi
işçiyi çok iş yapıp çok şara almak gayre-
tiyle fazla çalışmağa götüreceği ve istih-
sali artıracağı için daha verimli olarak ka_
bul edilir. Bundan başka işe göre ücret ve-
ıilmesi haliıde işçiyi kontrola daha az ih_
tiyaç hasıl olacağı için idare masrafı da
azalır. Bundan ötürü patronlar umumi ola-
rak işe göre ücret tarzlna giderler, Fakat
sendikalar ve işçi paıtileri, bu tarzın pat-
ronların yaprlan işi kusurlu bulmak mey-
linde olmalarından dolayı patronla işçi ara_
srnda anlaşmadıklara yer verdiğini ve iş-
çiyi fazla para almak gayretiyle fazla ça_
lışmağa ve hadden aşırı yorulmağa sev-

Prof. Esat TDKELİ

ettiğini ileri süreıek ve d,aha bazı mahzur-
]arından bahsederek işe göre ücret usulü-
niin u}-gulanmasını umumi olarak isteınez-
.tl,

L:b::a] ekcnonide drırum budur. Fa-
;2: S:,.-.,:: e_,:,_-,ııoı:,jsiıde (çıkarülan iş. ya-
ni çaış:ıaırı .ı,eri:ni ne kadar faz]a ise o
nisbette fazla ücret verme) düsturuna
uJrularak işçilere emeğinin verimiıe göre
ücret ödeme tarzına gittikçe daha fazla
yer verilmektedir.

Sovyet ekonomisinde işe göre ücret ve_
rilen hallerde yine çalışma saatine göre
verilen bir ücret vardır. Fakat bu ücr€t-
ler noıma] çalrşma zamanr ücretlerinden
yüksok tutulmuştur. MeselA Moskovı'da_
ki Staline imalithanesinde 8 dereceye ay-
rrlan ve çahşma saatlerine göre verilen
normal ücret 100 ile 360 arasında teha]üf
ettiği halde işe göre ücret verilen hal]er-
de bu ücretler yine 8 clerecede dört kıs-
rıa aı,rıJmıştır. Birinci kısımda, normal
hararet derecesi iqinde çalışılan yerlerci,e
geqen normal çaiışmalar vardır. Ikinci kı-
srm, yine ki1,ie bir ı.erde. fakat güç işlerle
uğraşanları ihtii.a eder. Üçüncü kısma,
yüksek hararet dereceli yerlerde normal
çalışanlar dahiidir. Dördüncü k§ma da,
yüksek hararet dereceli yerlerde güç işler_
le uğraşanlar giler. Bu dört kısmın sekiz
derece dahi]inde aldıkları ücretler arasrnda
farklaı vardu.

İşçiler, yapılması gereken işlerden faz-
la iş çrkardıkları takdircle prim alrrlar. İş

(') Lo Revue Economique ol soğiolo'do v€İilen
bilgil€re göİ€.
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arttıkça bu primler de artaJ, Bunların ar_

tış tara d,a her nevi işde ayni değilclir,

}Iaclen kulıılarında ve petrol çrkarma iş-

leriıde ca]ışanlara claha fazla prim verilir,
Buıdan başka prim alabilmek için iş fire-

siıin muayyen bir yüzde nisbeti geçmeme_

si şarttır.

Miihenclisler ve teknisyenler, kenü
iilarelerintleki işçilerin çıkardğr işin mik-

tarına ve, keyfiyetine göre nisbeti artan

bir prim alırlar. Verime göre iicret usu]ü,

yatnız idare memurlarr hakkında tatbik
-eililmez. 

Bununla beraber bu memurlar cla

rır:im alrrlar. Meseli demiryo]larında me-

-urlar ve işciler için bir "norm" tayin
etlilemeüğinden bunlarcla zaman ve mal-

zemeden yaprlan tasarrufun nisbetine ve-

ya işin iyi ğörülmesi derecesine göre bir
prim verilir.

Mağazalartta çalrşan memurlara ve sa,

tıcrlara, satışın muayyen bir 1üzdesi ve-

rildikteıı başka işin nev'inden doğan baz
esaslara. ııeseli müşterilerin şikAl,etlerini
davet etmemek, mağazayı iyi tutmak, mal,

ları iyi teşhfu etmek gibi bazı hususlara
göre prim ödenir.

Kazanç pa5n verme usulii :

§ınaj ve ticari işlerde ücreti kaldrrma,

ğa imknn yoktur. Fakat ziraatte ve küçük

Şanatlarda ücret yerine, kazançtan pay

ayuma usuliinü tatbika imkAn vardır, Buır-

cla4 ötürü Kolkhoz denilen ve hakikatte

bir istihsal kooperatifi demek olan, Zirai

teşekkiillercle çaJışanlar hissedar ğ'yılarak
bıınlara kolkhozun safl kazancından his-

se, fakat kooperatife gethdiği toprak ve

."r."y"y" göre değil cle, ça]ış;ması nisbe-

tintle 
'pay aynlır. Bu payın hesabı için

mefruz-bİr "iş gtinü" esas alınır, Koikho,
za aıahil olanlartlan her biri bir sene için-

tle ne ka<Iar iş günü çalışmışsa ona göre

pay alır. Bu iş güniinün kıymeti, işin nev,

İne, güçlüğüne, harcanması gereken eme-

lİn a"""u""]"iru göre cleğşir, Bir "iş günü"

İu"u=rnu hak kazanmak için bir çobanın
veva süt sağan bir işçinin, bir traktörü

caİıştıran vğa tarlacta çalışan işçiden da-

rıa İol. saat lş başınila bıılunması gerekir,

rr"" §io değerini Kolkhoza dahil üyelerin

umumi heyeti tayin eder,

Her üyenin kentline mahsus bir "aile
topraği' varihr. Bunun mahsulü ve hay-

.,-u'nluİ, -i:onu.rran kenüsiıe aittir, Üye,

kendi istihsa]ioden veya aldığı kazanç pa-

1ıııtlan istihlik edemediği tışmı satabilir,

Küçiik sanat sahipleri hakkıntla da

ciftcilere tatbik eclilen usulün hemen he-

*"*, "yri 
uygulanır. Yani bu çeşit sanat

sahipleri gü;İük, hafta]ık veya aylık iic-
retleİinden başka kazanç payr da ahrlar,

Hülisa, Soıryet ekonomisincle her fert
yaptğ istihsal clerecesincle veya çalışma-

", 
nı"i"tırraa ve yahut da bazı hususl şart-

ların onun çalrşmasrna verdirdiğ kıymet

nisbetintle ücret alır.



Maden Kazalarının Sorumluluğu

j

'

i s hayatında kaza tehlikesinin en ba-
. ! riz bir surette kendini gösterdiği saha

maden işIetmeleridir. Kazalara dair yapı-
laıı istatistikler bunların mühim bir kıs-
mının işin zatında mündemiç tehlikeden
ileri geldiğiıi ve en sıkı tedbirlerle iş em-
niyetinin sağianması halleriıde bi]e za-
maıı zaınan kaçınıJ,maz bir zaruret olarak
kaza vakalariyle karşılaşılmasının tabii
bulunduğunu göstermektetliı.

Bununla beraber, bir çok kazalar da ge-
rek işveren tarafınclan alınması ldzım ge-
len emniyet tedbir]erinin alrnmamasından,
gerekse maden işIetmesindeki çalışmaları
sevk ve idaıe eden miüendislerin kazayı
ön]emek hususunda gereken gayret ve ba-
siıeti göstermemiş olmalannd.an ileri gel-
E'ektediİ.

Baa ha]lerde işçilerin dikkatsizlik r.e
tedbirsizlikle kazaya sebebiyet verükjeri
de görülmekle . beraber bu gibi hatlerde
maden işletmelorini sevk ve idare eden ya_
hut fenni bakımdan denetliyen mühendis
ve müfettişlerin işçilere terlbirli ve clikkatli
olmak vazifesini gereği gibi hatırlatmamış
ve icabedenlere ]üzumlu emirlerİ vermemiş
olma]arııın da kazanın oluşunita büyük te-
siri vardır. Bu bakımdan herhangi bir ma-
den işletmesinde mühendislerin ve müraka_
beye memur olanların kusur ve ihmalleri
miihim bır kaza ve tehlike ömıli olarak mü-
talAa eülmek lAzım gelir. Bu sebeple, ma-
denlerde çalışmayr emniyet altıncla yürüt-
menin sadece maden sahiplerinin gerekli
tesis ve tedbirleri tamamlamış olmalariyle
sağlanamryacağ ve madenin emniyetini

M. F.

fenni bakımdan lrontro] a]ttnata tutanla-
rın bu görevlerini ihmal etmemeleri için
kesin müeyyidelerin teminatrrıa ihtiyaç bu-
lunduğu apaçık bir hakikattir.

lIaden isletnresinin fenni kontrolü ile
göreı,ii olan uıısur]ar 1,a maden işierini
mürakabe},e memur olan Deılet teşkilAt-
tının yetkili m üfettişlerialir i kazayı önle-
mek için gerekli tedbirlerin alrnmasr hu-
susunda ilgili imtiyaz sahiplerini ikaz et-
medikleri takdirde bu yüzden husule ge_
]ebilecek olan kazanrn neticesine göre gö-
revini savsamak suçuyla cezalandrrlacak-
ları gibi hukuk' bakımdan d.a kazad,an za-
rar görenlere karşı sorumlu mevkie dü-
şdbilirler.

Maden işletmesinin .l"enni kontrotil
ile görevli olan mühendislerin bu ğörev-
leriııir şümulü. 26 Mart 1322 tarihti Ma-
ad j:ı ı*izamnamesinin bugiin yürürlükte
bu]unan 72 ı,e ?5 iiıci madtteleri aqık-
ianmış bu]unmaktadf. Filha-kika bu tüzü-
ğün 72 nci maddesiıde maden idaresi ta-
raflndan tayin olunacak maden mühendis-
lerinin bu idareden verilecek emirlere gö-.
re maden yerindeki binaların yıkılmasın-
dan ve toprağn çökme tehlikesinden ko.
runmasna dikkat ödecekleri yazılı oltluğu
gibi 75 inci madde de madencle kaza \,ıı-
kuu me]huz olduğu takdirde naden . mii-
hendisi tarafından gereken teclbirler alın_
mak ve mes'uliyet kendisine raci olmak
üzere lüzum görülen şeylerin maha]li hü-
kümetten istenmesi ve hükümetçe bu is-
teğin yerine getirilmesi bir görev ve yetki
olarak belirtilmektedir.

t_
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Diğer tüaftaı, Tİirk Ceza Kanununurı
455 iıci ve 459 uncu rnaddeleri, maden-

lerde r-ukua gelip cezai takibatı müstel-
zim olan tedbirsizlikle ölüme sebebiyet ve-

ya cismani zarar hallerine şamil buluı-
maktadrr.

Tedbirsizlik veya dikkatsizlik -veya

meslek ve sanatta acemilik veya niza-
mat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile
bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şa-
hrs bir seneden 4 seneye kadar hapse veya
30 liratlan 250 liraya kailar a$r cezalı
nakdiye mahkfım olur.

Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mu-
cip olmuş veya bir kişinin ölümiyle bera-
ber bir veya birkaç kişinin de mecruhiye-
tine sebebiyet vermiş ve bu yaralanma
456 ncı mailclenin ikinci fikrasında beyan
olunen derecede bulunmuş ise 2 seneden

8 seneye kadar hasip ve 200 liradan aşağ
olmamak üzere ağır cezayı nakdirı,e mah,
küm olur. (}t. 455)

Her kim tedbirsizlik vel,a dikkatsizlik
veya neslek ve sanatta acemilik ı,el,a ni,
zam, talimat ve emirlere ıial,etsizlik ne,

ticesi olarak bir şahsa cismen eza şerecek
veya sühatini ihlAl edecek bir zarar iras
eder yahut akli melekelerinde teşeııüş
husuliine sebebiyet verirse Anzanın ehem,
miyetine göre kanunda göstelilen haller
clahilincle hapis ve para cezasına mahküm
olur. (M. 459)

Maden işletmelerincle tedbir almakla
ğörevli bulunan §ahrslarrn bu hususlara
riayetsizliklerinin cezai müeyyidesi böyle-
ce umumi Ceza Kanunumuzda yer almış
bulunmaktadır. Şüphe yoktur ki bu ted-
birleri almamak ve madende iş emniyeti
ne ait olarak uygulanmasr gerekli bulu-
nan nizamlara riayetsizlik etmek mühen,
dis]ere ve miirakabe ile görevli olanlara
terettüp etmeyip sadece madeni işletenle-
re ait bir suç mahiyetini arzederse cezai

mes'uliyet tte kendilerine ait olur.

Diğer taraftan, 151 salılı Kanunun
7 nci maclclesinin ikincİ fıkrasın 7b" "Kaza

vukuu 6,mil ve müstelzim]eriı sui iciare,

sinclen veya fennen ifası lizrm gelen hu-

susatrn ademi ifasından neş'et etmi§ i§e

tazminattan maada işbu ömil ve miiüte-

zimlerden beş yüz liradan beş bin liraya
kadar para cezası alınacağ tasrih edil-
mektedir.

B) Hukuki mes'uliyete gelin"e ,

Kaza yüziiııclen zaJara uğrayan işçi ve

müstahdemlerin lazmirıal haklarını sağ,
layan Ereğli Havzai Fahmiyesi Ma'len
Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 salı,
lı kanunla Madenierin Aranma ve İşletil-
mesi hakkıntlaki 4268 sayılı kanuncla ma,
den mühendislerinin ve madenleri müra-
kabeye memur olanların hukuki mes'uli-
yeti hakkıntla sarih bir hüküm yoktur,

yalnrz İs kazasiyle trleslek Hastalık-
1arı r,e Analık Sigorta]an hxkkınğl§ fta,

nu:un 3i r.cı:ıaddesiıde şöyle denilmek-

"Kaza işveıen ıeya vekilinin kastı ve-

},a suç sa}c]_r irareketi },ahut sigortalının
işl-eriıe ait işler d§ııda qa]rştır ması yü-

zünden olıau§ is€ işçi Sigorta]an İdaresi,
niı bu kanrın gereğince sigortaLya veya
hak sahibi olan kimse]ere yardım ve öde-

neklerinden tlolayı yaptığ her tiirlü gider,
leri ödemek işverene veya vekiline düşer,"
Bu tiirlü kaza.larda sigortalı veya hak sa-

hibi olan kimseler bu kanunla sağlanan
hakların dışınala genel hükümlere göre

hakt olabilecekleri her türlü zarar]arını
işveren veya vekilinilen arayabilirler.

Haksız eylemi i|e kazaya sebep olan
üçüncü kişiler de işveren veya vekii gibi
sorumludurlar.

Bu hükiim şu ıreticeleri ifade etmekte-

dir :

a) Maclen işletmesini sevk ve idare
eden miihentlisler İş Kanununun 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına göre işveren
vekili clurumuncla olduklarından, kazaya
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sğbep olan kusurlarından doia},] sorumlu.
durlar.

b) Bu sorum]uluk B,]rçlar Kaıuıu-
nun 41 inci maddesinde saldaı: !ııs,ır !ıa.i-
lerinden yalnız kast hdiıe mut]a\ o]arak
şimil bulunmakta. ümai. tes€!]ijp çe ted-
birsizlik gibi ha.]leıi ise. bu gibi halleriı
suç teşkii etmesi şartiyle, derpiş eylemek-
tedir.

c) Bu §orumluluk esas itibariyle kaza-
ya uğrayanlara veya haleflerine karş] o]-
mayıp Sigorta Kurumu'nun tüzel kişiliğine
karşı hüküm ifade etmektedir.

d) İşveıen veya vekilinin kazazeCe ye-
ya haleflerine karşı sorumlu olabilmesi
yine kast ve suç hallerine münhasrr olun
Sigorta Kurumunun tazminat ile karşılan'-
mıyan diğer zaıarlar ve ezcümle estetik
veya manevi zararlara şimildir.

e) İşveren veya işveren vekili duru-
munda olmayan mühendislerin veya mü-
rakabeye memur olanların kazaya sebep
olmasr hali ise kast ve suç haline münha_
sıı kalmryarak bu ku_sur]ar geniş ölçüde
ve Bor4lar Kanununun 41 inci maddesinin
bütiin şümulü ile derpiş edilmiş brılunmak-
tad:r,.

İş Kanununa tebi büti.in maden isiet-
meleri, dolayısiyle sigorta hükiimlerine detlbi bulunduklarrndan ve mahiyeti itiba-
riy]e eiı az 10 i§çi çahştıIması bakımından
hemen hemen bütün madenlerin İş Kanu-
nuna tAbi tutulmaları da tabii olduğun-
dan, Sigorta Kanununun 37 inci maddesi
hükmünün fiiliyatta bütün madenlere s6.-
mil olduğu söylenebitir.

Diğer taraftan, maden kazasına tedbir-
sizlik ve kusuru ile sebebiyet veren işlet-
me mühendisleri hakkında istihrıam eden-
Ierin sorumluluğu hakkında Borçlar Ka_
nununun 55 inci maddesindeki genel esa_
sın mahfuz bulunmasr icabeder.

İşletme mühendis]erinin kazaları ön-
lemek hususundaki tedbirsizlik ve ihmalle-

rinden dolayı bu şahısları istihdam eden
ıladen imtiyaz sahibi sorumlu tutulmalr
iizım gelir. Filhakika Borqlar Kanunu-
ı:.ın 5i inci maddesinde :

"Başkalarınl istihdam eden kimse ma-
il,etinde istihdam ettiği kimselerin ve ame_
lesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnacta
yaptıkları zaraıdan mes'uldür. Şu kadar
ki böyle bir zararın vuku bulmaması için
hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat
ve itinada buluırduğunu yahut dikkat ve
itinada bulunmuş olsa bile zararrn vuku-
una mani olamryacağını ispat ederse mes-
ul omaz." denilmekte ve ikinci fıkrada :

"İstihdam eden kimsenin zamin olduğu
şe5ı ile zararı ika eden şahsa karşı rücu
hakkı olduğu tasrih edilmektedir.

Madeni işletenlerin işi sevk ve iciare
etmek ve gereken tedbirleri almak vazi-
fesini verecekleri mühendisleri hizmete
a]mak bakımından lnaiz o]dukları bu so-
rumluluk :

a) Müstahdemteri seçmekteki kusur
(Culpe in eligendo)

b) Müstahdemleıe talimat vermekteki
kusur (Culpe in instruendo)

C) Taka}.1-ütte kusur (Culpe in ccsto-
ciendo).

şekillerinde kendini gösterir ve kendi_
sinin sorumluluktan kurtulması için ta-
zım gelen şartlarl ispat külfeti bu mühen-
disi hizmete almrş olan işletme sahibine
terettüp eder.

Bundan başka, kanunun birinci dere_
cede istihdam edene yü'klemiş olduğu bu
tazmin mes'uliyetinin genet olaıak hakiki
sahibi istihdam edilen şahıstır.

Bu itibarla madeııde mühendisin sebe-
biyet verdiği kaza yiizünden maden imti-
yaz sahibi zararı tazmin etmekle beraber,
kusuru nisbetinde mühendise rücu etmek
hakkını haiz bulunmaktadır,

I

ı
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Şu halde 4?72 saıı]r Sigorta Kanunu-
nuı 3? ;ıci rnaddesi1,le konulaı özel hü-

kümler d]şııda Borçlar Kanununun 41 ve
55 iıci maddelerinin uygulanması lazım
geldi$ıe göre :

1 - \Iaden mühendis]erinin kusuru
yiizi.lnden husule gelen kazalarda sigorta-
lı]aıla halefleri ve Sigorta Kurumu drşrn-

da kalan şahıslar doğruclan doğruya ma-
den sahibinden tazminat isteyebilirler.
}Iadenci mühendise rücu eder.

2 - Gerek maden sahibinin gerek mü-
hendisin ınes'uliyeti siibjektif kusurdan
doğan mes'uliyettir. Objektif mes'uliyet
değildir.

. 3 - Şu kadar ki maden sahibi istih-
dam eden şah.rs sfatı ile mes'uliyetten
kurtulabilmek için kusurlu oimaihğını is,

pat etmek mecburiyetindedir. Be5liıe kül-
fetinin kendisine tevcih ecli]mesi bu mes-

uliyeti objektif mes'uliyete yaklaşırmak,
tadrr.

4 - Maden mühentlisi işveren sıfahnı
haiz olttuğu takdirde ve sigortalılar halef,
leri ve Sigorta Kurumuna karşı doğruilan
cloğruya ve ancak mahdut şaıtlar altıncla
mes'ulclür. Bu sıfatı haiz olmadrğr halde
veya tliğer şahıslara karşı ctoğructan doğ-

ruya mes'ul olma5np kenctisini istihdam
edenin kaza yüzünden Borçlar Kanunu-
nun 55 inci maddesine göre zamin olması
halintle kazaya sebep olan kusuruıdan do"

layı, istihda.m edene karşr mes'uldür.

Görülüyor ki mevzuatımrz sübjelıtif ve
objektif mes'ııliyet prensiplerini mezcet-

miş bulunmaktadrr.



l
I

i

Ücret Politikasının içtimai esas]arı

fi ndokızı::c,: j-j2-.-*:: ba:r:an]a ge:i:_
Vceü,e kaia: :.::ı:. -:sa: sil:ıııı ._ab_i

neticesiidt: :ba-: ,.,r f:j =a::].i::t :eia'i.-
ki edü.r,oriu Ya:: :_, :::::_: :_z:.: :.
ga\Tet sa::'ijğ-< ::;.-İ-: . :.:;:İ5-. --,ler tsd!,j ) nin b€deİ. ba^_:ia b: ::a i:-.,..
(ücr€t) i oluyordu.

Bu devirlerden daha önce ilk çağlarda
başlayrp tarihte kölelik müessesesinin de-
vamı müddetince esir ve canilerin mecbu-
rl ve bedava çalrştırılmalarında olcluğu gi-
bi çalışmanın fizik ve tabil neticesinin her-
hangi bir şeye müncer olnnaksızm tama-
men karşılıksız kaldığ devirlerin de bu-
lunduğu malümdur.

Fakat ondokuzuncu yüzyrlla birlikte,
yani kapitalist çağın başlarnasından itiba-
ren (ücret) 1-eni nrahil-et ıe esaslarivle
izah ve tahlil edllrniştİr. Bu safhada İi,.-
ret, iıisan çalışmasının karşıJığııı teşkil
eden bir bede] telnkki edildi. Hukuki ba_
kımdan, çalışanın başkasına kiraya .ı-erdi-

ği iş. güciyle gördüğü mua}x/en hizmetin
mukabili olan ve bu hizmetin bitmesiyle
tahakkuk etmiş sayılan bir alacak mahi-
yetinde anlaşıldı Yani bu manisiyle ücret.
bir işqi tarafindan kiraya verilen ve bir
müteşebbis tarafindan tutulup kullanılan
(iş) in fi],atıdır. Fakat ücretin bu şekilde-
ki tarifi de az zamand.a tatmin edici ol-
maktan çıkmıştır. Çünkü kapitalizrnin ku-
ruluş l,e gelişmesinden başka ontlokuzun-
cu asrın ortalarına doğru ekonomi ilmi ve
ekonomi siyaseti yeni bir şümul ve mahi-
Yet kazanmıştr. Al,nı devirlerde müsbet
ve içtimal ilimlerin tekimülü ile ortaya çı-

Saffettin PINAR

kan 1.,eni ilmi zihni},et biı. çok mefhum
,ieğişikliklerini miimkün .,,e zaruri kılmış-
lı:, Diğe, taraftan ı,e hepsinden taz|a o|a-
:,,_.: ::_,i; _<uz,,ı:ıcu i,üzidrn ilk birinci ya-
::_.: :a::]::: r,._:::la:.ıı :ia bir sistem ve bir
:._= :.;,:,.ı ::.as:.,ig: ieı-irdir. ra]nız bu
iı6,ii_.e ::saı müna_.e-iıetler;niı ı,e bu ara-
da iş ve ücıet bağL]rğDın teni bir görüş
ve anlaytşa göre yeni baştan ele alınma-
sına sebep olan bir olay diye kabul edile-
bilir.

Bu suretle bir taraftan büyük sanayiin
ortaya çıkarüğı fiili vaziyetler, diğer ta-
raftan insan ve insana ait her şeyin yeni-
den bir krymet ölçüsüne göre tesbit ve dü-
zenlenmesi, ekonomi siyasetinin yeni esas-
larr ve içtimaİ politikanın bütün ehemmi
yetiyle tesis ve teki,mülü yeni bir ücret
anlayışınln sebep ve xmillerini teşkil et-
miştir. F'ilhakika yukarıdaki tariflere esas
olan clüşünceye göre ücret bir nevi fiy.ı
olu1,ordu Bu fiyat kullanılan işin fiyatıy-
dı. Bö1,le olunca ücretin de diğer bütün
eşyalar gibi fiyat kanunlarına tAbi oldu-
ğu neticesiyle kalşılaşılmıştır. Yani meta
fiyatlarının tAbi olduğu esaslar gibi işiıı
fiyatl olan ücret de aynı mekanizmaya gö-
re teşekklil ediyor ve işliyordu. Fakat in-'
san çalrşmasınrn bir fiyatı olan (iia]"et ) i
diğer meta fiyatlarından ayıran mühim
farkların sezilişi ve ücrete buna göre yeni
bir mina ve anlayrş izafe edilişi gecikmi-
yecektir. Böylelikle bu farklar pazara ar-
zedilen cansız metaların fiyatlarına nis-
betle insana bağlı olan (sAy) in fiyatı ara_
smdaki hususiyet ve ayr ıklardan doğ-
maktattr.

,I



Marsha]l, Pigou ve Leroy - Beaulieu
gibi iktisatçiarıı insan çalışmasiyle, di-

ğer cansu eşyalar arasrndaki ayırıcı özel-

lük]eri belirtmesi (ücret) in yeni tarif ve

anlaşüşııda miihim bir harğket noktası
olmuştur.

Buıdan sonra modern manA.siyle (üc-

ret) in tarifinde ya]ııız iktisatü esaslarla
ihifa edilmiyerek ahlA.ki ve içtimai un-

surları da hesaba katmanın doğru olacağı

ileri sürülnüştür. Bundan dolalıdir ki on-

dokuzuncu asrın sonunda başlayıp yirmin-

ci asırda devam eden ve birbirini takip
eden ücret nazariyelerinde bu temayülü
görmek mümkündür. Bu kabilden olarak
(Ücret fonu) , (Tunq ,kanunu), (tstismar),
(Productivit6 - mü§tahsiliyet), (Kudret)

nazariyelerinden hğr biri kencli görüşleri-

ne göre ücret haddinin teşekkülü ve dola-

},ısiyle ücretin mahil,etini değişik sebeı-
lere atfetmişIerdir.

Bu nazariyeleriı asıİ !ılmeti ücret
mefhumunun a)zn ayrı taraflartlan ince,
leme ve tahliline vesile olarak ücretin top-

lu izahına az veya çok sebep oluş]ann-
dailrr.

Filhakika bugünkü telA.kkiye göTe üc-

ret mefhumunu tek bir sebeple izah etmek
mümkün oIamamrştrr. Buna mııkabil üc-

ret mefhumuna ve ücret haddinin tesisine
ait toplu bir izah tarzı cati olmaktadır.
Bu suret]e modern müellifler, ücretin tğ-

şekkülünde iş keyfiyet ve müddetinin, de,

vamlrlık ve intizamrnın an'anenin 1,e yaşa-

ma standardrnın çeşitli tesirlerini hesaba

katmak zaruretini öne sürmüşlerdir.

Genel olarak liberal bir ekonomi siste-

mi içinde işçinin ücret haddini yaşama

standardrna çrkarmak hususuntlaki talep,
lerine karşılık müteşebbisler tle ücret had-
dini indirmeğe çalışırlar. Bunun sebebini
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miiteşebbis gelirinin maliyet fi},atl ile §a-

tış fiyatı arasrndaki farlrtan hasıJ oluşun-

da bulmak mümkündür. Çünkü bu fark
istihsale başlanıldığr anda heniiz tahmini
olarak bulunabildiği için, müteşebbis bu

tahmini göz önünde tutarak işçi ücfet had-

dini ne olur ne olmaz diye aşağ seviyede

bulunclurmağa gayret eder. Diğer taraftan
müteşebbis ödeiliği ücret ile işçinin kendl-

sine sağladğı iş kabiliyeti arasındaki nis-

beti de hesaba kataf.

Çağımızda teknik terakkiler ve mesleki

yetiştirme usullerindeki inkişaf sayesinde

işçinin istihsal kabiliyeti çoğalmıştır. Bu
,yüzden artan istihsal kabiliyeti işçinin iş
gelirini arttrrclığı gibi müteşebbisin istihsal
miktarrnrn da yükselmesine meyilan ver-

miştiı,, Bu vazi_vetten her iki taraf da fa1-

ialanı:l=.:ll,. Fa i.:a: le: :]e'c:]:r ki nüteşb-
._- --_:,*-_ r.'arrs:r.]e öde.

diği f ıı,z]a para kaza:öğı i-stj_hsa] ço\lu-

ğ.rna nazaran daha az olduğuıdan hin
işçininkinden büyük olmuş yani ücret ar-

tışınclan çok iş maliyeti azalmıştrr. İşte

modern ücret telxklrisindeki iktisaü ve

teknik tesirlerin böylece çeşitli tezahürle-
ri mevcut olmakla beraber ondokuzuncu

asrın başındanberi içtimai politika faali
yetleriyle qalışanla.ra ödenen ücretlerin
mahiyeti üzeriııde daha müsbet ve çok ta-

raflı neticeler hasıl olmuştur. Böylelikle
iktisadi ı,e teknik gelişme, ve mesleki ye-

tiştirmedeki yeni metotlarla birlikte içti-
mai politika . sayesiııile işqilerin çoğalan
mil]i serr.etteki yapılarında eski devirler-

le ölçülemiyecek bir artış olmuştur.

t_icret meselelerini bir ictimaİ potİIİka

konusu olarak vazedeıken her şeyden ön,

ce sosyal siyasetin dinamik karakterine
işaret etmek ]Azımdır.

Gerçekten içtimai politika; içtimal ad6.-

lğti iktisadi verimle mezc ve telif etmek
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prensibine ıyarak zamarü Ye mekan bakı-
mından çeşitti tezahürler alzeimek Sure-
tiyle tekimül etmiştir. As: ıııızda içtimai
politika için kesiır biı,hu.iu: clzııek ı.iüm-
kÜn değildir. İqtinai ı ı::::;a, _roSü-a] 1,€

ekonomik havatıl -,a-<a:-, :_ _ 
-.--: ı::]:ı:; in-

kişaf ermiı ,.,: *.:__i_::_::: 1_:. -::.:. j: .t..-
mlstı],. E,_j-:. ::-_ _: -=.,_.:.=: _;:_rj.. ..
S:'.'.Sİ Vo:_*: :.t ..,j_-.3 :,.;, :_:::_ : . _

iiti;a prensiı.eı.i::cie:: :]]:j-j:i:]: , _:a j;t..a
saİıayiıerini geliştirnıek hatta norma] ola.
rak yürütmek imkAnı olmadlğ4ı anlamrş-
lardır. Bu itibarla en liberal karakterde-
kilerden en sosyalist mahiyette olan eko-
nomi sistemlerine varrncaya katlar sosyal
muvazene ve adaleti temin yöııünde çeşit-
li sosyal siyaset tedberilerine baş vurmak-
tadırlar.

Bu anlamiyle endüstrideki içtimai po-
litika, çocuk ve kadın işçilerin himayesin.
den başlıyarak çalışma şartlarrnın tesbit
ve tayinini, sağlık meselelerini, sosyal

emniyet konularıııı, gıda ve meslekl yetiş-
tirme işlerini doğrudan dofuuya hudutla-
ri içine aldıktan sonra bilhassa son otuz
yıldanberi endüstıinin ve daha doğrusu bü-
tün iktisadi hayatın en önemli tezahürle_
rindeır biri olan ücret politikasının tayin
,"e tatbikinde de kendi cephesinden ele alı_
]--euai .ihetjeri brrlunduğunu ispat etmiş-
:,

Bu suret]e içıinai sil,asetiı, ücret po_

litikası bahmrıdaı tiiriü tezüiirlere te-
mas ve müdahale etmesi neticesinde üc-
ret karşılığında geçinenlerin yaşama sevi-
ye]eri yirminci asrın başındanberi mtihim
surette yükselmiştir.

İçtimai politikanrn ücret mefhumu ve
ücretler üzerinde yaptığı müsbet tesirle_
ri ve bu bakımdan ele alüğı meseleleri bi.
ziıı sanayiimizdeki tezahürleriyle birlik_
te gelecek yazılarımızd,a incelemeğe çalı-
şacağız.
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bir manA. ifade eder. Çünkü bunların te-

min etleceği beslenme derecesi, insan uz-

viyetinin bir takım fizyotojik ihtiyaçları,
nı karşrlayacak ve miktarr ferde, yaşa,

cinsiyete ve çalrşma nev'ine göre değişen

bir kalori sağlıyacak vaziyette olmalrdır,

cıda maddeleri istihlikine ait veTile,

rin bir kaynağı. gıclır ınahsullerinin istih-
sa1. ithal. ihı,ac ıc isıiiı]ikiıe dair gene1

:sia::.t:]^:]:ı j.::l b::, iav]rağı da gıda

.:'-::_i j: :]a]i;]::,i. : ı-isu.i elüdlerdir, Bun-

_.ı,ia: a_j. .j:_.:::. b!igileri, gelirin tevzii-
:,^e .:: ,,,e::-i:-e bı:,likte fal,dalı bir şekilde
ıüia::ı:a; :nü:!1küt] oiur

a) Gıda nıaddeleri istihlikini gösteren

genel istatistikler: F.rt başrna isabet

eden hali ha-ar gıda miktarr hususunda,

eski }Iilletter Cemiyeti raporlarrnda Av-
rupa memleketleri, İngiliz Dominyonları
ve Birleşik Amerika'ya ait bilgiler mev-

cuttur. Beynelmilel İş Bürosu'nun da, bir-

çok memleketlercle işçilerin grda durum-
larrna ait tahmiııleri gösteren bir etüdü
vardır. Milli gıda istihlAkine ait veıiler,
eksiklikleri sebebiyle, işçi sınrfinın gıda

istihti,kini tayin için elverişli değildir,

b) Aile lıütçeleri üzerinde yapılan an-

ketler (*) : Dünyanrır belli başlı memle-

ketleı,inde yapılmış olan bu anketler, bil-
hassa işqi ailelerinde aile ve istihlAk va-

(') Idrii1i eski olmoklo berğbeİ Mourice Hoib-

wochs'ın odl geçen eseİi, işçi srnıİındo ğile bütçe_

leİi ve biiiçeleİ üzeIinde Yğp qn gnketleı hokLrn-

do otdukço geniş biİ bilgi editlmGı için elveıişli biı
ııeh<ız olorok zitredi]ebilir,

işçi|erin Hayat Standardı

B - Masraflar i

Şimdi gelirin nasıl sarfeüldiğini tayi-
ne sıra gelmiştir. Aile masraflarr için en

esaslı bilgi kaynığr aile bütçe]eri üzerin-
de yapılan anketlerdir. İkinci Cihan Har-
bi'nclen önce on senelik bir devre zarfrnda,
25 kadar memlekette bu türiü anketler ya-
p mış ve bunlarrn hulisaları Beynelmilel
İş Bürosunca İş İstatistikleri Yıllığı ve

Beynelnilel İş Deı,gisi'nde yaylnlanrn]ş'!1f ,

Bunlalrn çoğu endüStr'i sahasındaki is.:
ai]e]eIile aiitiü,. Bu eıüd]erde aije:::: ıe-
rekküp tarzı. ge}ir ka],]rakjan. L{ülait
edilen mal ı,e hizrıetlerin miktarı gibi hu,
suslar hakkıııda da malümat çardrr.

Buıada tetkike tibi tutlan en önemii
masraf 'bölümteri: gıda, mesken. gil,iııı
masraflariyle bir de çeşitli masraflaı,-
dır (* ).

1 - Be§lerrıne :

Biı, aile büteesinde gıda ııaddeieri için
ayrilan masrafların yüzdesi cok mühim

(') Muhieiıl onket]eıde cdle mğsral]orrnın lğsrı!
li boz tdeği§ikiil]eİ 9österebiliİ, fokat hemen hep-

sinde, bes]enrne ,nesken ve giyiıı mosrollorr il} üç
gijlümü işğCıl eimei.iedir. Ai]e telkik!erinin il! şğİ,
lini tesis etmek şeleri kendisine ai] oion Fr6deri( Le

Ploy de şöyle taksim Btmiş|ir: "tt{ğs.oi]or bilçesi,
nin ilk üç bijlümü en kuvveili ,oocdi ını:yğçlcro
ğiııir. bes]enme. mesken, elbise. DoİaUncısu :::.ıe-
vi ihiiyğçloİIğ eğlenme ve srhhi hizoellere cii mğs-

Iğ1lorı ihlivğ edeİ. Beşinci ve sonuncu bölümde ise

ğile endüstrisi, borç, vetEi ve sigoıtcloılo olöLolı
mütommim mosrcll<ır toplonıı." Mğurice Hğlbwğchsi
Lcı closse ouvliğTe €t ı6§ Niveğııx de Vio, 1913 Po-

ris, S, 163.

]ş
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hidi (*f) başına gıda madaleleri istihlir<i-
ni tayin için en elverişli vasıtayı teşkil
ederler. 20 kadar memlekette daha veni
anketler d,e yapıImrştır ki buntarın huti-
saları İş İstatistikleri Yıllığında neşredil-
miştir. Bu anketlerin ekserisi. ailenin te_
rekkübü ve ihtiva ettiği istihlik vahidine
göre gıda maddeleri istihliki hakkrnda
malfımat verir. Yalnrz, bu türlü anketle-
rin çok defa küçiik temsili grup]ar üze_
rinde yaprlan tetkiklere i§tinat etmekte ve
ancak istihlikini kaydeden aileleri ihtiva
etmekte olduğunu göz önünde bulurtdul-
ınak lAzrmdır.

Bütçe anketlerinde bulunan bilgilerin
bir kısmı, beslenme masraflarınrn vüzde
nispetine aittiı.. Tetkik]er gösteııııişİiı ki
bu 1,uzjt.t:,. :.,za.:a _.:_,:- _: :..:::. i-...,-*:
j<'.': i'i-€: _:_:i :.::::: ı: s.: _:_..:.- ::;::.
et_meıraedif. Filiıe iı;ix ge.i]. niiıtan 1ıli_
seldikçe a.iJe bütçesinde beslenıre masraf-
larının yüzde nispeti azalmaktaalır. Demek
oluyor ki beslenme masraflarının yüzdesi
nğ kadar küçük olursa hayat seviyesi de
o derece yüksektir. Yalnız, gelirin muay_
yen bfu hadden aşağı olduğu yer]erale
(Uzak_Doğu gibi) ve hallerde (işsizlik g!
bi) bu kaidenin aksadğ görülüyor.

Anketlerin ekserisi, grda masraf]arınrn
ekmek çe hububat. et ve ba]ık, süt ve süt-
lü maddeier. gibi mua},yen gıda maddesi
grupiarına nasıl taksin eılildiğini de gös-
terir. 1937 de İş İstatistikieri Yıltığıhda
hulisası neşredilen 15 kaclar nıenılekete
ait bütae anket]eriiin lciki]ijirdi-]] :.r]]aşjj-
mıştır ki aşaği geiiı. sc\r}.eieü.inde Sl.ia

masraflarmın büyük bir krsmı enerji vğ
ren gıdalara aittir, protein ve vitaminii
gıdal,arrn miktarrnda kifayetsizlik vardır.
Gelir arttıkça vaziyet aksi istikamette
değişmetkedir.

Aynr anketler, aite istihiAk vahidi ba-
şına isabet eden gıda maddeleri istihlAki.
ni de ihtiva eder. Bir çok Avrupa ve Ame-
rika memleketlerinde, hattA !'ilistin ve
Uzak-Doğu'da bu hususta etüiller yapıl-
mıştır, Beynelrııilel İş Bürosu da, işçi aile-
lerinin istihlAk ettikleri başlıca gıda mad-
de]eri ve bunların miktarlarl lıakkında tet-
kiklerde bulunmuştur. Bütün bu anket ve
etüdleıde, gelir seviyesiırdeki cleğişmeie-
rin gıda ınaddeleri istih]ikirıe tesirleri de
iııce]eıını isti..

E.ş_e:::: :ğ,. :....:::ı]: tar.i:ıi : Fizvolo-
,-:,_: :.:j:;-iI s_.:_:,:ia kifi gıda noı,ııları
1.,e op!ıııa standartia].1 tespit edi]miş l,e
bazaıl buı-ılar, bütçe anketleriırden çıkarı-
lan gıda istihlAki iıiktarına ait neticelerle
karşrlaştırılarak beslenme seviyelerınin
tayinine çalışılmıştır. Güney Afrika Bir_
liği ve 'Birleşik Amerika'da bu gibi tah-
minlere tevessül edilmiştir.

Diğer taraftan tayin usulü de, aile büt-
çesirıde yer alan gıcla masraflarını, nor-
mal tip ola.ak alınan bir gıda rejiminin
hcsap edilen asgari kıymeti ile karşılaş_
trrmaktrr.

ı.ı Eksik beslenİle}e ait is!atistikler:

İşçi srırıilaı,rıcla bes]eırnıenin kifayet de-
lecesini tayiı]de }ııkarıda zikred,ilen ista-
tistik ve anketlerden başka eksik beslen.
meye atfedilen berberi, raşitiznı, pellegTa,
skorbüt ve hattö tüberküloz gibi muayyen
bazı hastalık ve bunlardan mütevellit ölüm
}ıallerine ait istatistiklerdeıı da faydala-
nılır. Uzak-Doğu memleketleri için bu ko-
nuda tetkikler yapılmıştr. Diğer taraftan,
eksik beslenme hAdiseleri, boy ve ağırlık
gibi bazı vücut ölçmeleriırden sonra esaslı
bir tıbbi muayene ile tespi] ediimeye çalı.
şılıyor. Eakat, işçilere ait olarak bu ma_
hiyette tetkikier hemen yok gibidir.

16

(") ısliiliaL vo]ıidı ,bir ioı«hğn ve eİLek, di_
ğeı tğ.olldn biiyü[ ve küçüklerin eaeıji veıici gldğ
ihliyoç]arı gö zönünde lutula.ok lre§op edilmektedil.
Birleşik Ameıilrc'dc tg36 do yopılon biı ğnLette 16
ve doho büyük yğşto kodrn ve ertekler bir vo ]d
don küçük olanlor do yoırm istihldk vqhidi ğdde_
dilmiştiiI nğpoİ, Bil]eşik Arı6riko'do hoYğl ston_
dordı klsmr, §, 77,

__ 1910 do Be]çiko'd.! yğP]]mtş olon biı ontetie ise,
16 yoşndon yukorı eıkek biİ, kocllIı 0,8 vğhit kobul
edilrıiş, 16 dcn küçük olonioı do yoş ve cinsileie
göıe doho }üçük kesiIleİle iİqde edilrnişiirj Mqu_
.ice Hqlbwğchsin odı geçen eseıi, S. l83 ve 469.
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P - }Iesken ;

GıCa nasi,afiaırndan sonra aile bütçe-
l.riniı d:ğeı, lııühim bir unsurunu mesken
rrlas.aflarl teşkil eCer. Aile meskenleri,
aiiel,i harici tesir ve tahaı,vüllerden koru-
rrlak. a]]et,e kAfi derecede geniş bir saha
ıemin etmek ve kirasr ailenin gelİrine uy,
gun olnrak gibi vasıfları haiz olmalıdır,
Şüphesiz, bütçede mesken ihtiyaçlarına
ayrılan mebl1ğla bu vasıfların tahakku-
ku arasında çok sıkı bir rabıta vardır.

\fesken yönünden hayat seviyesinin
tayininde iki çeşit malzemeden istifade
edilebilir: standartlar ve istatistikler.

a) Mesken staıdartlarr: Yukarda zik-
redileır ihtiyaçlaı,r kar:şrlamak üzere; evin
maddi şartlarıııa, işgal, edenlerin miktar
ve cinsiyetlerine ve kiralara ait standart-
lar tespit edilebilir,

Maddi şartlara ait staııdartlar emniyet,
ijiyen ve kor.for esaslarına dayanır,. Iiı.ın-
forla ilgili sta]]daI,t]ar,. eksperleı,ce ı,icu-
da getili]ğıi 1lJrm]Ji,a. gdre :a1,:: tj-_:
Umumi},etle kanuni nei,zuatia taliı e üi-
mekte olan emıll-et ve iji],ene a.it stan-
dartlar, mahalli şartlara tabi olaıak mem,
leketten memlekete, bölgeden bölgeye de,

ğişiklikler gösterirler. Umumi ijiyenin ge-

]işmesiyie ilgili normların ihtiva ettiği lA-

ğım tesisatı, içilecek su ihtiyacı, kA.fi de-

recede rşık ve hava temini, temizliğin ar-
tlrılmasr gibi hususlara ait tedbirler ba-
krmrndan bir taraftan eski ve yeni şehir-
ler, diğer taraftan şehirlerie köy bölgele-
ri arasırrda falklar mevcuttur. Eski Mil-
letler Cenriyeti'ne bağlı Mesken Komisyo-
nu'nun ijiyen ve lıonfor standartları için
tetlrikleli bulunduğu gibi, milli konrisyon
rapoı,larr da, rııeskerı staırdartları hustr-
sunda klymetli bilgiler ihtiva edel}eİ,.

Amerika mesken komisyonunun tespit et-
tiği meskenin ijiyen şartlarıııa ait plen-
sipler arasında bilhassa, meskeııleIde vü-
cut. için uygun bir suhunetin idamesi ve
"ıreskenleriır her ferde kAfi derecede bir
inziva temin edecek §ekilde teşkilitlandı-
rılmasr" vardır. Milletler Cemiyeti tara-
findan organize edilmiş olan bir konfe-

ÇALIşMA

rans, Uzak-Doğu memlekei]eı,i için iji]ren
bakımından mahalli şartlara gö:e mesken
standartları formüle ve bunialr iJgili hü-
küııetlere tavsiye etmiştir. Aırupa ı,e

Kuzey Amerika'da muhtelif mesken stan-
dart tipleri vücuda getirilmiştir. Diğe.
ı,andan, Beynelmilel İş Bürosu, yaptığ
anketler sonunda, meskenin bulunduğu
binanrn cinsi, su tesisatı, banyo salonu
v.s. hususlarrnda işçi meskenlerinin du-
rumlarınr tayine imkin verdn bir evsaf
cetveli tanzim etmiştir,

Mesken sıklrğına ait standartlara ge-

lince: Meskenlerde nüfus sıklrğınrn en
umumi ölçüsü, her odaya isabet eden şa-
hıs miktarıdır. lIilletler Cemiyetince yap-
tırı]mış tetkiklerden qikırilan sonuca gö-
re, oda başrna şahıs adedi ikiden fazla
olursa mesken darhğ vardır. Beynemilel
tş Teşkilitının l928 ,te yanılmış bir etü-
dünde de. meskeı,i Ye oJa ]-.ıa.<ııa -,ıhl.
İ.ii:n l ],_:. ., . .. ., .: J j _-.. :. :. .::.,

:-:'._:-__: _1. : .. :.: :j:_. -:rL-.:

:s.'ct: .;.: _l-,Ş:,.. :::.-_-: :s-:.--ğ .; j i
Irleskea $aİdart.ırı ıesi]it ed;lıı:şti:-

\{esken sıklığıııir bir nıiyarı da clnsi,
yet ayrılığıyla ilgilidir. İngiltere'de, cinsi,
yetleri ayrı ve birbiriıiiıı eşi olmayan 10
yaşından yukar,ı kimselerin bir odada yat-
mak mecburiyetinde kalması mesken dar-
lığının ifadesi olarak kabul edilıniştir.

kira standartlarr ancalr nahdut biI
tatbikat sahası bulmuştuı.

lı) Mesken istatistikleri: Çok defa nü-
fus sayrmlarr sırasrnda mesken]er de bir
sayınıa tAbi tutulmakta ve istatistikler
meydana getiriimektedir. Ekseri Avrupa
nremleketleri, Britanya İmparatorluğu ve
Birleşik Aırerika'da mesken şaftları üze,
ıiı,ıe geniş mikyasta istatistik malfımat
mevcuttur.

Bu istatistik]erin bir kısmı mesken
sıklığı ı,e meskenlerde nüfus fazlalrğını
gösteril. Bir çok memleketlerde işgal edi,
leıı odalarrn ve oda başına isabet eden şa-
hısların miktarını bildiren istatistikler bu-
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lunur. Nufusun ne kadarınrı mua\.\,en bir
standardr (mesele her olı ig;n İki lişiı
aşan kesafet şartları icLnC: r-asaüğ buıi-
lardan çıkarılabilir. er.a ..=i";İ:..İ"
hususİ anket .ı.e sar.r::._": ,i: r-.:..-:_-.;,-11-,
B.üyük Britan_ı.a. .Lııa,:-..:, is..]t 

- 
ı-. ı , .

gibi memleketieı jt 
==s.:-:: ;::j-.=:. :.-.-.:_

edjlirken sa;.:-..+: _ :...,.:, . _s.-...::. :-. ___.:
hali c]e ıazara :',-,-_ai:a:::. S,- -aa,-lerde oda.]arıı sau_h çe hac:ıcc= b:-..::__-
ğii, bir losım istatistiklerde de. net<eı
kesafeti ile yakrndan ilgili olan bir ai-le_
nin başka bir aile veya §ahıslarla biı]ikte
oturması haii göz önünde tutulur.

a) Gİyim stanilartlarr: İklim, Adet ve
an'aııeler, moda, çalrşma şekti, ijiyen ve
sosl,al srırıf mülihazaları giyim şekline
fazia tesir ettiğinden, muhtelif memleket
ı,e toııjuluk]ara meırsup işçi ai]eierinin ha-,
1'a: seı-il"esini tal.in için giyim standart_
:ı,: ,. i: _: ja 3e;ii.ııek müşkülclür. İşçiler

:._:: t.:.:.:'-.:,,:e tal.iı-ı edilmiş hayat sevi-
.._.:.::= ::.::b:- ei:ır giyinme bütçeleri
::- :_:.:: l: :_:::-_.aı, r-erebi]irler. Fakat
ı_:-:.:, ı= i:.:_. z_.,.it ekspeı,lerin kendi
ka::.a:_:_ -a:: e-_::=.::: İr..

Gi},inl staıC:.:-t:aı:ıiı ı:_:^hııda bilhas-
sa hesaba katı]acak notta]aı. eib]seırin ik_
tisadi ve maddi şartları. _r-ani fiar.ıı. da-
;ıanma müddeti, soğuğa karşı ioıunıa ka-
bitiyetidir. Kalite bozulmaksrzrn fiatrn dü-
şiirülmesi, yahut ayni fiyatla ka]itenin
yükseltilmesi elbise bakımından ha}.at
standardınrn yükselmesine imk6ı verebi-
lir.

Sayrm ve anket neticelerinden elde
edilen bilgilerin bir kısmı ise meskenlerin
tanzimine ve maddi şaltlarüna ; yani ' bir
talaftan kat ı,e nıesken adedi, inŞa na]-
zemesi, iışa tarihi gibi meskenlerin icin-
de bulunduğu binanın vası_fları.ra, diğer
taraftan banyo salonu, elektrik ve gazle-
bekesi, rsrtma tertibatı, soğuk ve 

"r"at sutesisatı gibi meskenin kon-l"ora mütea]]ik
şartlarrna aittir. Bazr kuzey ve orta Av-
rupa dwletlerinde sayım ve anket]er iş_
çi srnıfinrn mesken durumlarr hakkında
ayrıca bilgi verirler.

Iüra üzerinde malÜmat velen §aJnmve anketler çok azdır. Bunlardan başka,,,mumjl.etle har.ar 1a):alıJıgı endisleri vegelrr seı,.i}.elerrxğ gt,r.e a'-c b:irleJerinde
mesken kira 1-e \.ergiiğ:_:i a:..!:.a:_ ::" j-
rag nıspetini gösteren bü:;< a:_i,i.:-c:.: .jc
bu hususta az qok fa_r-daiı ı:z.i:J. I\!]_c-
da, Birleşik Amerjka ve bir kısrm Arruıa
memlekeılerinde, kiralarla birlikte mülki_
y_eti işgal edene ait meskenler hakkında
da bilgi veren saJnm ve anket]er varür.

3 _ Giyim :

AiIe bütçesinde masrafların üçüncü
mühim unsurunu giyinme masrafiarr teş-
kil eder. Giyim bakımından hayat seviye-
lerinin tayini için de istifade edi]ecek iki
türiü malzeme varür; standart]ar ve is-
tatistikler,

b) İstatistikler: Aile bütçesi üzerinde
yapı]an anketlerin hepsi, aile masrafları-
nrn içinde giy.im masraflarının yüzdesini
de gösterirler. Yalnız .'giyinr'' in tArifinin
anketten ankete değişmesi ve bazı anket-
lerin, elbiseleri giyecek şahısların miktar,
cinsiyet ve yaşına dair malümat vermeme-
si yüzünden bu nevi verilerin kıymeti azal-
maktadır. Bu anketler arasrnda başlrca,
Birieşik Amerika İş İstatistikleri Bürosu_
nun, ücretli işçiierle büro memurlarrnın
miktar. cinsiyet l.e yaş itibariy]e giyim
nıa:ııf]arıııı ince]enrek üzere yaptığ te-
fe:,ı uat]ı b;ı, aıket zikreclilebi]ir-

Anketlerde giyim üzerinde kAfi dere_
cede malümat bulunmadığ zaman şahrsitibariyle giyim masraflarrnı, mahalli şartjara gore tesis edilmiş bir standart giyiın
bütçesinin kıymeti ile karşıIaştırarak gi-
yinme yöııünden hayat standardıirın ta!i_
nine teşebbüs edilebilir. r.akat, bu gİbi
analizleriıı önemi de yine bütçe ankeİle-riııden çrkarrlan istatistik malzemesine
bağhdır ve henüz bu malzeme işçi aitele_
nnin giyim bütçelerinin kAfi olup otmadı-
ğınr tayine imk6,n verecek kadarleniş de_
ğildir.



18- : çALışMA

!ı - Ç€şitti masraİlar :

Gıda. mesken ve giyim masraflarrndan
gal,ri olan bu masraflarrn muhtelif kı,
su,ııları arasrnda yalnız lüks eşyalar de-

ğii. sab,ın, nakil masrafları... gibi şeyler
de dahildir,. Lüks masraflar içinde eğlen,
ee:er, telefon1 telsiz cihazı, otomobil mas-
rafları sayılabilir. Bu nevi masraflar, büt,

çede bunlara ait yüzde nispetinin, hayat
seviyesinin takribi bir karinesini teşkil
'etmesi yönünden hususi bir ehemmiyet ar-
zeder. Çünkü bütçe tetkikleri göstermiş-
tir ki, aile masrafları içinde çeşitli mas-

raflarm nispeti ne kadar fazla olnrsa ha-
yat standarclr da o d.erece yüksek olmak-
tadır.

Bu masraflar için standartlar tespit
etmek cliğerleri için olduğundan daha güç-

tür, BaZı hayat seviyelerine ait olmak ü-

zere mütehassrslarca meydana getirilen,
miktar]a ifade edilmiş normlar bulunabi-
lir. Aile bütçeleri üzerinde },ap aüi teikik-
ler bu n-ıasraflara ait biigileriıı de en ııü,
him kalnaSdrr.

*
Aile masraflarmın gözden geçfuilme-

sini bitirirken, gelir derecesi ve hayat se,
viyesi itibariyle bütçedeki başlrca masraf
bölümleriırin nastl değiştiğine krsaca işa-
ret edecek olursak, bütçe anketlerinin tah-
liıinden çrkarılmış olan neticelere göre
denebilir ki "yukarr gelir derecelerine çr-
kıidıkça cliğer masraflara nazaran grda

n:asraflarr nispeti azalmakta, mesken
masrafları (ısıtma ve aydınlatma hariç)
irispeti az kalabal* aileler içia artmakta,
diğerleri için ayni kalmakta, çeşitli mas-
raflar yükselmekte, elbise masraflarr ke-
za artmaktadrr" (*).

C - Hayat Stantlardının §osyal Un-
surlan :

Bu unsurlar arasrnda başlıca, sağiık,
eğitim ve sosyal hizmetlere ait masraflar

(*) Mourlce Hoib,ıvochsin cCt geç6n ese.i, S,

290. Aiie bütçele.i içinde mosİol bölümlerinin nis-

pglleri ve geli.e girre değişeeleri hcıkkındo bu eser-

de geaiş mqlimğt vordıI.

zikreclilebilir. Bu neçi masraflar bazan
ailenin kentli bütçesinde oldukça ehdmmi-

yetli miktarlar tutabilir, fakat bilha§sa
işçi sınıfı için bu masrailar balomından
hayat seviyesi, devlet ve toplulu}ça pa-

rasrz olarak ifa edi]en hizmetlerin gen§,
liğine bağlıdır.

1 _ ijiyen ı

Sağlrk clurumu, hususiyle işçi sınıfla-
rrnda, kazanma kabiliyetinin en esaslr şar,
tmı teşkil eiter. Sıhhatle ekonomik faktör,
ler arasrndaki bu ilgi eskiclenberi maliım-
dur. Hele çocuk ötümleri, sosyal ve eko,
nomik vaziyetin bir göstericisi gibi telak-
ki edilmiştir.

işçi srruflarında sağlık derecesinin tet-
kiki için mevcut bilgi kaynaklarından bir
tanesi, tıbbi ve sühi hizmetler için işçi
aileleriııce veya onlar hesabına yapılan
masraflara ait olanıdır,. İşçi aile bütçele,
r 1ni]] tet}i:k ji:,1e]ı :::la,,ılüğı::a göı,e, mua_

_.,a:-_. j:],i::,.,: -3: ::::,asl .;b: s;nii Üti
: .: ,.,: ;,i::.i:c.r::de al.rıJan, j:.a _;_- _j!. ç!

nıasıaf]arlı nispeti ehemmiyetsizdiı, Esa,
sen, bu masraflar niifusun sühat der€cğ,

si hakkıncla bir fikir vermekten ziyatle
hastalık hA.diselerinin tekerriirüntleki sık,
1ığı gösteril. Sıhhat konusunda sosyal si-
gorta prensibinin rolü daha önemlidir,
Eakat, işcilerin istifade ettiği sühi hiz-
metlerin ancak bir krsmınr ifade etmesi
dolayısiyle sigorta masraflarr da bu hu-
susta d,oğru neticeler çıkarmağa elveriş-
li değildir.

Bazı memleketlerde, bilhassa Birleşik
Amerika'cla hususi bir komisyon tarafin-
dan, niifusun muhtelif gruplarında hasta-
hk derecesi ve aile bütçesinde sıhhi ihti-
yaçlar içiıı ayrrlan masrafların tutarını
ta},in eimek maksadiyle oldukça geniş
malümat ihtiva eden anket ve etüdler ya-

]nlm!ştıI.
Diğer bir bilgi kaynağı da işçi ailele-

rinde hastalık ve ölüm nispetleridir. Yal-
nrz, burada da daha ziyade nii,fusun ı,mu-
muna şAmil nispetlerden faydalanmak za,
rureti vardrr. Modern endüstri memleke-t
lerinin hepsincle ölüm nispetlerini göste,

J
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reı istatistikler mevcuttuı. Bu arada, ço-
cuk öIümleri ile tüberküoz ı.e. eksik bes-
lenme ve yoksullukla ilgii ba_a hastalrk-
lara ait ölüm istati:tik]eıire arrıca önem
vermek lizımd:r. Bü}-ii; Britanya'da hel
on yılda bir, mes.leJ ö]iidere a.it bir etüt
neşredili,. Birieş:.ı _{rıe:ıia'da da bu
mevzuda etü-ı]e: ;.ap:_=.:ştıı.

2 _ Eğitim :

İptidai b:: u:-.!:ı :ıeçcuüyeti bite iş-
çi sıııflarr= ::,;;a: sıa::dardına tesir et-
mekten gen ii:_::2_ Bu itibarla, hayat
seviyeleriı:: -1-_:_: jt :ahsjl ı.e kü]t.iir ça-
zişetiıe ıı iı-=:ı ...ernek taaıodrr. Eği-
tih1 ,-l,. -.*.. _ a_ _-_:i.:_--i--:.:i: ::: :: :.
}ı l*ı ı- j : i:ı:=: -,.- j--:, :.a: a:j::_i::: ::: B:.
ço; =e:iisi-_t:_: s*_,-_:-a:-_ ii -..=] ;-:]_
bu istatistihler. okuııa çazıea bİen ı,.:_fu-
suı nispetini tayine imkAn verir. Bun]aİa
göre, okuma yazma§ olmıyanlarrn nispeti
Avrupa'da çok az, Birleşik AmerikaLm
bazı niifus gruplarrnda bfuaz fazla, Sov-
yetler Birlğ'nde yaşh nüfus gruplarrnda
bile_ oldukça yüksek, Çin ve Hindistan gi-
bi bazı Uzak-Doğu memleketlerinile ise
pek büyüktür. Okul ve öğetmen, muhte-lif derecede eğitim kurullanna devam
eden öğrenci, hükümetlerce eğitim bütçe-
lerine a1,111a1 tahsisat miktarlarına ait İs-
tatistik]er eğitim derecesi hakkınclaki di-
ğer bilgi ka;nraklarını te§kil ederler.

3 _ Sosyal hizrıetler :

.. f^:n hastalık, ihtiyarhk, issizlik.. gi_
bi hallere karşı sosyal sigoltalar, emek-
li.]ik tahsisat]arın, .r," yu.İ,-lr.rnal.a mü-
tea]lik hizmetleri içine aian sosyal hizmet_
ler de, işçilerin hayat seviyesine, ihmal
edilemez tesirler yapar]ar. Bu husustaki
istatistik bilgiler için raporda zikred.ilen
en miiiim ka;ırak, Beyııelmilel İş Bürosu-
nun "1933 te Sosyal Hizmetler'' adlı do_
dokiimanrd:r.

D - Tahmin (yahut tayin) meseleleri:

IIayat standartlarına ait verilerdeki
aksilikler, bunları ta.mamlamak için, bir

takım analiz ve karşılaştırmalara ihtiyaç
gösterir;

1 _ Milli ve beynelmilel mukayeseler:

Ayni memlekette hayat stanclartları,
devirlere ve bölgelere göre değişiklikler
arzeder. Zaman itibariyle mukayese ko-
layür ve en çok yaprlanıür. İşçilerin ha-
yat standart]arında zamanla meydaıa ge-
len değişmelere dair muhtelif memleket_
lerde b.ir çok anketler yapılm§tr. Umu-
miyetle kabul edilen usul, bir yanilan ge-
lirdeki değişmeleri, diğer yandan a.yni
devre içinde hayat pahahlrğındaki tahav-
\,ül]eri tayin etmekteür. Eğer ücretlerin
itibaı,i değeri, hal.at pahalılığından ilaha
:i:,:,:i; aı.;nış 1.e§a ondan daha küçük
.,_--:i:_.-as:a azajı§sa hakiki gelirin ve do-
-._.:-.:;;ie :a,"a: seı,iı-esiıin 1iikselmiş ol-
duğıuıa hükaediiiı. Alni mem]ekette
muhtelif kilgeler 1.üut tti_rlü meslek gu-
ruplarr, husus$e işçi kategorileri ara_
sıııda yaprlan mukayeseler için kullanılan
usuller biraz daha kar§ıktır. Bu mukaye-
selerin istifadeli olması için karşılaşhnlan
grupların ayni sosyal şartlar içinde bulun-
maları gerekir.

Ayni devirde muhtelif mitletler arasın-
da hayat standartlarının mukayesesinde,
muhit şartlarırun pek muhtelif o]masr do-
layısiyle, bir çok güçlükterle karşılaşılır.
Doğru neticeler elde edebi]rnek için, mu-
kayeseleri, hayat şartları birbirine ben-
zer_ muayyen nüfus grup]aıı alasrnda }.ap-nrak ]Azııırifir. Ha_v*at şaıtları ne kadarfaı,klı olursa mese]e o kadar güçleşir.
Be.rııelmiiel mukayeseler, mi.lletlerarası
ı,ekabet ve muhaceret meselelerinin tet-
kikinde daha ziyade ehemmiyet kazanü-
lar.

2 - Standart kifayetsizlikterinin ta_
yini :

.. Hayat standartlannı tayin bahsinde,
bir yandan bu staJıdartlardaki kifayetsiz_
liği, diğer yandan muaJ,,yen bir sosyal gru-
bun hayat standardının yükselmiş mi,
yoksa alçalmış mı olduğunu tayin etmek
de önemli bir meseleclir.

ı[
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\leselenirı halli için istifade edilecek
vasrtalardan b!,i, mütehassrslarca tesis

edilen norm-Lardrr. Mualryen bir sosyal
gı,ubu:,ı hakiki istihlikini bu normların
İesbit ettiği optinum yahut asgari had-

ierie karşılaştırarak telAfisi icabeden bir
kifayetsiztik olup olmadığ anlaşılabilir,
Bu usul son zamanlarda süratle yay mış-

trr. Bununla beraber, normların hazırlan-
masrndaki güçlükler, mütehassıslar ara-

sindaki anlaşmazlıklar v.s. yüzünden bu-

güı1 için yalnız bu usul]e kalrnamaz,

Diğer bir usul de, nüfusun muhtelif
gruplarrnın gelir seviyelerine göre ayar-
lanmış tip bütçeler tesisidir. Bu bütçele-

rin miktarı sosyal, ekonomik, kültürel

şartların tesiri altrnda memleketten mem_

lekete değişmekle beraber, işçi sınıfiarı
için başlıca üç nevi tip bütçe vardır: 1 -
Hayati bütçğ (butlget vita1), 2 - Adaba
uygun bir yaşama bütçesi (budget d'ex-

istence d6cente), 3 - Konfoı,lu 1,aşanra
bütqesi (budget d'existence Coı-foıİab]e ),

Unrumil,etle. aieiAde ışçileriı hal,at s"an-

daıdnın birincisiıe, kalıfi},e işçileriıkiıin
de ikinci ve üqiiıcü sevil,elere tekabüi et-

tiği kabul edilmektedir. Bir de hayati se-

viyenin biıaz altında bir "yoksu]luk hu-
dudu" tesbit eclilirse, bunlara göre bir
memleketin bütün nüfusunu dört gruba
bölebiliriz: 1 .: Yoksulluk hududunda ve-

ya brrnun aşağısında bir hayat seviyesine
sahip olanlar, 2 - Hayati seviyede olan-
lar, 3 - Ailaba uygun bir yaşama sevi-
yesinde buJ.unan|ar, 4 - Konforlu hayat
seviyesinde olanlar.

Yukarttaki iki usulü, yani normlar ve
tip bütçe usu]lerini birleştirmek suretiyle,
zikredilen hayat seviyeleriıre ait "milli
asgari hailler" tesbit editebiiir ki, böyle-

ce hayat standartlarrnın ve tatbik edi]e-

cek sosyal politikanın tayinine daha kuv-
vetli bir esas bulunmuş olur. Bu esasa gö-

re, bir memlekette mevcut muhtelif hayat
seviyeleri arasında yaprlacak mukayese_
lerden sonra, işçilerin hayat seviyesiniı
yükseltilmesiyle ilgiii sosyal politika me-

selelerini daha kat'i bir şeküde iki mad-
ctede Loplayabiliriz: | - Yaşama seviye-

leri yoksulluk hududrınun altında bulunan-

ları hayati seviyeye çıkarmak,2 - Diğer
hayat seviyelerinde bulunaılarm yaşama

şartlarrnı rslah etmek.

Etandart kifayetsizliklerini tayin bah-

sinde temas etlilmesi iAzım gelen başka
bir nokta da, zevk ve idetler]e tip bütçe

ve normlarrn icaplannı telif etmek mesele-

sidir. Bütün gayretlere rağmen, mütehas-

srslarca tertip edilen normlarrn, zevk ve

adetleri bilmemezlikten geldiği ve aile

masraflarrnın tevziindeki intihap serbesti-

sini çiğnediği görütüyor. Halbuki bizzat
bu serbestinin kendisi, refahrn bir unsuru,
nu teşkil etmektealir. Yoksulluk hudu'lu-

nun altrnda bir intihap serbeştisinden
bahsedilemezse cle aile gelirinin artmasiyle
bu unsur da meydana çrkar ve hayat se-

viyesi yükseldikçe intihap selbestisinin
önemi de artar. Meseleyi ancak, normla-
rrn icalıIarına u},guıl l,e al,nr zamanda
c:ui:e-lj şa::si zeı-<ieı,ı ıatnine elver§li
ağ...:-: ],a__:-__ea ıgida. mesken, elbise v,s,

;::_,,açiar içiı) tesis ederek halletmek
mijllııkiin olur. Bir de, onlara mUhtelif
malların krymeti hususunda daha iyi bir
anlayiş sağlamak üzere, müstehlikleri ter-
biye etmek srıretiyle meselenin hallini a,ra-

mak vardır. Gıcla hususunda bazı memle-

ketlercle yapılan tecrübeler sonunda, bir
zamandanberi daha ziyacle süt, mey,va ve
sebze istihlöki için görülen temayül bu ka-
naati clestekler mahiyettedir. Bu işte ter,
biyeci rolünü umumiyetle davet ve onrın
yanında bir çok ticari teşebbüsler, koope-

ratifleı, ilim heyetleri ifa etmektedir. Yal,
nız, müstehlikin terbiyesinden süratli ne-

ticeler beklememek l6.zımdır. Diğer taraf-
tan, aile bütçeleri üzerinde yap an anket-
ler de, gelirin artması ve eğitimin ge]işme-

siyle istihl6.k alrşkanlıklarının, tesis edi-
len normlara gittikçe daha fazla yaklaş-
makta olduğu_rıu göstermiştir.

III _ NEIİCE

Hayat standardı tabiriyle ifade eü]en
mevzu çok geniş ve oldukça yenidir. Bil-
hassa kendi memleketimiz için tamamen
yeni addedilebiür. Bu sebeple, bir çok ça-
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lışmalara, etütlere, II. kısımda temas etti-
ğimiz istatistiklere, bütçe anketlerine,
normlara, tip bütçelere... ihtiyaç vardır.
Bütün bu çalışmalarrn pratik gayesi. mem-
leketin muhtelif bölgelerinin ve sosyal
gruplarınrn hayat seviyeleriııi tayin ve bu
seviyeleri yükseltmek için gereken ted-
birleri tesbit ve planh bir şekilde tatbik
etmek o]acaktır. Bu teclbirlerin tetkik ve
izahı ayrr bir çalrşma konusu teşkil ecier.
Onun için, burada bunlardan bahsetmeve
imkAn yoktur. Yalnız, krsaca temas Jt-
mek lizım gelirse, hayat standardrnın vük-
seltilmesi meselesi, başta hakiki geİirin
artrrılması olmak üzere umumi ijiyen kai_
delerinin geniş ölçüde tatbiki, eğitimin ge_
lişmesi. iş şartlarının düzeltilmesi. cesİt]i
mecburi !e jıt:ı..a:i s.:sr.a] s:;oı" ._l;:'..e-
riniı tesisi r-e ge::şietines:. ,i:ğt: ::.-,,a]
l-e meccanİ hi-metlerin inki..afı. 4,.2g ;."-
yat seviyelerine mahsus bir talnm adet re
alışkanlrklarıı dğştiritmesi, niifus artrşr-
nm muaJryen bir hadde kadar hızlanilırıl-
masr gibi bir memleketin bütün kuvı,et ve
kaynaklannı harekete getiren çok taraflı
bir tedbirler zümresine ihtiyaç gösteıir.
Bunların içinde bilhassa gelire müteallik
tedbirlerin büyük önemine işaret etmek
lAzımdır. Çünkü, hayat seviyesinin yüksel-
tilmesinde yapılacak ilk iş, varrlacak ilk
merhale. 1,oksulluğun ortad_an kaldırıl-
masıdrr. Bunda geliri. menrlekete göre de-
ğişen mualryen bir asgari had,len vukarr
ç*armakla olur.

Gelirin yiikseltilmesiıin en tabü r-o]u.
hiç şüphesiz. ekonomik ha.r-atın her sube-
sinde istihsalin artırı]ınasıdrr. İstitısa]in

artması, bir yandan ücret ve kazançların
artmasl, diğer yandan gelirin hakikt kıy_
metini tayin eden fiyatların düşmesi ne-
ticesini verecektir. Eakat saclece bu kdfi
değildir. Bir de, e]de edilen mahsullerin,
daha doğrusu gelirin, cemiyet içinde ma-
kul bir tevziini temin etmek ]Xzımdır. Ak-
si takdirde, yine bir kısım fert ve ailelerin
geliri, asgaı.i haddin üstüne çrkmıyacak-
tır. Sir William Beveridge'e göre, muhte-
lif sosyal gruplar, bilhassa işçi sınrflarr
arasında gelirin rasyonel bir şekilde tev-
ziini temin edecek başlrca yol, '.sosyal
yardrm ve ihtiyarİ sigorta ile tamamlan-
mış bir mecburi sosyal sigorta'' sistemi-
nin tesisidir ("). Görülil1,or ki geliriı ar-
tlı,ı]n_ıısı re il,i bir şek_ld. tel.zii icin, ce-
ı:::.,i:_:; j . j1, i r. t;,,: ,ı-.:k nekanizınasr-
:ı_-_ b:: ç: : ].::.-:,:::ı biıdeı calıştırmak
icaitİ],,,r. Ha;,.aı sei.;1.esinin 1-ükseltil-
mesi için 1-u}anda temas edilen diğer is-
tikametlerdeki tedbirler de nazara alınrn-
ca bu meselenin, bütün milti gayretleri
harekete getiren büyük çapta sosyal-eko-
nomik bir davA olduğu anlaşıtır.

Ne olursa olsun, bu davAyı başarmaya
çahşmak, herkese yoksulluk ve sefaletin
üzerinde asgari bir refah seviyesi temin
etmek, bir milletin düşünücü ve yapıcı eie-
manları için milli ve insani bir borctur.

(') E. I Rimensbeıgeı, ğdı geçen eser, S. 44.
Be;eıldge pl6nı, doho ziyode libercıl esoslorc dq-
!::.:1 cej,jel:er için dİŞünü]E!üş bir p!öndır. Ce_
:]]e: :::.:a3::.]esiıin i]eİi olcuğu meıı]e]ıetterde,
5eıre:: ievzii Eese:esini çoL <ioho cezri usulleı]e
hoiie:nek yo:icıııo gidiiEiştit,
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İş Mahkemeterinin Kuruluş ve görevleri

I _ İş mahkemelerhin kufulma§ı :

t f mumi adelet merci]eriy]e muvazi ola,
u rak faaliyette bulunan iş Mahkeme-

lerinin kuruluşu, hal suretleri her memle-

ketin kenili anayasasına bağlı bir takım
meseleler ortaya koyar.

İş mahkemelerinin umumi mahkeme-
lerden ne dereceye katlar bağ,msrz oJ,aca-

ğ, yahut iyi vazife görebilmeleriıe zaıar
İermiyecek şekilde hangi noktaya kadar

bu mahkemelere bağ}-ı kalaca$ her za-

man için bahis mevzuu olmuş meseleler,

denclir. Kanı;ı vazır, iş mahkemelerinin is-

tinaf ve temyiz yetkilerini Cİe kentli toplu-

luğu icerisincle tanıyabileceği gibi bu

-İhk"meler tarafından verilen hükümle-

rin nihai kaüun yollannın umumi istinaf
mahkeme]erince tetkik ve intaç eülmesi
ni ile kabul etmiş olabilir.

Bu etüclümüze konu teşkil eyliyen mem,

leketlercle iş mahkemelerinin teşekkül
tarzı, genel olarak, milll mevzuatla tan,
zim ed]ilmiştir. Buracla tek istisna, İsviç-
re kantonlannda işçi üyelerinin teşkil et-

tiği hakem heyetlerinin bu husustaki mev-

zuatı yapabilmeleri kefiyetidir. Bu arada
iş hukuku hakkında kanun yapmak yet-

kisi bazan Birliği teşkil eden devletlerden
birisine ve bazan da federal devlete ait
bulunan Birleşik Amerika Devletleri de

zikredilebilir.

Muhtelif siyasi rejimterin özel karak-
terleri iş mahkemelerinin teşekkü] tarz_

larr hakkrnita muhtelif sistemlerin tatbi
kini gerektirmiştir. Meseli bazı memle-

ASİm BALTACIGİL

ketlercle, işçi ve iş verenlerin menfaatle,

rinin temsilcisi olarak teltrkki edilen mes,

İelıi teşelrlıUller, iş mahkemelerinclen ön,

ce mülAhaza etlilmiştir. İspanya, Fransa ,

ve Romanya cta bu mesleki teşekkiiller,

bir tara.ftan iş verenlerin, üğer taraftan
tta işçilerin menfaatleriyle meşgul olur-

lar. İİ mahkemeleri hakkında, bun]ar ku-

ruldultan sonra. yahut kurı:_lırıaclan önce

kanujı \-eça kararnamelerle, tazife ve sa-

lihiı,etleri tesbit edilir, İ§ mahkemeleri-

nin İuruluşıına müessir olan A,millerin ço-

ğu. zaruri olaralr, idari bir karakter ta-

İır ," bu A.miller de memlekete göre de,

Eisme temayülü gösterir. Meseli Fransa
İe- Romanya'cla kanun, viliyet itibariyle,
tek bir mahkeme ihctas eylemekteilir,
Fransa'da, bu kanuna'göre mahkeme ku,

rulabilmesi için o şehrin, mahkemenin

mevcut olmasını istilzam ettiiecek derece,

tle önemli bir sanayi ve ticaret faaliyetine

saha olmakta bulunması icabeder,

İş mahkemeleri tesisi içiı çrkanlan
veni milli kanunlar iş yargılamalarınr bü-

İiin memlekete, daha tloğrusu, memleke,

tin hükme bağlanmasr gerekli iş ütilöfla-
rıhrn çokça buluncluğu kısımlarına teşmil

etmeğe meyilli görünmektedir,

II - İş mahkemeleIinin teşüekkii[ tarzı:

İş yargılamalarında esas fikir, taraf-
lrrrn, l.""ai aralarından seçilmiş, yani

kendilerintlen biri tarafindan muhakeme

edilerek ihtiliflann çözülmesi yoluna gi-

dilmesiclir. Ancak tatbikatta bu fikir cla,

hi muhtelif memleketlerin cleğişik sistem

şa.rtlan altın<la almı suretle uygıılana^ma,

4
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maktadır. Bunun neticesi olarak teskilAt-
lannda da, mahkeme]erin nasbedilmiş bu-
Iunan uzuvları, bu uzuı,lann ı-asıflan, va-
zifeleri, ücretleri r-e diğer bir çok mühirn
noktalan arasında da farklar mevcuttur.

Ekser ahçalde i,s mahkemeleıi. idarl
makam]arca ta}.in o]unmuş müstakil bir
başkanla bir reya daha fazla başkan mu-
avini ,ı,e işçi ve iş verenlerin temsilcileri
bu]unan yarglç yardımcılarından teşekkül
eder, İş mahkemelerincle bu çeşit yargıç
yardımcıları bulundurmayan memleketler
pek azür.

Mahkemenin başkan ve diğer üyeler!
ne verilecek ücret, yolluk ve diğer mua-
melelerinden doğma giderlerinin tedaı"iki
ve ödenmesi şekilleri de değisiktir. Bazl
mem]eketIerde bu gIde:-]eı d.r:,: bj;;;_
silden ödeniı. Bazıiarııda i,§e lgilj bt,]e-
diyelerce sağlanır. Her halde bu mahkeme-
Ierin_gelirleri, giclerlerini karşrlıyacak de_
recede o]maktan qok uzaktır.

Itr - İş mahkemelerinin vazife veyetkileri :

ve uzlaştırma ve tahkim usulleriyle karşı_
laştlrmak daha faydalı olur :

umuml mahkemeler ve iş mahkemele-
ri üç büyük noktada müşterek karakter
arzeder]er: Birinci noktada; taraflardan
biri, uzlaşma yoluyla halledemecliği tak-
dirde, buhususta son kararrn mahkeme-
ce verilmesi için, işi mahkemeye intikal
ettirir. Bu, dav6, sisteminin ilk icbar un-
surudur. Keza yargılama usuliyle uzlaş-
ma ve tahkim usullerinin tefrikiııe elve_
rişli ilk kıstastır. Meğer ki öze] bir kanun
yahut taraflarca ittiba etlilmesi önceden
kararlaştırıImış bİr sözleşme mevcut bu-
lunmuş olsun.

ıs mahkemelerivle umumi mahkemeler
arasınllaki müsterek ikinci karakter: da-
;-Al,a b:r defa el kol.an mahkeme. taraf_
lann nza ve mu\.af akatlerini almak lüzu-
munu dul,rrıadan, onlar hakkında icrası
mecburi bir karar alabilir. Bu bahiste
mahkemedeki davA sistemi, uzlaştrrma ve
tahkim kurullarrnın, halin icaplarına göre
tuttuklarr yoldan tamamiyle farklıdır.

. İŞ mahkemelerinin kazai kuclretlerİni _ YargıIama sisteminin üçüncü esash
laY.rn_ 

ve tesbit eylemek ,nuııutı.aı. ı.İ lş kara]<teri, mahkeme tarafınjan 
"";;;hukukunu tesis eyleyecek ku"r, ;;;;; hükümlerin daviyr kaybetmlş t""ut İr"ı.]

en önemli bir işiitir. Karşrsında ar"rr rr"_ kında cebir yoliyle icra edilebilmesidir.
yasaya ve idari mel,Zuata ait müsküIlerin -Bu ıroktada İŞ mahkemeleri de umumİyaı, sıra miiıhasıran ise ait vareılam, mahkemelerin haiz olduğu ayni vetkive
İ:İtiYle giğer unsurlan. ,"."İa. Ğ ihti_ saiiPtirler. qünkü js mahkemejerinin vJr-lallannın halli düşüncesiyle kuru]mus uz_ Ctikleri kararlar Ca umumi mahkcmelerin
la_şurma ve tahkim kuıırllarrnı. ir.ice tef- kalarların] infaz eden organlar tarafindün
rik_ etmesi lAzımclır. Keza bu -rıta]t-İ"- }'ahut bun]ara benzer iİa ı."""etı""j İ-
sislerin._ daviya bakma yetkileri tç;; ;l_ rafrndan koıusturujmak ,o"rna" oırnjİ-
ren_ ihtilifJarın bünyelerini oe iyice ıeılİt_ ğu icin infaa zaruri kararlardır.
mek_ve bi]mek gerektiği gibi bu tesislerin
kendi aralarında, yahut bunlarla umumi III - Usul :

mahkemeler arasrnda husule gelc.bilmesi özel iş mahkemeleri, bilhassa, dav6.cı_mümkün olan yetki ihtilAflarının 
-da cioğ- ırrrn lı,tiiltıuir,.r süIatle hal için kurul-masına meydan verilmivecek şekilde teJ- ,"rİr;. 

-;;;; 
içiiı, umumiyct itibarıyle,bir alumak icabeder. iş mahkemelerinin teşkiline dair bütün

. Runun için önce, hukuk alanında ., memleket kanuılarr buralarda tattıı< eaı_davAsının ne demek olduğunu ıvı." tİır"l lecek usu]ün. umumi ma hkem"ı".a"ı,İo_
mlz lazlmgelir. den farklr o]arak daha basit ve daha sü-

. Bunu yapabilmek üzere, iş.davAsını, ;:li'",:HH'}rffii§"i:""flTJ1 İ:İ:kısaea, umumi mahkemelere ;t;r;ll;; ffiffiff#- o]unan kaidelerl e az ve-

I

i

n
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va cok aiaka]ı şekilde tanzim eililmiştir, ya mahkeme_.teşkiHt] tarafindan hareke-
-e, 

=r."ti. rıuhte}if -"-l"k"t;r;'i;;;;- L getirileceğini emreder. Meselö Şili'ile'

ken-ıeieıiıd.e tatbik olunan "*',;;;;- 
ae,Ltl" t","l"ileri olan iş müfettiş]eri,

leke tlerın huk,.ık sistemlerinin benzerliği o müessesey_e ait bir miistahdemiır' bir

nisbeiin,fe bii,birinin uv",O", a"İJilİ, patron, müdür veya şefin iş kanununa

Hakikatte, iş mahkemelerind" *İİİl, *- 'aykırr hareketlerini iş mahkemelerine

nacak usul hakkıncla bir etıı'd ;;;;;" h"aber vermeğe mecburdur ve mahkemeler

önce bazı memleket]ere ,n 
"rn,ıİrnİ "1,1, 

t",u ıttılAdan sonra sorumlularr mütesel_

si;temlerinin bi" moı.uy"s"si yapılmak silen, kaırrnu ihlalden dola,ı' Para ceza'

icabederdi. Ancak böyle ni" 
" 

""İİ,"""v, 
sına 

_mah]<üm 
e'lebilir, Buntlan başka, iş

;#;;;t,'ı.ıiçıit"",rd#n;;;;;;i";l,r:ll:,i,iilli"'i"l",Hi"}"ff '"-*1'::
aşacak mahiyette bir şey olur, ;;.;;i; *lJl"ra*ır". irrnin ürerine

Usul hakkrnda aşağrtta zikredilen nok- varsıc, bir tahkikat açarak, taraflarl Ça-

taları gi;rtlen geçirmenin en iYi bir me- gr.rİ ""y, bizzat kenclilerinin, yahut ve-

İoİ "ıu].gr", 
rlİşünüyoruz : 1illerinin huzuriyle yapılan duruşmadan

A - Kamu adına mahkemeyi hareke- ,sonra, cloktor raporuna göre, tazmrnatrn

te getirmek; miktarını tesbit eyler,

B _ Usulde taraflar;
C - Taraflarrn temsili;
D - İlk uzlaşma teşebbüsü;

E - Yarg ama usulü:
F - Hükijım:
G - Hükmün infaa:
H - Iianun şoilan,

A - Kamu ad]na mabliemeIi hareke-

te getirmek :

Her memlekette iş mahkemeleri, fert

itibarivle i§Qi]er arasrndaki bir takrm jhti

larlurrn l,,ulli"" yetkili olclukları haIde,

=uyru, 
u, olan bazr memleketlerde bu mah-

l.u-"l""in dav6.yı bakma yetkileri iceri

=inu 
tl. l.rur- kollektif ihtilAflar da ithal

"Oil*iştlr. 
Bununla beraber, iş mahke-

-"İ""İO"ti"" getirilen ferili ihtilAflar, kol-

lektif ihtili.flara nazaran daha çoktur,

»"rl"t -rtu-lurı, ferdi ihtilöflardan zi-

,rde. asaviş ve nizamr bozabilecek istidat-

İa olan kollektif ihtilAflarla ilgilenirJer,

Bu ilgilenme, daha ,ziyade kamu menfa-

atlerini tehalit eder mahiyette goruıen
İİm"rtu"t birlikleri ihtilifl' ntta b:lii,ii

bİr şetll a]ır ve bu sebeple bu gibi ıhtil6f,

ıur*, *"r"rt resmİ uzlaştırma ve tahkin:l

-ti"*."""l"riri, yetkisine ithali mecburi

tutulmuştur.
Pek az sayıclaki memleketlerde kanun,

iş yargılamasrnın, bir tlevlet makamr ve_

ll _ Usulde taraflaf :

Özel iş },argılamasr sistemi bulunan bü-

ttiı ılenl]e]ıe-t]e1,1e. iş mahkemeleriniıı,

:s:_ :-e :_3:_: ı:arıe:eieri, va zılı bir mü-

..c.r,ı-" b-aş-ar. Bu mijracaat taraflardan

b:ı: ialaiı f aı ::üleme başkanına yapr_

lr. Baa me:ol.eke,Jerde- meseli Almanya,

İlİi.-r"rr"r. Portekiz, Romanl,a, isviçre-

,İlr, bi, çoi. kantonlan ve Soşet Rusya-

tla bu müracaat söz]e de olabilir, Alman-

,r, r'"rn"", ve Portekiz'tle taraflar, sözlü

İrii"ucuuttm istifatle etmek üzere, iş gü-

,tivle bağlı olmaksrzrn, kencliliğinden mah-

l..me hıİzuruna çıkabilirler, Diğer mem-

İel.etlera", mesel5, Çekoslovakya'da mah-

l."*"l"", tarafların ihzar srıretiyle getiril-

melerine lüzum kalmadan, yargrlamanın

"""""u 
l..Or" belirli ituruşma günlerini

tesbit ederler.

Muhtelif memleketlerd,e tatbik olunan

usul biraz değişiklikler gösterirse de pten"

"ir-, 
itlUrrirl"1unıklar ve bilirkişiler, dost-

", nİ" ,"İur*, teşebbüsü yapılabilecek

olan birinci celseye clavet olurrmazlar"

ts varsrlamasr karakteristik bir nok-

t, ,"r.a"İ, Umumiyetle bir iş ihtilifında
İrrrtlrr ilzeri.,ae, tam manisiyle, dav6,cr

oİrrul. ti" mahkemenin huzuruna çıkmış

l"otltu, vr"utl-aktaı ziyade, mahkemede
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bulundurulmalarrnın sebebi bir uzlaşma
teşebbüsü gibi tel1kki edilmektedir. \fah-
keme başkanı hatt1 mahkemeniı büıl-e-
sinde teşekkül eden uz]aştı!.]:aa hel.eıi. ih-
tilif halinde bulunan ta.aia:r. ıla_.Ia
yoliyle davAlarını halt:=e.ti'*.ii::_:
araştıracaktır.

C _ Taraflarıı temsili :

Umı.ııai}-etle § ıaah_kemeleriıi k.ı_ıa:ı
kanun, bir iş ihtiJifında, taraflardan her
birine bir takip hakkı verir ve keza mah-,
keme huzurunda şahsen temsil etlilmeleri-
ni ve iddialarını, ispat yolunda diledikleri
şekilde, usul takip etmelerini temin eyler.
Ancak taraflar şirket veya müessese, ya-
ni gerçek kişi değilde tüzel kişi ise, o tak_
dirde buna imkin yoktur. Bu halcle kanun,
her memlekete göre değişen şekilter aitın-
da, belirli hükünı ve kaidelere göre, bir
temsilci vasrtasiyle mahkemeye çıkmayı
kabul etmektedir.

Bir gerçek kişi, iş mahkemesi huzu-
runda, yakınlarından veya arkadaşlarn-
dan biri, hatt6, mensup oltluğu mesieki
teşekkül tarafrndan temsil edilebilir. Eğer
bir taraf bir içtimai teşekkül veya teşeb-
büs ise, kanunun müsaade ettiği şartlar
dahiliııde, bir ortak, bir direktör, bir müs-
tahdem yahut diğer herhangi bir kimse
tarafinda n da temsi] edilebi]ir.

Mesleki teşekküller, genel olarak, ida-
re mekanizmasrndan biri tarafindan tem-
sil edilebi]ir.

Ancak kanun, taraflara avukatlar va-
sıtasiyle temsil edilmeleri hakklnı kavıt-
Iara tlbi tutmakta r-e mümkün olduğu
nisbette avukatlarrn iş mahkemeleriİe
girmeierine engel olmağa çalışmaktadır.

Enteresan olan diğer bir cihet de,
muhtelif kanunların, kadrn ve küçüklerin
haklarmı himaye etmek üzere, koytlukİarı
özel hükümlerdir. Belçika'da bir küçüğün
babası veya vasisi yoksa onun yerine tem-
silci olarak bir idare Amirinin tayin edil-
mesi ve ev]i kadınrn da bir temsilci tara-
fından temsil olunmasına müsaade edil-
mesi mecburidir-

D _ İk uzlaşma teşebbüsü :

Lzlaşma, iş mahkemelerinin himaye-
si altlnda cereyan eden bir: usul safhasr-
dır. L-ziaşıırma komisvonlarr bazan mah-
ke:xeıi:,ı iqerisinde teşekkül ederlerse de
ekse::1,e. ıaraflan dar.et ederek onlarla
b::]j;:1e. fa,.,]as!z biı. daı-Aya girişmehten
!aqr:::ai iızere. çareler aramak vazifesi
ba-.};:..* -e-.-li:r.ı işea! eden zata düşer.

Beiqiha'da hanuı. r.azil.ete göre. işçi-
ler ı,el,a iş verenier arasından secilmiş ı-e
ihtilAf halinde bulunan tarafları temsil
eden kimselerden mürekkep ve mahkeme-
ye dahil bir uzlaştırma bürosu teşkilüi
emretmektedir. Taraflar uzlaştırma büro_.
su önüne alelAde-bir çağrı kAğıdı ile ilavet
edilirler. lçtihat o merkezcleilir ki, uzlaş-
tırma usulünün tatbiki mecburidir ve uz_
laştrrma safhasının mevcud,iyetini recldet-
mek veya atlamak caiz değitdir, Uzlaştır_
maya muvaffak olunamıyan hallerde bu
büro, ihtilifın mevzuu 2O0 franktan yu_
karı değilse, o takdirde esasa dair nihal
bir karar verebilir.

Eğer kanun, davdya başlamadan ön-
ce ihtibfın bir" uzlaştırma komisyonu
önünde halline dair bir hüküm koymamrş-
sa, muhakkak surette diğer bir hükmü,
yani mahkemenin duruşmaya başIadığı
ilk oturumda, başkanrn, taraflar arasııda
an]aşmayı temin etmek üzere, çalışacağı-
nr emreder. Buna misal olmak üzere Al-
man, Şili, Portekiz ve Romanya gösterile_
bilir.

Uzlaştrrma için sarfedilen bütün gay_
ret]er boşa çıkarsa, pek tabii o1arak ihtilöf
davi halinde görülmeğe başlanır.

E _ YargıIa,ına usrılü ;

Bazı memleket kanunları uzlaşmanrn
mümkün olmamasrndan sonra ihtilAfın da_
vA halinde görüIebilmesi için mahkeme
başkanrnı, muayyen bir tarih tesbit ede_
rek, işi bir celsede halletmek ve neticelen-
dirmek üzere tara.f]an, tanık ve bilirkişi-
]eri noksansrz olarak mairkemeye davet
etmeğe mecbuİ tutmuştur. Belçika'da iş
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mahkeıce]eİ ayda iki defa oturum yap-
tıldan ha_,je Portekü kanununa göre bu
otur1;_nıaj haftada bb defa yapıImakta-
dıı. Oturuıoların uzunluk veya kısalığı
tabü o]arak işierin sdet ve ehemmiyetiıİe
göre değşir. Bazı hallertle mahkemeler
olağanüstü toplantılara tla çağılabilir.

Uzlaşma yolunun kapanclığı tarihle
yargılamanrn başlıyacağı tarih arasındaki
sürenin ne olacağı da memleket kanunla_
nna göre değişiklikler arzeder. Prensip
itibariyle bu süre mümkün olduğu kadar
kısa olma]ıdır.

ı§ mahkemelerinde tatbik olunan ı,ar_
gılama usulü, aşağı yukarr bütün memle_
ketlerde, umumi mahkemelerde tatbik
olunan usulün aynıdır. Ancak biraz daha
muhtasar ve basit şeklidir.

Yargılamaya başlanmadaı önce umu-
mi mahkemelerin hAkimlerine karşı ileri
sürüIen aynı sebepler, yani ihtilAfta ilgisi
bulunmasr. taraflardan biri1.le ak:aba.:i:
o]ması. r.er-a taraf]a:.dan bi.j", ..,;,'.,.
1,e.va jlrcis: bdrr:nrası dolalısi,..le İş =:,l-keme]eri ül.eieri hakiı:da da hakiııiı
reddi ta]ebııde bu.luıulabIir.

F _ Iliikiinı :

İş mahkemelerince yargılama sonunda
hültüm ha]inde verilen kararlar gene.l ola_
rak, umumi mahkemelerin verdikleri hü_
kümler gibi, infazı mecburi bir karakter
kesbederler. Mahkeme üyeleri ittifak ecte_
mezlerse karar çoğunlukla verilir, ve bukararlar açrk veya gizli olabilir, herhaltle
yazrlı olarak ifade edilir.

lar. kanunda bu müddetlere a.it bir hüküm
bulunmadığl tak,lirde. bu büjusta umumı
mahkemelerde tatbik oluıaı rnüddetlerin
esas olarak alınması icabeder.

G _ Hükmün infaa :

İş mahkemelerince verilmiş olan hü-
kümler, ister taraflarrn yüziiıe karşı, is-
ter yazılı tebliğ suretiyle olsun, umumi
mahkemelerde olduğu gibi icrasr mecburi
mahiyettedir. Bununla beraber bu kaide-
hin_de istisnaları yok değildir. MeselA Çe-koslovakya'da bu mahkemelerin hüküm]e-
ri mecburi infaz kudretini kazanabilmek
için tarafların daha önce bu hususu kabul
ey]emiş bulunmaları lAzrmdır.

Taraflardan biri, iş mahkeme§i tara-
fından kendisine, bir şeyi yapması veya
yapmaması hakkında verilen bir hükme
uymakta ihma] ve alAkasızlık göstelirse,
gerek mahkemece lesen. gerek diğer ta-
ı,afın r.aı:acağ: nii].acaa: üzeriıe \.eıiden
;tı:]ıc:.: 'ıi: eı:ı:]: o bü ]._rcüı tatbikine
jaba: a-,.]:i:j.

EIe:hdie iş Eaiıkeme]e!-i t§!,.iiin; ği.lŞ-
ıerek bu hususta hüktimler koyan kaıuı
vazrı, bu mahkemelerden verilen hükiim]e_
rin mecbuı:i surette infazı hakkında hiç
bir endişe ve şüphe iiu},rnamaktatlır. Çiiılkü usul hakkında noksan ka]an kısımlar
umuml mahkemelerin usul hukukuna ait
kaide]erle ikmal edilecektir. Binaenalevh
kanun vazrrnrn sailece '.iş mahkemeleriıİin
kararlan umumi mahkemelerin kararlarr
gibi tatbik olunur'' diye bir kanun macl_
desi koyması bile ihtiyacın giderilmesini
sağIıyabilecektir

II - Kanuı yollarr :

İş mahkemeleri kurulmuş o]an hemen
bütün memleketlerde kanun, bu mahke_
melerce verilmiş olan kararlaruı üstün bir
mahkemeye götürülebilmesini kabut et-
miştir. Dört memlekette iş istinaf mahke-
meleri vardır. Bun]ar da Almanya, Belçi-
ka, isviçre, .'Cenevre kantonu'', ve V;-
zuella'dır. Diğer memleketlerde iş mahke_
melerinin kararlarr umumi mahkemelere
götürülebilir. Her halcle umuml istİnıif

. 
İş 

.mahke.meleri bir iş ihtilöfını görüp
netice]endirdjkten sonra tıpkl umumi mah_
]temelerde olduğu gibi. zarar ve ziyanın
tazminj,_para ceza]arı ve. işin mahiyetine
göre, diğer bir takım müelyidelerin tatbi-
kine hükmedebilir. Mahkeme masraflarr
kaybeden taıa"fa yükletilir. Bazı memle-
ketlerde kanun, mahkemelerin kararları-
nı taraflara tebliğ için müdaletler tesbit
etmiştir. Meseti Sovyet Rusya'da, davAcı-
lar, hükmün verildiği tarİhten itibaren, üçgün zarfında bunu tebelltğa mecburdur-

ö



-l-

l

].
:

mahkemeleri bu sahada, meslekten olanl
bazı kimselefi de içerisine alarak, bir nevil
iş istinaf mahkemesi roliiıü oynar. 

l
Polonyada; istinaf mahkemesine sev-l

kedilecek bir iş mahkemesi kararının 300l
zilotiden aşağı olmamak kaydiyle şu şart-|ları haiz olması lizımdu: 1_ hükmiiıl
hı,flohı 

' 
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huriyet dewinin başIamasiyle bir çok sa-
halarda yapılan inkılöptar ormancıltk §a-
hasında da kendisini göstermiştir. IIersey-
den ewel ormancük zihniyeü iizerinde
mükemmel ve esaslı bir değişikl;k olıııuş-
tur. Cumhuriyet deırinden el,vet ormıü;
kendiliğinden yeti§€n çe fertJerin gelişi gü-
zel i§tifadelerine terkedilmiş buluıan ta-
bil bir vartrık tetikki etlilirü. Förtler meı-
faatlerine en uygun şekilde ormaJılardan
istifarle hakkına matik oltlulrlannr §aJıır-
lar, kışın yakacakları oalunu, ev]efini yap-
mak için lizım olan direğ, ormanın köye
en yakrn yerinden, ve]ev ]ıi ormanı kör-
letse dahi, temin etmekten başka bir şey
düşünmezlerdi. Köyiin çobanı, keçilerinin
iyi beslenmesi için oım'anların körpe fiüz-
Ierini feda etmekten çekinmez, hatt5 bu-
nun zararlr bir hareket olabiİeceğini bite
düşünmezdi. Köylü tarlasınr geniştetmek
arzusiyle ormaJun bir kısmını yatmayı,
suç telakki etmek şiyte duısun, bir hak
sayarü. Şahıslara ait tapulu oıtalılar için
ise bu şekildeki tasarruf hakkına bir hu-
dut tanımak akta bile gelmezdi.

Devletin ormanlar üerintleki hak ve
vazifeleri ise bir yasahçılık ve rüsumcu-
luktan ileri gitmezdİ.

Cumhuriyet devrinin başlamasiyle mem-
leketimizde bu ormancılık zihniyetinin yı-
kılması için e§aslı ve metin atlımlar atıl.

yetkili istinaf mahkemesine, yahut yargr-
taya baş vurmak suretiyle yapılır. Bida-
yet mahkemesi sıfatiyle iş mahkemelerin-
den verilen hükii.rılerin önce i§tinaf n_ah-
kemesine, bundan sonra da yargıtaya gön-
derıImesi, umumİ adilet sisteminin icapla-
rındandır. Buna dair usul ve müdtıet]er
bakımından, özel kanunlartIa bir hükiim
bulunmadığ takdirde umumi hükiimlere

Orman D6vamız

lurdumuzun tabii güzellikleri arasuı-l da önemli bir yer aJan ormanlarrmız,
aynı zamanda, milli ekonomimizin çeşitli
iş alanlanntlan birisini teşkil eder. lfilli
seı,yet]erimiz meyanında bu]uıan ormanla-
rım.ı_a artık "tabü bir varlı]<'' olarat de-
ğil "nilli bir varlık'' olarak kabul etme_
miz lözımÖr. Bu düşiincenin, memleketin
yalnız aydın ziimresinin tteğit, bütün hal-
kın ümağna nakşeditüği gün orman da-
vömızuı yan yarıya halletlilmiş olacğ
tabildir.

Memnuniyetle zikredebiliriz ki, cum-

kırılık.
Umııiııiyetle kanun yoluna müracaat

gidilecğ tabildir.
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mıştır. Orman]aıın. iizerinde büyük bir ti-
tizlik]e durulması icap eden milli bir ser-
vet olduğu kanaatinin yayılmasına ça]lşı]-
mlş. r-eleı,ki kendiliğintlen bitmiş olsa bile,
körletiimesi değil daha gür ve verimli bir
hale getirilmesi, ve sahasrnın gittikçe ge-

nişletilmesi icap eden milli bir varlrk ol-
duğu fikri aşılanmıştır. Kışlık odununu
ve evine Iüzumlu direği tedarik etmek is-
tiyen halk, orman mühendislerinin göste-

receği yerlerden, muayyen yaşı yaşamış
ihtiyar ağaçlardan ihtiyacınr gitlerecek
gelişi güzel ve ormanı körletecek şekilde
hareket ederniyecektir. Fertlerin orman-
]ar üzerindeki mülkiyet hakkı devlete in-
tikal etmiş bu suret]e de eski ve köhnemiş
zihniyet temetlerinden yıkılmıştrr.

son cıkan orman kanunivle ormancr-
lığmız hakkında bas]ıca iki prensip kabul
edilmiş bu]uımaktadrr :

1 - Bütiin ormanlarda deçlet müki-
yeti,

2 - Ormanlann devlet elile işletil-
mesi.

Mülkiyet hakkının zaman zaman mü-
balAğalı iddialara yol açması, denilebilir
ki, hiç bir sahada ormanlardaki haddini
bulmam]ştır. Tapulu bir ormanr o]an kim_
se, mülkünü isterse orman halinde muha-
faza elmek ve dilediği takdirde tarla ha-
line sokmak hakkına sahip olduğuna ina-
nırdı. Fakat bütün ormanlarrn devlet ma]ı
olarak kabul edilmesiyle bu şekildeki dü-
şüncelerin hatrra gelmesine imkAn kalma-
diğı gibi devlet malına zarar vermenin de
suç te§kil edeceği herkesin bilmesi icap
eden bir hakikattir. Binaenaleyh; orman-
ilan ne tabil varlık olarak, ne ale tapu]u
mülk o]aıak gelişi güzel istifacle, claba
doğrusu onu tahrip mümkün olamıyacak-
tır.

Ormanlarrn devlet elivie işletilmesi
prensibi de milli servetin gelirii bir hale
getirilmesi ve muhafazası lrakrmrıdan en

mükemmel bir prensip olarak vasıflandı-
rılabilir. Çünkü; ferdin faaliyetinde en ile-

ri düşünce "kA.r" düşüncesidir. fert, yaptı-

ğ ticari işlerde kirrnr her şeye tercih eder.

Aynı zamanda, ferdin ömrü mahdut sene-

ler sürer. ormanın ömrü, ne kadar fena
kullanılrrsa kullanılsın, ferdin ömründen
uzundur ve fert bu sebepledir ki orman-
d.an Azami istifadeyi sağlamak düşünce-
siyle hareket eder.

Eena işletilen bir ormana. yann için.
yok olmuş nazariy|e bakılabilir. Bugünkü
kazang igin devletin bilinçosunda (yarn)
feda edilemez.

Diğer taraftan ormanların bakımı ı,e

işletilmesi iqin fert!eıin seı,nal,eie:i kafi

ca^.:. :ı:a:ai. ::;-Ji i+i:.ıi:-:t.- 5.İ.".
sDa da.b'j olsa, bu mi]li se:ı-et meıba:ıı
idame ettirme!,i çe işletme}-i deruhte eder.
kalü ki oıman yetiştirmek asırlar öIçü-
sünde bir iş olmak itibariyle de ferdi te_

şebbüslerin ömriiıü aşar.

Zikrettiğimiz bu belli başlı iki prensi-
bin vücuda getirdiği orman dav6.srnı tiört
nokta üzerinde toplamak mümkündür :

1 - Ormanların korunmasr,
2 - Harap ormanlarrn geliştirilmesi,
3 - Yeni ormanlar yetiştirilmesi,
4 - Yetişkin ormanların işletilmesi.

Ormanlarrn korunması işi, bugün için
yalnrz insan sarkrntılıklarına karşı bir ya-
saklama işi olmaktan çıkmıştır. Milli ser-
vetin bekaşnr temin için onun esaslı bir
ba.]<ıma tAbi tutu]ması l6.zımdır. Ormanla_
rı, tabiat zararlarrndan, hastalrklardan,
zararlr böceklerden, yangınlardan, insan
tahriplerinden korumak da belli başlı bir
vazife haline gelmiştir.
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Bakrmsızlık ve eski zihnil,etin tesiriy.

le harap bir hale gelmiş bulrrıan ormania-
rm geliştirilmesi de bugünkü orman davö-
mrzın mevzularından bjrlni teşkil eder. İk-
lim, selvet ve bazı tabii tahrip hAdiseJeri-
ne karsr engel oi:na bakırnından fal.dala-
rı ink6.r eüleıoil-c-n oImanlarrn harap ol-
mak sureriı,ie gitiikçe azalma§ı ve dolayı-
siyie bu faydalardan mahrunr kalınması,
hig şüphesiz ki, önlenmesi icap ed,en bir
zarardır. Bunun aksine memleketin men-
faatine yarıyacak şeyleri idame ve ıslah
etmek de bir vazifedir.

ormanlar milti birer varlık olarak ka-
bul edildikten soırra, bu varlrkların aıtırlr_
ması da yine ekoiıomik çahşmaların başın-
da yer alır. Bu itibaria, ormanlar için mü-
sait bir iklim arzeden güzel yurdumuzda
yeni ormanlarrn yetiştirilmesi de orman-
crlık davAmrzın mühim bir mevzuu olarak
tecelli eder.

Yetişkin ormanlarrn işletitmesi mese-
lesi, düne nazaran kıyas kabul etmiyecek
bir ehemmiyet arzeder. Orman işletnresi
denilince yailnız yakacak, veya inşaat ih-
tiyacı değil, bir orman sanayii akla gelir.
Bu sanayiin çerçevesi iqine oyuncakçrlık
sanayii, araba sanayii, motör ve mavna
iıışaa sanayii, kutu sanayii, standart
mobilye sanayii, ahşap yapı malzemesi
sanayii, kiğt sanayii, odun ve kim5Ja sa_
nayii girebi]eceği gibi Devlet Demiryolla-
rrnrn muhtaç olduğu travers, P. T. T. İda_
resine lüzumlu telgraf ve telefon diı,eği,
milli savunma ve mem]eketin umumi ihti-
yaçları için lüzumlu ağaq ve malzeme, kib-
ritlik tonıruk 1.e kontlplak imalAt ve is_
tihsalatl da bu çerçeve içine girer. Bu de-
vamlı ihtiyaçları karşılayabilmek ancak
yetişkin ormanlarrn mevcudiyetine bağlı_
dır. Bu işi de ideal bir şekilde başaracak
olan yine devletin kudretli elidir.
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Endüstri Psikolojisi

Psikoloji: ruhun yani dimağın vazife-ı ]erini ve bu tonksiyonların objektif
tezahürlerini mütalAa eden bir bilgi oldu_
ğuna göre insan ümağnrn yarattığı en-
düstri ile ne kadar ilgiti olması icap etti-
ği kolayca düşiinülebilir.

Genel psikoiojinin son yıllarda; eski
speküldtif usulleri bıİakarak müşahede,
tecrübe ve tecrip yollarını kabul etmesi ve
experimentale bir psikoloji bilgisi meycla-
na getirmesi qok platik faydalar sağta-
mıştır. Esk inazari ruhiyatın metafizik
mülAhazalarrndan kurtulup bir lAboratu-
var bilgisi haline gelen ''tecrübi ruhiyat''
metotları sayesinde bugün insan climağı_
nın bütün fonksiyonlarrnı metametik bir
kesinlikle olmasa bi]e ona yakrn bir isa_
betle ölçmek kabil olmaktadlr. Modern
psikoloji; elektrik ve mekanik esas]ara
göre yapılmış en dakik iletleri. matbu ve
standardize edilmiş ''zekA'' testleri \.e is-
tatistik usulleriyle teçhir eclilmiş laboıa-
tuvarlariyle tamamil{e tatbıki bii ı:,:ıko-
loji haline gelmiştir

. Endüstride psikoloji: trIodern sanayi
başlıca üç esash elenranla a]§.kadardır.
Bunlar da ham mac]de, makine ve 5 iet_
ler ve bunları kullanacak insan vücudun-
dan ibarettir. Ham maddelerin endüstri_
de aranacak vasıflarından ve özelliklerin_
den jeoloji, biyoloji, şimi, botani ve niha_
yet ekonomi bilgileri itgilidir. Makine ve
iletlerin vasıfları, şekilleri ve hassas olma-
lan iizlk, mekanik bitgilerinin konusu da-
hilinde olup daha ziyacle mühenctisiiğin do_
meni içine girer. Fakat en mühimmi clan

Dr. cemal KEEri

"insan vücudu" nun ça|rşma ve işleme ka-
biliyetinin derecesi, özeltikleri fizyoloji ile
psikolojinin beraberce tetkik ettiği konu-
lardır. Ve bu işin en çoğu cla psikolojiye
aittir. Çünkü adale çahşmasr nihayet di-
nıağın cairşmasıııa bağlıdır. Ye onurr emri
tltuıdaCrr. Bir çok fiz}.oloiik hAdiseleı ru-
hi faktörlere tAbidir.

Endüstri alanında psikolojiden bir çok
şekillerde fayda]anmak kabildir. Vücut
ve ruh bakrmrndan mükemme] çalışmağa
kabiliyetli işçilerin seçilmesi, işçiterin en
ziyade adapte olabilecekleri işlere ayrrlma-
sı, seçilen işçilerden fazla randıman alrn_
masr, meseleleri hep psikolojinin end,üstri-
ye tatbikiyle sağlanabilir. Bunlardan bi]_
Iıassa işe göre münasip işçi veya işçiye
göre uygun iş bulma keyfiyeti bunlardan
en mühimleridir ve endilstri psikolojisinin
gai/esi hemen yalnız budur denebilir. Cün-
kü: esas itibarir-]e isine adapte olan- bir
işqi mühim tali faktörleı.in tesiri o]nıadık-
ça en fazla istihsal yapan işçi demektir,
Şu halde eıdüstri psikolojisinin lüzumu
aşikirdrr.

Bir fabrika kurulmadan kullanacağı
makineler, ham maddeler satrn alınma-
dan ewe] iyi iş]eyip işlemeclikleri, matlu-
ba uygun olup olmadıkları nasıl kontrol
ediliyorsa ve bu ne kadar zarurl ise kulla_
nacağı insanlarırı kabiliyetlerini de ölçerek
seçmesi o kadar esas]ı ve faydalıdır. Her
fabrika sahibi, direktörü veya uslabaşrla_
rı bazr işçilerin işlerine uygun olmadıkla-
rını, adapte olamadıkıarını ve onun zararlı
neticelerini görmüşlerdir, Muhtelif akıl
ve beden kabİliyetlerini münasip işlere
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uydurn]ak sulet]},le bu uygunsuzlukların
önünü aimai endüstride çok önemli bir
iştir. TAbıı, caizse yuvar]ak deliğe uyduru-
]arı. ,j.ört köşe]i Qivi yani işine adapte ola-
nlii,alr işqi sınıfi fabrika ekonomisini son
derece saısar .F'arz edelinı ki, kuwetii bir
hafızal,a veya iradeye ihtiyaç gösteren bir
işe bu melekeleri zayrf veya kuwet]i bir
çok işçiier talip olabilir. Bir an için bu ta-
liplei,in diğer akıl melekelefinin de aynı ol-
duğunu kabul ede]im. Bunlar arasrnda
rastgele yapılacak bir seçme zayıf hafı,
za|ı veya iradeli birini o işle karşr karşıya
getirir ki neticesi hem iŞe ve hem de işçi-
ye büyük bir muvaff akiyetsizlik getirir.
Kezai gayet hızlı işleyen bir çok makine-
lerin başına reaksiyon kabiliyetleri pek
yavaş, dikkatleri pek az işçilerin konmasr
bir çok kazalara sebep olabileceği gibi'ma-
kinenin verimini <le azaltr. Bunun gibi
zekA. ve maharet isteyen komplike işlerin
zekaları noksan o!an işçıler tarafından ya-
prlması o işin iııceliğini bozaı,ak 1,anlış::e-
ticelere },ol açar. Hiq şüphe 1,cii ],:: : ıı,::a-
bir insaı b:ı, q"k :j..ri öğ:e:nt:e, ,.,;::::-

ğa kabilil,etli l-aratı!nış-.ır. Fakat sahip
olduğıı ruhi meleieleriı nıuhassalasına gö-

re en u},grın olduğu bir iş mel,guttur. En-
düstri ruhiyatı başlıca bunu bulmağa yar-
drm eder. Bu §ah§ diğer işleri de yapabi-
lir. Fakat o işe göre az çok bir yetişme
clevresi, ruhi bir adjustment ister. Endüs-
tri ruhiyatı, ikinci derecede bu adaptasyo-
nu da temin etmeğe çahşır. Bundan başka
öyle meslekler vardrr ki, az çok muayyen
bir standardize edilmiş ruhi melekelere
ihtiyaç gösterir. Şoförlük, tayyarecilik;
dikkat, süratli ve-isabetli bir karar, A.ni

bir reaksiyon, kuvvetli bir görme kabili
yeti isteyen ııesleklerdir. Askerlik; mu-
hakeme, dikkat, cesaret, iılisiyatif, mesafe
tahmini, az heyecan ve az hassasiyet iste-
yen bir meslektir. Hekimlik ; muhakeme,
müşahecle ve. hajıza ister. Hülisa; endüs-
tri ruhiyatl mesleklerin icaplarrna göre

atlam bulmağa da hizmet edebilir. Yani;
şahsın ruhi kabitiyetlerine göre iş, işin hu,
susiyetlerine göre de işçi bulmağa yaı,ar.

Herhangi bir sebeple işine adapte olama,
mış bir şahsın bu muvaffakiyetsizliğine

Amil olan ruhi faktörleri bu]up on]arr or-
tadan kalclırmağa çalışır. Bu suretle 1,or_

gunluğu ve işten bıkkmlığ azaltarak işçi,
den taz\a verim almak kabii o]ur. Enciüs-

tri psikolojisi; bu amaçlarına erebilmek
için her mesleğin ne gibi kabiliyetlere üti-
yaç göstertliğini tayin ve bu kabiliyetleri
ölçmek için usuller icat ederek on]ardan

istifade etmektedir. Bu usul]eri ayrı bir
yaz|m:('da bildireceğiz. Bu metotları işçi-
tere tatbik suretiyle onların işlerinde gös-

terecekleri müstakbel kabiliyeti ewelden
az çok ölçmek kabil o1ur. Bu sayede artık,
bir işçi vazifeye başlaclıktan sonra acaba

ne dereceye kadar muvaffak olacak diye
ilerisini beklemeğe lüzum kalmadan onuil
kabiliyetlerini l6boratuvar usulleriyle ev-

velden az çok ölçmek, keşfetmek mümkün
olacaktrr. Her ne kadar; her yeni ve ace-

mi işçi sanatını aııcak işe başlaclıktan bir
müdclet sorrra öğrerıecek ve zaman geç-

tikqe de o nresieğiıı ic|,a ıafzlü]a ait n1eleke
','( :__E-. l:--. :|-: .:.-...: .,-: :i i,,: ::,:_-,a:'e-

-___: ::-. 
'-:-:',: : _ ::.'--. ,:::-:*: =:-l 

-,'- :,,
j.:':,:-i- j-j,:-.: :-: j;s:'1 i--,,, ::,]::,= _,-:,i _;

U:i-: i,a:ai:_i j;: ]a!i: ;.b:-:1,t:-c:t b:ğ_:-

df. işte endüStri ruhi§atı: işçiieriı bu do,

ğuş kapasitelerini meydana çıkarmağa ça,
lışacaktır.

Bir şahsın akli kabiliyetlerini ölçmek
için icat edilen çeşitli denemelerin "test"
yalnız makul ve mantıki olması kifayet
etmez. Onların entlüstriyel bakımdan iyi
işteyip işlemediklerini yani maksada uy-
gun otup olmaüklarrnr da tecrübe etme-

litlir. Bunun için her denemenin de bir de-

nemesi yapilmalı ve ondan sonra tatbik
edilmeliclir. Her "deneme" bir meslekteki
kabiliyeti iyice malfim işçiler üzerinde
tecrübe edilmeli ve tecrübe edenle işbirliği
yapmak şartiyle işçinin bu tecrübe esna_

sında gösterdiği muvaffakiyet ile işinde
gösterdiği malüm olan muvaffakiyet bir-
birleriyte mukayese edilmelidif. Kullanı-
lan "ötçü" nün muvaffak olması için bu
ikisinin birbirlerine uygun ıeya çok yakın
olmasr ve aracla mühim bir fark olmamasr

lXzımtlır. Keza herhangi bir işde becerik-
sizliği sabit olan işçilerin bu "deneme"ler-
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de fena netice vermesi icap eder. lşte bu
takdirde tatbik edilen test muteber ve uy-
gun olur. Yine o zaman itimat edebilir2
ki, bu denemelerle akıJ melekeleli ö]cülen
yeni işçiler ileride mesleklerini öğrenaik-
ten sonra iyi muvaffak olacaklardır.

Bununla beraber; bu ölçiiJerin her mes-
]ekte ve her iş için düpedüz tatbikinin el_
verişli ve değerli olnadığnrn da itiraf edil-
mesi lizımdır. Herhangi bfu endüstrjde bu
usul]erin tatbikinden ewel o fabrikanın
ameleye olan ihtiyacını ve bu denemelerin
hangi nevi işde faydalı olacağnı düşün-
melidir. Meselö; bir müessesede işçiler srk
sık devamszlık gösteriyor]arsa veya kısa
bir zamanda işlerini terk edip başka bir
işe gidiyoılarsa fabrika idaresi bunuıı se-
beplgı,üj ar a5t i:,:: aiC::.. _{.]ısi i:a]jt e.::-ıo:ıt zaraı_aıa :';-<:. ELt::,,.a b.: ıii-
selerin sebebi işçierin o :ş a,lante o.a:ca-
-P*ful Bırndın ğaşla . nasıa:rt, 1.ev_

1v_e azlıa ve aliğer mediho-sosya] fak-
törleri de miil§haza etmelidir. Eğer yalnız
ruhi imiller rol oynamakta ise yeni İşçile-
re "psikolojik deneme'' usı.ılleri tatbik edi_
lebür. tr'akat bunun için de müracaat eden
işçiierin adedi boş olan iş yerler.inden faz_
]a o]masr icap etler. Aksi takdirde se]ek-tif bir muayene yapmak pratikman kabil
değiidir. Buna göre ewel6, bu usullerin
tatbikiıe ihtiyaç ve zaruret olup olmadı-
gr tesbit edi]melidir.

Eıdüstri psüolojisıniı bumetotlal.ı
kullanarak işçi seçmekten ga.,.esi zaır]€i:]-
diği gibi yalnu fabrika i..'l..a..at,*, , --rarak sermaye sahipleı üe _\.ard_rm ğ..r:eıi
değildir. -{1-ni zamaıda işçi sühati.ııi r.e re-
fahrnı da korumak 1,e temin etmek için tü-
zum]uduı. İşine İyi uyamıyan bir .insan ru-
hi bir sıkıntı altındadır. Bunlar da nevroz-
lar,_ psikozlar kolayca meydana çıkar. Bu
ışçıler pek çabuk yorulurlar, bıkarlar. Ge_
ne] sağlıkları bozulur. Günlük işlerini ya-
pamıyarak yevmiyelerini kaybedeı{er. Ne-
ticede fabrika sermayesinden ziyade milli
§ervet zarar gÖriir.

Şunu da ilive edelim ki, psikolojik de-
nemeler neticesinde .m.atluba uygun olma-
yan işçiler eutJak surette recİdeclilecek de-

mek değitdir. Ancak bunlar kabiliyetleriue
göre işlere ayrılacak demektir. Gerek is ve_
ren ve gerek iş alan bu muayeneierin so-
nucunu ve amacınr bu şekilde kabul etme-
Iidirler. Bir işçinin biisbütün geri çevril_
mesi igin ancak bir ruh hastalığ, son de-
rece aşikir zeka noksanlığ bıılunmaş ]i-
zımdır. Fabrikalara işçi alınırken sar'alı-
ları, akıl ve zek6, noksanlarını, ruh hasta-
larınr ayırmak ve red,detmek ruh hekimti-
ğinden antayan endüstri hekiminin ödev-
lerindendir. Endüstri ruhiyatıncla kullanr-
lan deneme usu]]eri az çok muayyen ol-
makla beraber her meslek için heni.iz stan-
dardize editırriş kabitiyet ölçüleri mevcut
olmadığından alınan netice pek kesin de-
ğildir. Yani biz eliııizdeki mua3yen usuJ-
ier]e ru_hi kabilil.etleri birbjrleıiıe olduk_
ç:, .r,a.:rı şç:_eıi seçebü1.or-uz. Eakat bu
-;::ğ:n:z şçıeı.n ru_hi çasflan hakika-
ten o mesieh için iafi midir ? degiJ midir ?
Bunu kat'iyetle bilmiyoruz. Bunu bilııek
oldukça güç bir meseledir. Çiinkü bir çok
hallerde iş ve işçi birbirlerine karşıiİkiı
tesir ederler. Bu tesir şahsın işe uygıınlu-
ğu bakımından bir takım ağşiklll<ler do-
ğurabilir. Bu' yüzden muayyen bir kabi]i-
yet standardr tayin ve tesbit etmek güç-
tür. Bu bakımdan bir ''iş ünitesi'' kabui
etmek daha uygundur. Bu iinite; işçınin
kabi]iyeti, o kabiliyetleri inkişaf ettirJcek
fırsat ve işçinin işe olan ilgisi gibi üç mü-
him faktörün muhassatasıdf ve bir fabri-
kadaki istihsalin, verimin vaşıflarını ve
çokluğunu bu muhassala tayin ecier. Bazı
hai.leı,de kabiliyet az olabilir, fakat alöka
bunu telafi edebilir,. Buıa göre; yalnız
mua}J,en ruhi kabüyetlere nazaran bir iş-
çiye iş verme bazan yanlrş netice verir.
Bu üç_ faktörlin ayrı ayrı gözilen geçiril-
me§i lazımür. Bu üç faktörden ruhİ kab!
liyetler az çok sabit vasıftar olituğu halde
bu kabiliyetleri inkişa.f ettirmek için lAzım
olan fırsat ve işe karşı ilgi faktörleri dai-
ma değişebilirler. Aldka; frtri bir kabili-
yet olmaktan ziyade şahsın tecrübesinebğı bir keyfiyettir. fusan bazaa bir işi
suf ilk defa ona başladı& için ister veya
arkadaşlarr onu o yolda teşvik etmişler-
dir. Bazı işgiler büyük fabrikaları sever.

l



işçi Yardım|aşma Sendikaları

enşe'leri Roma İmparatorluğunda, or-
taçağda bııtunan yardımlaşma san-

dıkiarı, bilhassa endüstri hayatmın geliş-
mesi ile beraber büyük ilerlemeler kaydet-
mi"etir. Bu terakki ve inkişaf seyri, her
memlekette ayni olmamakla beraber dai-
ma endüstri hayatrnın inkişaf derecesi,

milletin birleşrnek kabiliyet r-e istidadı,
orgaırizısyon fik::i, bugüırü r,e geleceği ga-

l,ajiti etüıek cüşüncesi],ı:n 1,üısei-:ğl :le

lnei]3utPn nıüienaSir],i:r.

Fiihakika. endüstIiİin inkişafı büliik
işçi kiltleleİini şehirlere 1ığnış ve bunun

neticesinden önemii işai meseleleri (Les

questions ouvriöres) meydana çıkmıştır.

oradaki eğlence veya yeni şey]er
hevesi onun alAkasını artınr. Bazr işçiler
de tam bunun aksini ister]er. Bunda yine
bu alikayr doğuran ruhi, iktisadi ve i
mai sebepier vardır.

Hüiis:ı; şahsı bir işe ayırırken veya
bir işe işçi buiurkeiı yapılacak psikolojik
mırayenede; alAka, rrıhi kabiliyet ve hun-
laır açacak fiısat gibi Amiller de göz önü-
ne a!ınacak olursa, o işqiden etlilecek isti
fade yani "iş ünitesi" o rıisbette büyük
olur. Bu üç rnühim faktörden maada na-
mus, her bakrmdan iyi ailik gibi diğer
faktöı,ler de az çok müessir iseler de bun-
ların psikolojik ölçüleri büsbütün güç ve
ya imk§.nsızdır.

§ait KANDAN

Bun]arrn eır mühimleri işçi kazançlarının
köklü kazançlar olmamasından doğan me-

selelerdir. İşçi, ça]ıştığ müddetçe ancak
mevcudiyetini idame ettirebilecek nisbet-
te ücret alabilen kimsedir. Ekonominin arz
ve talep kanunu Tunç Kanunu namiyle en

zilim bir şekilde lıükmünü bu sınrfta icı,a

e c'leı,,

i. - ::::-_i::: :i-liz.b:-::. ııarasrz kaiabi
.,. .:,;:-, ._.i:.::. :,z:J,a uğrayabilir. ma-

..:. :;_; ,,.r-a ::::i-::_:İ o=,İbinIikle karşı-
ia:,. Yard::rrlaşına saıüiiaırırn doğumu-

ııa sebep bu ihiiyaçların karşılaııması içiı
işqilerin aralannda birleşmeleri zarureti-
dir.

Fransa'da 2000 yardımlaşma sandığı-
nın 3 milyona yakın üyesi vardrr. Her
yardımlaşma sandrğr ortalarna 150 üyeye
maliktir. F'ransa'da bu hareket, ferdiyet-

çilik sebebiyle çok ilerliyememiştir. İngil-
tere'de, yardımlaşma sandrkları çok iler-
lemiştir. Üye sayısı bir milyonu geçen

bir çok yardımlaşrna sandrğı vardrr. Me-

,ıeii.. "Collecting Societies" lerin yedi mil-

1,oır üyesi vardır.

Belqika'da, 3408 sandık on milyoırdan
fazla ül,e toplar. Aşağıdaki cetvel çeşitli
meııieketlerdeki yardrmlaşma sandıkları-
ııın nisbi önemlerini ve bağlı o]dukları re-
jimleri göstermektedir :
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Bu Ceı-,-.]_j] ::,.l:.(,-.ı:r..:]l:::. : :'.':. ::-
goİlalarrn hangi n:sti:i- n:ğIkizi :.jğ;-
kiiller ve hangi nisbette yardr]Tılaşma san_
dıkları tarafindan ifa edi]mekte olduğu
anlaşılr. Filhakika ek§er memleketlerde
sosyal sigorta mecburi k rnmak]a bera_
ber kısmen yardımlaşma sandrklarına,
krsmen merkezi devlet teşekküllerine br-
ralülm§trr. Yardımlaşma sandıkları yal_
nız üyelerini sigortalamakla kalmazlar.
İı-igiiteı.e'de olduğu gibi borç verme sure-
til,ie de 1,ardimlarda bulunurlar. İsveç'te
işqııcı;ıı a.iii re idaıi işlerinde yardım et-
ınekie 5o.e,-ll _:ısıiiilt:o:l'iaı, hemen her
komrnürıcie nr.-,,iı;'_i::,, B:: r:,ı r,i.: ı'iıı,ıı]as-
ma sandrk]arı, iş.,.i,,,,::. sıhba: 1,, :_.,\ _:._,
olmasiyle netice itibariyle nasr.afiajll]iı]
aza|acağını düşündükleriııden, üye işçi_le_
rin sıhhatini devamlı mürakabeden geç!
rirler.

Ekser medeni meiilieketlerde rirevcut
oian yardrmiaşma sandrklarrnrn önemleri
ve ne kadar geniş işçi kütlelerini içlerine
aldıkları yukarıdaki izahlardan anlaşrlrr.
Bu sanükların zayf tarafları da vardır.
Miktarları ve içleı.ine aldıklarr işçiler sa-
y§rna nazaran önerılerine rağmen ııa]i
bakımdan zayıf buluirınaktadırlar. "Char-
les Gide" irr pulver.isation dediği fazla da-
ğılma, bu hale sebep olmai<tadır. Devietin
ve fahri üyelerin yarünıı ile yaşıyabilen
sandıklar pek çoktur. İşçi ve işverenler-

i:ı a]:ı^aı a:j:ı i:ek az olCuğı,ı gibi sağia-
n::::Z:ı^]ai,:a 1e\ azdır. Gerek paralı,
geıek alni olsu_rr, bu tazmiıat gıda i,lıtiya-
cına dahi eevap vermemektedif . Aidatın
az olması itibariyle, bütçelerinin denkleş-
tirilmesi güçleşmektedir. Taahhütler, niha-
yet hastalığa karşı olabilse bile, esaslı gö_
revler, yapılamamaktadır.

Dağılma - Ppulr-crisation'un çaresi ön-
ce yardrmlaşma sa.ndrk]arrnı birlikler ha-
linde toplamak, sonra merkezde bunlann
hepsinin milli birliğini vücuda getirmek-
tir. Bu birlikler, yardrmlaşma sandrkları-
nı ilgilendiren bir çok meseleleri de halle-
debilirler. tr{eseii bir işçi biı ilden diğer bir
;ie gidip oradaki sandığa kendisini kaydet-
iifıek isıe]se bu bir qok güglükler doğu-
rabiiir, Düh,ıi } aşı geqmiş oiabilir veya
eski sandıktaki kr,jenı ve fedakiriığı göz
önünde tutulmayabilir. Eğer bir birlik
olursa bu birliğin miltekabillik şartiyle iş_
çiyi yeni sandığa kabul ettirmesinden da_
ha tabii ııe olabilir? Sonra birlikler şeklin_
de toplanına rnali kutlreti aıtırır. Bu birlki-
ler eczahaneler, hastahaneler açabilir]er.
Sosyal adi-ietin geniş bir şekilde ııygulan-
masl ve sandıkiarrn mali kudretini artrr-
mak için, girişin muayyen işçi kesafetleri
ve bazr istisnalar (ziraat işçileıi, mevsim-
lik işçiler ve muvakkat işçiler) göz önünde
bulundurulmak suretiyle bütiiı işçilere
nrecburİ k rnmasr tavsiye olunmaktadır.
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Esaseı bi., çok menıleketlerde bu hu§us

mecbiı:,i ki)rroıştır. Bu şekilde, bütün

menleiette vahdet ve insicam sağlamakla
b..ab:,,. sandrkiarrn bağımsızlülan ila

tenril e,liimiş, işçilerin tlaha hür bir suret-

İ" ,O.r"y" iştirak ve oylarınr kullanmala_

.r,.u irrke, verilmiş olur, Merkezi Devlet

teşekkülü sistemlerinde bu vasıf ayni de-

recede değiidir.

Yartlımlaşma sanclıklarrnın idaresi

önemii teknik bilgilere ve aktüer çalrşma-

sına ihtiyaç gösterdiğinden uygun vasıfta

"l"-uo 
nrl*" güçliiğü vartlır, Çok sayıda

o1an vard ımlaşma sandıklarıiırn sigortacr-

lıl< giti en ince hesaplara ihtiyaç gösteren

bir 
"konuda muvaffak olmalan kolay de-

ğildir. ijunun içindir ki bir çok mütüalite-

İer, anrprik, yani hesaba dayanmaksrzın

işlemiş İe bir çokları kaprlarınr kapamak

ıİıecbrİriyetlnde kalmrşlardrr, Kuwetli ak-

tüerler, muhasipler ve işten anlryan mu-

clüi,iere ihtiyaç ı'afdır, Binaenaie},h, a]rtü,

er işleı,iı-ıi vesair hesap ı,e bitgil,e iht:l,aç

sö;ierc,n is.eı,i ııeı k"zi b:ı, tişekkij,l]e ilale
ly-enr.k cok fa;,dalıdrr,, Bu merkezi teşek,

lrlii ya.aroluş*a sandrklarrnrn en önemli

oiaır bilgi noksanlarınr ikmal, aktüer işle-

rini ifa ve muhasebelerinde yol göstere-

cektir.. Yardımlaşma sandıklarrnm idare

masraflarrnrn çok olmasr da büyük bir

mahzurd,ur ve mali muvazenelerini boz-

nıaktadır. Bunların birtikler halin'lğ top-

üurrrrr*r, bazr uzmanların dedidiği gihi,

temerküzün sağlailığı tasarrufa benzeyen

tasarruf iar temin edebilir,

ierine t6.bi tutu]muştu]" BuJgar kooperatif

korrrrrnor, 3 üncü maddesi kooperatifle-

"io 
ı.r"şırı.ıı sigortacılıkla iştigal etmele-

,İn" -il-"rra" eylemek suretiyle ,vardrm-

İaşm, "ararklr,rnrn 
kooperatif şirketler

Jlirra" ticari şirket olarak tesislerini

-U*l.tin kılmıştır. Yardımlaşma sanük-

İarını, kuwetli bir hukukl esasa istinat

";;;;, bu sandrklarrn gelişmelerini sağ-

lamal< Uakımıntlan en mühim bir şart ola-

rat görülmekteOir. Her şeyden önce, bun,

lr"u 
"lrlll.*i şahsiyet tanrmak l1zımtiır,

Y"rar-lrşrru sandıklarına en yakrn şirket
n*İ-tooİerrtirlertlir, Hatt6, "Lavergne"
,ardrmlaşma sand.ıklannr muhtelif koope-

,rlit ,"uİl"rl arasında saymaktadır, Bu

,r-uru gö"", 1- Her iki teşekkiilde de şir-

ket muĞt suretle ilgililer arasındadır,

2 - Yardrmlaşma sanilrklarında da bedel

kooperatif prensipterine göre ödenir, 3 -

H".j ikisirrd" de üye sayisı cleğişiktir, 4-

Ül,e qoğalır-ıakla 1,aıclrnrlaşma sandıklaırn-
j" .lu İ ruri \-e saiı lilti!,aiiar çoğaltıla-
cağrnjın lioopğraliflerd,e olduğu gibi ser-

-İ.= O" mütehawildir denilebilir, 5 - Ko-

op"ratltler gibi, sanclıklar da aracılardan

k'urtularak ucuza sigortayı sağlamak is-

terler.

Yardrmlaşma santlrklarının hukuki sta-

i,üsüne gelince, bunlar ticaret kanunlarrn-

cla yazılı şilketler meyanına girmemekte-

dirier. Almanya'da sigorta mürakabe ka-

nununun (6) ıncı macldesi bunlara cemi-

vet adrnr vermektedir, \Ianıafih Alman,
ya'tla, sigorta koopelatifleli ve tasarruf
tasalı genel istihlik kooperatifleri varür-
Fransalia yardımiaşma sandrklarr ticaret

kanununun tleği1 medeni kanunun hüküm,

Charles Gide, yardrmlaşma sigortası ile

kooperatif sigortasrnr alırır, Yardımlaşma

"ir*tr., seĞayesiz teşekkiiıt eder, kA,r

"İ-."r, "" 
öneji kaynağ aidattır, Aidat

"l"t"ti"a" 
tazmiıal verir, Kooperatif si,

e;rtas, ni" sosyal kapital ile teşekkiil eder,

İğr ud"r, ve şart koşulan bütiirı tazminatı

verir.

Fransız Çalrşma Bakanr Daniel Vin,
ceıt'ın 22,5.|927 cle meclise veriliği sigor,

ta santlrkları projesi tamamiyle koopera-

tif ".r.rrru 
tlayanmaktadu, Bu projeye

söre varümlaşma sandrkları geniş, müs-

İ"1,1ll. 1.oop.rrtlrleri olacaklardır, İdarede

buılara en geniş yetkiler tanılacaktır, Bu

sanclıkların mecburiliği prensipi koopera-

tif çilik karakterini katiyen bozmaz,
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Hastalık SigOrtası

I. Giriş :

IJ astalık sigortası memleketimiztle sos-l l yal sigorta çerçevesinde, iki sahada
tatbik edilmektedir: 1)Me§lek hastaır]rları,
2) analrk sigortaşr. 4772 sayı]ıı iş kazala-
riyle meslek hastahkları ve analık sigor-
iaları kanunu:]un ikinı.i :,ııa.]dos: ge:eğ:ıne
}İeslek haıtılrklarl: S.: ::...:-.:: ...__...:_
jL_:_<_ ..--: ::-.;1:.:1 _- -i :ij-:-.::_::
bir sebtp r-t_r,a iş_ı \-j:-::,J: -.;.-_._:_:,-.-
ziiıden uğaclrğ geçici ı.el.a daimi hasta-
lık veya sakattrk halleridir. Ana.trk: Sigor_
ta]ı kaünın veya sigortalı kişinin karısrnın
gebeiik veya doğurma halidir.

Hastalrk §igortasl her sosyal sigorta
sisteminde teme] teşkil etmekteciir. Bun_
dan dolayı bu makalede hastalık sigortası
sahasrnda mevcut olan en mühim mesele-
lerden bahsetmek istiyoruz. Bu meyanda
muhtelif memleketlerde yapılan tecrübe-
lerden de faydalanıırş bulunuyoruz.

IL Hastalık rizikosu :

Hasta]ık rİzikosuna kazadan ileri gel-
miyen bütün hastalıklar girer. Bu hasta_
lıklar gebelik. Iohusalık (analrk) ı-e mes-
lek hasta]ıklari dahilürler.

Prof. Dr. Alfretl ISAAC

Hastalık rizikosu hesap bakımından
gayet mudildir. Bu rizikoyu hesap edebil-
mek için, aşağda gösterilen ihtimaller ba-
his mevzuu olabilir :

1.) Unıumi olarak hastalık ihtimali,
yani muavyen zaman 1,e mekAndaki has-
tajaı,ıı niifus ad;d:iıe nisbeti,

! Hııta].ı]i r ahalan ihtimali. Biırada
::-::,__ :_: ]i:::: ,.,: ,.,=:i..:; i-asta]ık vaka-
,:::::: a:ei :,:::. :.,ie:_:e ı:sbet e,liiir.

3.) Aşnı sahsıtı biı, iki, üç r.e ilih,..,
ilefa hastalanması ütimali.

4.) Ortalama hastalık müildeti.

Birinci dünya harbinden ewel Leipzig-
deki "Mahalli Hastalık Sanclığı'' nrn çıkar_
dığı ihatalı bir eserde Almanya'da erkek_
]er ve kadrnlar ve teker teker her yaş sF
nrfr için bir sene zarfinciaki hastalanma
ihtimal]eri hesaplanmrştır. Aşağıdaki tab-
lo bu kitaptan alınmrştır. Verilerı raka-m_
lar ehemmiyetli değildir. Yalnız hesap me-
totlunu bellrtmek için gösterilmiştir.

Hakikaten tabloda bütün yaş sınıf]arı
yer almıştır, Biz. yerden tasarruf etnek
maksadi1,1e yalnız biı. kaçından bahsedıyo-
rıız. Ölüm ihtimali umumi Alman ö}iim
tablosuna göre gösterilıniştir.

Ha§ta]aDma ihtimali

0,56534 | 9,45 ! 4ı
0,43023 | g,12700

o.siıoo | ıs,o,ıızz

Hasta|aDına ihti.,,ali

Hastalık vak'
alarrna göre

0,423;16 | n.ı:1077
0,38.130 | 9,6l8]0

ı,oİroı | 45,§;ü75

.!

I



Burada hasta]anma ihtimali umumı
ölüm ihtimali yardımı ile hesaplanrr. Elde
edilen hasta]anma ihtimali hastahk vaka-
larına çe hastahk günlerine göre olmak
iizere ikiye ayrrlmrştır. Bu cetve]in ruhuna
nüfuz edebilmek için, bunun hesap taızını
göstereceğiz. Hastalrk vakalarr ve hasta-
lık günleri belirli bir miktar eşhas üzerin-
de yaprlan müşahedğlere dayanmaktadır.
Bu rakamlarrn tabiatiyle umumi bir krrl-

lan§ kıymetleri yoktur, fakat buradaki
usu]ün kullanrlması için de faydalı olabilir.
Hesap tarzı şu mülihazalara dayanmakta-
dır:

(Ayni zamanda misal olarak kadınlara
ait 15/19 yaş sınırınr alıyoruz).

Bir kişiye bir sbne zarfında isabet
eclen ölüm vaka]arr (ki bu umumi ölüm
ihtimali olup misalimizde 0,00395 olarak
kabul ealilmiştir.) (S) olduğu takdirde, be-

her ölüm vakasrna 1ıS şahıs düşer. "f"
lıasta]ık vakasına 1 öiüm \,ık:sı {ı]:j.]:_

mizde balis n:c,. z ıu ,,.:.: t,,:. .: - :. .
f: 107,]E dir. | l,eü-a 1 : ,::_s: ;r:], _:i,- ::

f hasralrk ıaka_.ı :sıb:: (:::_i_ :?j::- ji
bir şahsa s.f hastajri< vatası diişr,. Bu.

hastaik vakalarma göre hesaplanan has-
talanma ihtimalidir. (s.f misalimizde :
0,00395 . 107,18 - 0,42336 clup, bu rakam
tablocla 15/19 yaş srnrfina dahil kadınlara
ait hasialrk vakalarına göre hastalanma-
ihtimalidir.)

Bir sene zarfında bir ölürn vaka.sına
isabet eden hasialık günleri "t" dir (t kul-
]anılan esaslara göre : 2362,22 olarak)
veya l/s şahsa bir senec'l.e (t) miktarda
hasta]ık güırii isabet eder,. Bu takdirde
şahrs başrrıa s.t miktarrnda hastalık güırü
diişer. (s.t misalinizde : 0.00395 . 2:i6232
: 9,33077 dir. Bu rakanı yukarıki cet,,,el-

de 15/19 yaş sınıfına dahi! kadın]ara ait
hastalık giinlerine göre hastalanma ihti-
malleri rakamıdır).

Hastalrk sigortasında u{ak lıasarların
büyük rolleri vardrr. Haddi zaimda yü}i
sek olan hasarın tesviyesi için 5ılpd21
masraflar ufak hasarlarda fazlasiyle yük-
selerek sigortaıırı gayri rasyone] olmasrnı

mucip olurlar. Bu sebeple hastalık tazmi-
natr öd.enmeden ewel bir bekleme müdde-

ti (3 - 14 gün) kabul ec]-ilmiştir, },ani tedi-
yeler ancak mukavele ile tesbit reya statü
ile kabu] etlilmiş olan bekleme müddeti
geçtikten sonra yaprlrr. Diğer taraftan
hastatık salgınlarında riziko ölçülemez

bir hale gelir.

Hastalık rizikosu yaş, cinsiyet, oturma
bölgesi (iklim tahawülü bakrmından), kon-
jonktür (fena beslenme, aşrrı çalışma),
sıhhatin korunmasr, meslek, içtimai du-

rum, içtimaİ kanunlar (iş rnüddeti, tatil),
ikamet şartlarr ve çocuk adedine göre de-

ğişmek üzere muhteliftir.

Tazminat, yani sigorta şirketlerinin
bir hastalık halincteki vecibeleri, esas iti-
bariyle, bunun ağırlığ ve devam müddeti
ile ilgilidir. Şöyle ki, eğer hastalık sigor-
tası yapan bir nıüesseseniıı hastajığrn ka-

iakte:,]::e,.-., : :,:1 :1:l::]:'c :ll ariaı heı, has-

:::]-: :'::-:- : _: :.':::'::r ııebliğ ödediğini

s--i.: ..,:,--,:, :_as:aiğuı deı,am müddeti
r. -.- ---!r i !]r. Bıı takdirde

;,ı,in_tr_ı ı:s:.ria:masııda vasati hasta-
iık müddetini gösteren hasar tablolaır
ehemmiyet kesbederler. Fakat günlük has-

talrk tazminatından başka tedavi masraf-
]arı da ödenecekse, primler muzaaf hasar
tablosrrna göre hesaplanrr. (1).

IfI - I{astalığa kaşr sigorta

Hastalık rizikosunçn çok karışık oldu-

ğu ve b,ı sebeple sigortanın dayandığı he-

saba ait esasların kola;zlıkla elde edileırıe-

diğini görclilk. Eta.stahk ıizikosı-rnda asrl

hastalı!ı rizilrosurı,]an başkı, terıaruz ve
hastalı.-ğı bii},ültne imkAıllarmı da i]ive
etmelr ]izımdır. Bütiin brrnlar ınasraflı
koııtrol tec1!:ir:leii alınmasınr rn,.rcip olurlar
ki. bu sebepler hastalığa kar;ıı sigorta,nrn
h,r,.susi sigorta faaliyetinde biiyük rolleı,
c}ınane,srna mA.ni olmuştur. Ancak içtirnai

(1) Bunun hokkındtı bu mğtğleniı sonundq zik-

ıedilon ese.in üçüncii cildinde atıollı rnq]imct voıdır,
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İ"r}}lu" ile hastalğa karşı sigortayı mec- lerde, yukarıda söylediğimiz gibi, has-buri _bir şekle sokmamış olan bazı mem_ tahk ta)minatı 3 - 1a gün gibi Ür İekle_leketlerde hastahğa karşı sigorta için ge- me mücidetinden so:]ra ve ancak hastalıknişçe birer tatbik sahasıdır. Bundan do- çaiışma imk5.nını kaidırdğr takdirde öde-layı hastalığa karşı sigorta içtimai mev- nir. Eğer çalışma imkO.nsızlığr sonradanzuat çevresinde olduğu zaman ehemmiyet has olursa, tazminat brr imkAnsızlığın
arzedet, ve bu halde hasta,trk sandrklarr başIadığı günden itibaren tediye ediiir.

]etme]ere ait hastal* sandıklarınin (Bei_ . 
Ha:!a]ıga .kalşr sigortada hekim mese-

riebskrankenkassen) büyük ehemmivet]e_ |u" "h]* _!i| rol oynar. Hekim seçrnek
leri vardır. Bunlar, her bır ışıetmenin, ka_ nususunda tilhassa İşletme hastalrk san_
iıuni mevzuata uygun o]arak, kuıırp işlet_ d].Tlul:..u"..bYTora benzer teşkilitta bü-

muhtelif usuller vardır:Bir de faaliyetleri bir şehre veya vi]6._
Yete Şamil ve yarı resmi bi, ku"İkt"rdu .1. 

)_Şandr]r iqin devamlı galışmali üze,
olan mahalli hastalık sanclikjarl, 

"..,"f ""_ 
r'J h]]'hek'',] ı:ıel.]e ,:,ınlek usu]ii. iBiitün

mil,etleıi i]e memurlai iqirı hasralıiı
dıft]an ça_rdır.

2.) Eıı elce kendijeri iİe an]aŞma }.a-
pılan hekimlerden birini seçmek us,ılü,

3) Hastanın istediğ her hangi bir he-
kimi çağırabilmesi usulü.

Hastalık tazminatı ve tedavi ücreti yğ-
rine haslatıanede teitavi bahis mevzuu o-
labi]ir. Bu takdirrle kazandığı, para ile lıen-
dine mensup olanlara bakmağa rnecbur-
olan sigortalılar, hastahanede tedavi edi-
le bilmekle beraber kendileri için bir mik-
tai. hastalık tazminatı da tesbit edilebilir.
Lohusalık yardunı B hafta müclcletle ve-
rileır hastalık tazmiiratr kadar biı mebliğ
oiı_ı1:-,'nu doğurntlan soı]ra eı aşağı 6 hafta
i .: .l::, 'c j : ::,j l.iıi.e...eı,:]me]idi..

Doğırm masıaflanıın da örJeneceği ni-
za]nnameye veya mukaveleııame5ze kona-
bilir. Bu hususta umumiyetle azami bir
had tespit olunur.

Teçhiz ve tekfin masraflaır ötüm ha-
linde sigortalının aile fertlerine giinlük üc-
retinin bir kaç misli olarak .,,eya başka bir
esas üzerinden verilir.

Yu.kanda sü'ylediğrmiz sib:, içtimai ka-
nunlann mecburi . kılüğ bir hasta]rk si -
gortası bulundukça, hususl sigorta şirket_leri sigortanın bu branşmtla geri kalırlar.

IY. SİGORTANIN VEChELERİ:

_ 
Hastalığa karşı sigortatla sigortacı ta-

rafindan ödenebilecek tazminat şunlar-
dır:

1) Bir kimseye her hastahk günü için
ödenecek hastalık tanninatı,

2.) Hastanıı ilig. doktor mual,enesi
ve saire gibi hastalıkt-aı doğan ih::1.ac.aı.ı-
na ait masrafları.

3.) Bir hastahanedğ tedaı.i ica_'ı ettiği
zamalı hastahanede yapıJan ması,af-

lar.

4.) Lohusalık yardrmı,
5.) Teçhiz ve tekfin (cenaze) masraf-

ları,

6.) Aile 1,ardımları,
7.) Nekahet halindeki kimseye yar-

dım.
yukarıki tazminat, hepsinin,eya bt"tj"-dt#;*il,}*;Tİ;ii,İ",1Hİlİ:yalnız bir kısmınrn bahis mevzuu oldu- nın bütün alİesi rertlerine şlmildir. MeselA,ğunu_ hiç şüphe yok ki, mukavele. v_eya b;;;];;İ;;;; müstahdem sıfatiyle işlet-sandık statüsü gösterecektir. Bir çok hal- -u l.".t"lrl. 

""u.rdığına 
veya diğer herhan-

.!

'İ



gi bir sigorta teşkilitına tlahil iken aile,
den bir kimsenin hastalanması halincle,
biiyle bir yarüm bahis mevzuu olur.

§ekahet halinile bı.ılunanlara yapılan
1,ardrmı gelince, bu yardrmı sigortacınrn
ödeyeceği hakiki tazrninat ve yardrmclan
soffa mua5ryen bir müddet bir nekahatha-
nede bulunduru]mak şartiyle yapılrr.

yukanda zikredilen tazminat nevilefi
umumiyet]e içtimai sigortalarda mevcut-
tur. Mamafih bunlar hususi sigortalar da
da bahis mevzuu olabilir.

V.Aiilat (Primter) :

Hastalık san<lrk]annda ödenecek aidat,
prensip itibariyte sandğın ödiyeceği tazmi-
nata ve sigortalrnrn aldığr ücrete bağlıdır.
Ücret tutarına uygun olarak muhtelif ai-
dat srnıfları vardt.

Muhtelif memleketlerde aidat igtimai
sigorta sistemi dahilinde olduğu gibi. has-
talık sigortasııda da işeren re işçiler
tarafindan müştereken ödenir. }Iemleke-
timizde zikrettiğimiz kanuna göre yalnu
işveıenler aidat vermekle mükel]eftir.

Hususi sigorta şirketlerinin kurdukla-
n haştalık sanclrklannila prim tarifeleri
sigortaJıların yaşlarına ve mesleklerine
göre tazmin edilir.

VI. Eastatk sigortasına mahsus itlari
işler:

Irastalık sandıklanntla hususi bir ka,
rakter taştyan bir çok işler mevcuttur.
Iİeı B,za sanclık siciline kayclolunmağa
mecbur olup bunların geçirdikleri hasta-
lıklar, bu hastalıkların devam müddetleri,
gördükleri tedavi, tedavi ücretleri ve sai-
re bir kart üzerine yazılmalıdıı. Hastaların
muntazaman kontrol edilmesi çok za.man

ve emeğe ihtiyaç gösteren mühim bir iş,
tir. Bu kontrollerin hedefi sigortalınrn
hakikaten hasta ve kazanç temin eden

bir iş ile meşgul olup olmadığını tespit
etmektir. Doktor]ar ve. eczacılarla hesap
görmek §i de bu meyanda zikredilmek ica-
beder.

Ewelki tecrübelere göre i§letme hasta,
Irk sandıkları işletmelerin kendilerine ait
tesisata, personele, malzemeye malik ol-
maları ve iyi bir iş bölümü ile zaman ıe
kuwetten iyi bir şekiltle faydalanmalan
suretiyle resmi teşkilAta nazaran daha
ras1,onel qalrşmrşlaf d]r.

Bibüyograf_va:
NeşİedilmeL üzere :

Illred İsooc: Sigorid İşletrnesi (3 cilt oldrdt}
l inci cilt: esğsldİ, sigoİto lnudllelelod, sigoltd

işletmesinin ittısodi, aall ve teknik bünyesi,

2 inci cilt: sigor|d EuLğ9elesİ, işletırıe İstatis-

tiği, bildnço, }ar 9e zoo hesobı, rovüyoı,
3 üncü citt: sigğİtd rğtelağtiği:
Bütün eseıin şümulü tcttıiben 650 gchifediı.

Yutcrrı}i eseıde bd6tdhL §igottğ3ıffİ mdteİtıdtik e,
scslaı ve diğeı so6yğl sigoİtdycı dit mğll ae§ele.le
en miihio brcnışl<ırd<ıı dC( bğhsedilüiştir.
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İş Kazalarında Korunma Tekniği

i §letmenin önemli prob]emlerinden bi_
I rini de iş kaza]arından korunma tes_

kil etier. O ayni zamancla rasyonel qalış-
manın sınır ve imkinlarını da cizmekte-
dir. İstihsa1 }-alnız ka],ita]ist zihnil-etin ıe-
siri a]tında geliştiği takdirde sadece jşqi-
nin sağlığ değiJ alni zamanda işşeri de
tehlikeye düşebilir. Hatta kamu bakımın-
dan endişeyi mucip sonuçlaı bile aloğabi-
lir.

İş kazalarını başlıca iki sınıfa ayrrmak
mümkündür :

A _ Kazaya sadece ve tamamen iş
mevzuu (1) sebep olur. Yani kaza sebebi
olarak herhangi bir kimsenin herhangi
bir şekilde herhangi bir kusurunu ispat
etmek mümkün olamaz, kaza maclilenin
veya madde durumunun veyahut kuvvet
tesirlerinin bek]enen şekilden başka türlü
tezahür etmesine irca edilebilir. Tehlike
bilhassa neşvünemanrn veya bizzat uzvi-
yetin bahis konusu olduğu hallerde mev-
cuttur. tr{esel6.: Bir ağaç ctirekteki gizli
bir neşviiıema hatAsııda r-eya bir koğ,,-
ha},vanuın iirkmesinde olduğu gibi. Fa-
kat galı,i uzvi olan bir demir veya çelikparçasında da dökiim hat6,1arının bulun-
ması imkAnları mevcuttur- Madenlerin
cer, basınç, eğilme ve torsiyon mukave-
met]eri bazı hallerde kabul editdiğinclen
daha az olabilir. Bu yüzd,en bir buhar ka-
zanı patlayabilir. Bir ateşleme fitili mu-
taddan çok daha çabuk veyahut çok cla-
ha yavaş yanabilir.

Mutlak enniyet mevcut değildir. Aıı-

thşan ATABARIII

cak yapılan işlerde emniyet ihtimallerini
çoğaltmak ve bu ihtimalleri mutlak emni-
yete mümkün mertebe yaklaştırmak için
gereken tedbirleı.i a]mak lAamilrr. Bu hu-
susu sağJarnak iqiı cemil-et şaıtnamelerle
nüdaha.]e eder. Ennij-eti ispat eölmedik-
çe ne mad,ie]erin ıe ne de usullerin res-
men kullaıılmasrna izin ı.ermez. Ayrrca
münasip bir emıiyet payı isteğnde de bu-
lunur. Bu yüzden iktisadi bakımdan kut_
Ianma ile kaza ihtimatleri bakımından kııl.
lanmalar arasındaki gerçek sınır oraya
buraya kayar. İktisaitl ve mali darlık hal_
lerinde emniyet payı da tlaralrr. Varlrklı
ve }udretli bir cemiyette şartnameler ik-
tisadi yollara geniş ölçüde emıriyet sğa-
yrcr engeller koyar.

B - İster kabahatli ister kabahatsiz
olsun, ister kazadan bizzal müteessir ol-
sun ister olmasın, kazaya sadece iş gö-
ren (2) sebep olur. a) Bazı hallerde kaza
sebebi hatilı plAnlardan ileri gelir. Kons-
trüktör bir köpi,ül,ü. bir binayı yanlış he_
sep etmiş olabilir. b) Sebep hatAlı yapıtış-
ta olabilir. Lokomotifçi dur sinyalini gör_
meden geçebilir. Bir elektrik yüksek tan_
siyon hattr, hat üzerinde işçiler tamirle
uğraştlklan sıratla yanlışlıkla devreye so-
kulabilir. İşçi kendi kudretinin üstüntle
bir yükü kaldırrr ve düşerek hem kendi-
sini ve hem de başkalarınr yaralıyabilir.
Kazaırn gayri şuuri şeylere hamledilebil-
mesi keyfiyeti sorum]uluk bakımıncian
önemlidir. Bu hal insan faaliyeti için ile

0) İş mevzuu "obje" ııukobilinde &uII@ulıD§tı!,
{a Jş göıeı'!üjo" mu&cüiliıdo lullcoıtuıştu.
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bahis konusutiur. O zaman ona herhangi
bir soıunılujuk ;,,üklenemez. Konstrüktör
bir çazife alnıştır. !'akat bu problemin

çözüirnesi için fen henüz k§.fi derecede o1-

ğuıüaşnıış cteğildir. Yahut konstrüktörün
Jntel]ektüel drrrumu bu problemi çözmeğe

şetmeınektedir ve yahut onu çözmek için

lerekli tahsili yoktur. Makinist veya şoför
İirctenbire kentlini kaybedebilir, Gözleri
kararır, kamaşrr. Bilhassa yorgunluk hal-

ierinde herhangi bir adale veya adale gru-

bu sinirlerin kumandasrnr ya hiç ve yahrıt

kA.fi derececle çabuk yerine getiremez,

Çok karrşrk olan bu gibi münasebet]er

hakkıncla hüküm vermek hukuk bakımın-
dan zorluklar cloğurıır. Zira bu husustaki
mantık silsi]esi ekseriya noksandır, Ka,
zaları muhtelif sebeplere ayrıştrrmak ve

sorumluluflı derece derece çözmek ve

kademe]endirmek çok kere mümkün değil,

tlir. (}Ieselö bir işçi yasak o1duğı lıalde

bir baıut fıgrsrnr bir otomobil garajına kc-

1,abilir. lkinci bir işçi 1,ine },asak oiııası,
na rağnıen garajda sigara igmiş olabiLir,

İnfilXkta kabahat kimindir.) Burada biz-

leri ilgilendiren lraza sebepleri arasındaki
insicanııır kopukluğııntlan ötürii tökezli-
yen hüküm değil bu sebepleri önleyecek

olarr kazalardan korunma tekniğidir, Onrııı

şııurlu olarak gelişmesi içiı1 :

1 - Mattdi olan her şeyln herhangi bir
kazaya sebep olmıyacak şekilde düzenlen-

miş olmasr ]A.zmihr. Emniyet payları mü-

nasip şeklinde tesbit edilmeli, imal, tiene-

me ve hesap tarz]an mükemmelleştirilme-
liclir. Binalar için inşaat şaıtnameleri,
seyıisefer l,asıtalariy]e 6,1etier ve cihazlar
içİn imalit şartnameleri tanzim eclilmeli

ve teknik baklmdan denenmiş u,qıller yü,

rürlükte olan mevzuatı teşkii etmelidir,

2 _ Iş görenin hareketlerinden miim-

kün oltluğu kadar fazlasınr halicin tesiri
ni cle bertaraf etmek suTetiyle otomatik,
leştirmelidir. Kuvvet makinelerinin regü-

iAİörlerinde her bir makinesi ayr1 bir elek-

trik motörü iie qalrşan işletmelercle o]dıı-

gu gr0l.

3 - kullanma esnasında mümkürı olan

Kollesion'lar emniyet mandallaıı ile ön-

lenmelidir. Hızlr dönen makinejeı mahfa-

za içine bütün kayışlar ve kasnaklar nırt
ha-faza altına a]rnma]rdır.

4 - İş görenin yanlış kullanmalarını
ıinlel,ecek düzenler, iş nevzuu daha plin
halinde iken sağlanmalıdrr. Asansörlerde
kuyuya açılan kapılar köşk kap1 önüne

g"l*"au, ve durmadan açılmıyacak şekil-
İe yapılır. Asansör kuyusuna aç an kapı-

ların hepsi kapanmadan asansör hareket

ettirilemez,

5 - lş mevzuuna yanlış kullanmayı za-

rarsız hale sokacak (emniyet ventilleri)
ve yahut imkinsrz kıiacak (foll proof)

clüzenekler sağlanmalrdır. Hava gazr ile

rsınan bir banyo ocağında mese]6, su mus-

luğı.ı aqılmadan hava gazı muslıığu agıla,

i-iıaz, Hara gazr n-ıusluğu ise },akıcı bir,

al€ı,iı harel"iit eıririlmesii{e açılr, Yakı-
cı a]ev ise aıcak ti.rşarda yakılabilir ve

böylelikle inJilik tehlikesi önlenmiş olur,

6 - Hareketli olan iş görene ruhİ te-

sir icra eililir. İşçilerie işletmecilere haya-

ti nizam yerine akti nizamı kabu] etme-

leri ve soı,ırrncuya göre lrareket etmeleri

tavsiye edilir. \tesel6. kazalardan korun-

ma İertibatınr kullanmalarr korkulukları
bir tarafa itip atmamaları, işletmede şa,
kalaşmamaları, yolsuz hareketlerde bu-

lunmamaları gibi,

7 - Bu mevzuata uygun hareket ede-

ceği anla.şılan işçiler iş başrna getiriliı,

8 - Tehlikeii işletmelerde hig olnraz-

sa kazaiar"ın sonuçlarrnı ha,fifletecek ted-

birler a]rnmalıdrr. Yangın tehlikesi için
eıırnil,et kapıları, infilAk ihtimallerine
k"rşı iıfiüak kapaklaıı yapmalı ve patla-

vıcı- madileler imalA.tıncla imal6,tr tecrit
;diiıniş küqük binaiara taksim etmek sure,

tivle İdbiıler alma]rdrr. Demiryollarında
.,İİkou getro kaza|atı hafifletmek için va-

go;iiarııl konstrüksiyonunu ıslah etnıeli,

hiq olmazsa malzemenin zarar vermemesr

içiİr, tahtaclan yaprlmıs olaıı hafif yan kap-



İsveçte iş bulma müesseseteri ve işsizlere yardım
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|\;femleketlerin iktisadi ve sınai bünye-
l V|üerinde, encliistriniır inkişatiyle birtik-
te gelişen iş ve işçi camiası, bugün millet-
leriı hayatında en belli baslı yerini almış
b,..ı]unmaktadır.

Her memleketin kendi qeıresiı lei! :s
hayatrnı tanzim etmeğe 1.öneitiJen galı-_..
malarına muvazi olarak a}rrıi konunuı mil-
letlerarası nizamlarla clüzenlenmesine gi_
dilmiş ve her memlekette, mahallin enctüs_
tri Aleminin genişlik ve önemine göre iş
mevzuatı ve iş hukuku teessüs ettiği gibi,
milletlerarası anlaşmalarla da bu nizam_
lar, cihan ölçüsünde şümullendirilmiştir.

Bu arada, eııdüstri öleminin en esas]ı
organr olan işçinin de himayesi kat'i bir
zaruret haline gelmiş ve her memleket,
ya devlet eliyle yahut hususi birlikler va_
sıtasiyle bu himayeyi sağlamaya yaraya_
cak teşebbüsler, müesseseler kurmuşl.ur.

İşçiyi korumak yolunila alrnan tetlbir_
lerin, srhhat işlerine dair olanları, veya si-
gortalar şeklinde işçinin umrımi havatiıı
le ilgili olanlarının },anlnda, işçi1,i eı-,.eÜ.

lamaları çelik konstrüksiyonlarla kurı,et-
leştirmeli, çelikten yapmalıdır.

Gazanfer sÖNMEz

işle buluşturmak gayesiyle çalışan iş ve
işçi bulma bürolarrnın da faaliyeti önemli
ve çok faydalı bir cephe arzeder.

Bu etüdümüzde. i,.çil,e iş. işe işçi bul-
ııa müesseseleriniıi ne gibi zaruretlerle
o:,ıal,a qıktı$ıı ı,e ne gibi faaliyet saha_
lan içinde qalıştıkiarını belirtmek iizere,
iş hayatının göze göriİıiir bir var]ık arz-
ettiği İsveç'te, iş bulma bürolannrn tekd-
müiünü ve faaliyetini anlatacağz. Bı iza-
hımızdaki malümat ve rakamlar, millet-
lerarası Çalışma Bürosu İdare Heyetinin
İsveç'te yaptrğı VIfI inci toplantı münase_
betiyle İsveç hükümetinin cmriyle neşro-
lunan (I-6gislation ouvriöre et Prevoyence
şociale en su6de) adlı kitaptan iktibas
olunmuştur.

İsveç'te, işçilere yer bulma iş]erine ve
İhtiyacına tekabül edebilecek vaziyette hu-
susi bürolar teşkili ihtiyacı ondokuzuncu
asıı,danbeı,i kendisini hissettirmeye başla-
mlştır.

XTI ve X\[I. asrrlarda bu hizmet, esas
gayesi iş bulma olmadığ halde, zaruret
karşısrnda bu işi de yapan teşekküller
tarafrndan yaprlmağa çalışılıyoralu. İlk de-
fa olarak, bu çeşit işlerle görevlendiril _

miş amme müessesesi, Devlet tarafınilaiı,
XVIII inci asrrda krrrulmuştur. Daha son_
raları bu i§ler mütea.ddit hususi müessese-
lerin eline geçmiş ve çeşit çeşit statülerle
gayli mütecanis bir durumda olan iş bul-
ma usulleri ve hükümleri 1916 yılmda aı-
kan bir lıanunla ırrütecanis bir ha]e sokul-
maya çı}şilnış'ııı..

Yukarda açıklanan hususlar tamamen
sağlanmış olsalar bile vukua gelecek kaza-
ların yine küçümsenemiyecek kadar önem-
ii olacağı muhakkaktrr. Her şeyd,en ewel
yapılair işin tehlikelerini ve kaza ihtimal-
lerini bilmek iş başrntla uyanrk bulunmak,
dikkati elden bırakmamak kazalardan ko-
runmak için en esaslr tedbir olarak kabul
edilmeli ve bu gerçeğe inanmalıdu.
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1916 kanuıuıa göre, iş bııIma bürosıı
tesisine teşebbüs edecek o]anlar bunu an,

cak del,letlen müsaade almak şartiyle ya-
pabileceklercli ve devlet daima bu mües-

seseleri kontrolü altıntla tutarak, icabr
halinde, verilmiş müsaadeleri geriye ala-

bilecelrti.

Diğer taraftan, iş bulma ve işçi yetiş-
tirme işlerinin mem.leket ölçüsünde önemi

haiz olan bir mese]e olduğu claima göz

önüncle tutu]arak iş bulma faaliyetinin
devletleştirilmesine hrz vğrilmiş ve tibirin
tam ve modern manisiyle ilk iş bulma bü-
rosu 1902 tarihinde teşkil edilmiştir. 1921

1ılıııtla bu büroların adedi 131 i bulmuştur,

Bu çeşit tlevlet iş bulma müesseseleı:i,

mrntakalara yayılan t5.1i müessesat ve şu-
bele: iyle bir kül teşkil eiliyorlar ve İsveç

resmi iş bulma büroları ça]rşma idaTesınin
kontrolü altında bulunuyordu.

Mıntaka]ardaki teşkilAtın idaresi kü-

çük heyetlere ı,erilmişti. Eşit adette pat-

ton ı,e işgiden teıekküp eden bu hel,etlere
bitaraf bir zat riyaset eü1,ordu.

Faaliyetleri her çeşit iş ve işçi katego_

rilerine yayı]an bu teşekküllerin kadın ve
erkek işçilere mahsus ayrı ayrı kollarr
valdrr. Ve mesailerinin karşılığ olarak iş,

çilerden hiq bir ücret almazlar.

Memleketin belli başlı iş bulma mües-

seselerinde, en önemli ihtisas şubeleri için
hususi servis]er vardrr: (Ziraat işçileri,
cleniz ticareti işçileri, çrraklar gibi) Bu iş
bulma bürolan 1918 - 1921 yıllan arasrn-
da 180.000 - 190.000 işçiye ış tedarik eden

bir faaliyet genişliğine malik ediler.

İşsizlikle mücadele, ve işsiz kalanlara
devlet hazinesinclen yapılan yardrmlaı, :

Her ne kadar, az çok genel durumda
sayrlabilecek işsizlik krizleri İsveç'te an-

cak istisnai hallertte kaydolı:nmuş ise de

ttevlet iş bulma bürolarrnın iş muvazene-

sini başanlı surette temin etmesine rağ-
men, iş pazarlarınclaki arz ve taJep temev-

vücatt kaJşrsuda bazı işçi mes]ek sendi
ka]arı (İşsizlere yaralım sandıkları) tesis

etmek vğ mensuplanıı buılardaı fayda-

lanclırmak lüzrrm ve zaluıetini hissetmiş-
ierdir.

Bu santlıklar, pek sağlam maü esasla-

ra dayanmamak ve her türlü ihtiyaca te-

kabül eclecek zenginlikte olmamakla bera-

tıer kentli vüsatleri tlahilincle yine büyük
hizrıetlerde bulunmu§lardr.

Nihayet devlet, işsiz kalanlara yapıla_

cak yarclımın, clevlet hazinesinilen tahsi-
sat verilmetlikçe, ihtiyacr kapatamıyaca-

ğını görerek bir tahsisat kabul etmi§ ve

İahsiİatı mahalli işsizlik komitelerinin e]i-

ne tevdi edip itlaresini'de devlet işsizlik
komisyonuna brrakmrştır.

Bu tahsisat, karr koca için, 18 yaşına

basmrş olanlar için ve 15 ile 18 yaş ara-

sıntlakiler için ve nihayet 15 yaşından kü-

çük olanlar için ayrı ayrr olmak ijzere za-

rurİ ihti;-açlarınl karşrlal,acak ııiktarda
hesao olr.rn!]uştu!.

Bu arada, bir işcle ça]ışmak imk5,nla-

rına malik bulunanlara bu tahsisatrn ve-

rilmemesini temin için de sureti mahsusa-
da tedbirler ittihaz edilmiş ve bu tedbir-

ler cümlesinden olarak, işsizlik tahsisatın-
clan fal,dalananların, ilk firsatta iş bıı]a-

bilmeleri için, iş bulma bürotannrn tlef,

terlerine kaydolunmak mecbuiyeti ko-

nu]muştur.

Alırıca cla mahaJli iş idareleri, işsizlik-
le müeadeld etmeğe ve krizlere sebebiyet

vermemek için icap eden her türlü ted-

birleri almaya ve bu meyanda muvakkat
işler (A.mme işlerini gördürmek üzere, yo]

inşası ormanlaştrrma gibi) ihdası ve ter-

tibi yolunila faaliyetlere davet olunmuştur,

Bu §uretle on binlerce işçinin işe yer-

leştirilmesine imkAn hasıl olmuş ve bun-

lar memleketin her tarafındaki yol inşa-

atına, d,emiryolu ferşiyatına, drenaj işle-

rine vesaire... dağılmrşlardır.

İşsizlikle mücatlele işinde, ilk plönda,

daha ziyatle genç ve açık havada, arazide

çalışabiİecek işçilere iş bulmak esas tutul-
makta, ve billıassa yeniden ağaçlandrrma

6
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ve orman tesis etme işlerinde binlerce ka-
dın işçiden istifade eülmekteür. Bu gare.
lerin neticesi olarak da deıletçe verilmek_
te bu]unan tahsisatrn rnüııküır mertebe,
yaşh oıan veya bünl,e za§uiığından dolayı
açık arazide çalışanrrl,acak veya mütema-
diyen bir yerden diğerine gidip gelme gi_
bi, seyahat gibi 1,orucu işlere tahammül
ederniyecek olanlara verilmesi temin eilil-
mekteür.

Devietçe; muvakkat olarak ihdas edi-
len işlerde çalrştırılanlara velilen ücletler-
de bıınların zaruri ihtiyaçlarına tekabül
edecek miktarlar hesap edilmiş olmakla
beraber, genel iş sahasrnda, iş pazarlarrır-
daki normal vasatİ işçi iicretierinden dai
ma daha düşüktür Esasen bu mur.akkat
işler daha zivade. işsiz olup qahşacak du-
rumda bıiuıarılara mesa;si k::.şüS o-a.
rak bir ücret telnini için üdas edildiğiı-
den, bu muvakkat işieri, sınai biinyedeki
işlerin karakterinde müta]ia etmek miin-
kün değildir. Muvakkat işlerde:

a _ İşlerin bünyelerinin durumu,
b - İşçilerin hususi bilgi ve antren-

man noksanr,

c - İşçilerin bu muvakkat işlerde ça-
lışırlarken bir taraftan da hariçte iş ara-
makta bu]unma]arı ve binnetice muvak-
kat işi benimsel,ememeleri,
gibi sebepler 1,e esa-ren bu işieı.in ticari ve
mali randıman bakım:ndan bü.,,ük ehe]n-
miyet arzetmenreleri. ..,eri]e]-i ücı.eiiı de

genel ölgüdeki işçi ücretlerinden daha az
o]rnasrnı icap ettirmektedir.

Devlet, ayni zamanda ai]e sahibi bulu-
nan işsizlere yardrm ederken aileyi de ko-
rumak gibi içtimai gayeleri göz önünde
bulundurmakta ve bunlara (aile zammı)
ismi verilen hususi bir zam ödemektedir.
Bu aile zammınrn miktarrnrn hesabında,
aile efradrnu adedi ve yaşları esas tutul-
maktadır,

Yine böyle aile himayesi cümlesinden
olmak üzere, devletin işsiz kalanlara ver-
diği tahsisattan faydalanmaya hakkı olan
veya devletçe orgaıize edilen muvakkat
işlerde çalışan aile reisleriııe bazı hal]erde
ayrıca biı, de mesken zamDrr tarrıiımrştrr.

Y,'l;:r,:;ia :za:: eüien 1,aıdım tedbirle-
ı: -;e :ş bui:ra ınüessese]eı,ini.n sistemli ye
daina tekem iıaiiıde bulunan çal§ma-
larr sayesirrde İsr.eç'in de dahil bulunduğu
bütiin sınai memleketlerde (harpten ev-
vel yani norma.l zamanlarda yapılan ista-
tistiklere göre) işsizlik nisbeti gayet azal_
mış ve buna mukabil işçinin, işle buluş_
masr ve bu suret]e verim]i işçi nisbetjnin
yük§elmesi için gerekli muvazene temin
edilmiş bulunmakta idi. Ancak harbin do_

ğurduğu mücbir sebepler çahşma hayatı-
nın sulh ile beraber normal cephesi de ge_
lişmeye başlıyacağından, beklenilen tek5-
mülün ne karakterde olacağı halen ancak
ilmi ve istatistik tahminlere istinat et_
ınektedir.
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lşçi sigortaları kanununun yapılışındaki ana prensipter
ve beklenen iaydalar

----

f alışma Bakanhğının kuruluşunu mü-
Vteakip, B. IL M. Encümenlerjncle bu-
lunan İşçi Sigortaları Kaırunu tasarısrnrn
ila biran ewel ]vIeclisten çıkarılmasr te_

şebbüslerine geçilmiş ve bilindiği sibi, (İş-
çi Kazalariyle Meslek Hastalrkları ve Ana-
irk Sigortaları) kanunu Mecliste 27 Hazi-
ran 1945 tarihınde kabul ed|lerek 7 /7 /1945
tarihinde yayınlanmrştrr.

4772 say\ i]e tatbik alanına giı,e:ı bı
kaııuııun iht:\,a ettiği bıs_ıca :i: a:a : ],ğ:_-

slp hakkında Ca)ış:-ia deı:i_.iıi: ,S, ::c:
salısında kısaca b:-g.i ı,eı,:_ı::s::, Ka:-:::
meşzuunu ilgiienüren bu vazn,,z'a da.
kanunun diğer prensipleri i_le esaslan hak-
kında l ilgi ı,ermeyi faydalı buldum:

Sigorta Kanununun nerelerde ve
hangi sahalarda tatbik edileceği hak-
knda ihtilAflara ve müşkül6,ta düşül-
menek maksadiyle İş Kanunu tatbikatın-
dan elde edilen soiruçlardan faydalanmak
düşünülrııüş ve bunun için işçi sigortasına
tAbi olrnak vasfı, İş Kanununun şümrrlü-
ne t6.bi işyerlerinde çalışan işçi ve müstah-
demlere hasredilrniştir. Yani bu suı:etle,
İş Kanununuıi birinr:i faslında mevcut bu-
lunaır hilkiiıı]eıe de dayanrimrştır. Bu ka-
nunun diğer biı,hususiveti cie. İş kazair-
rınrn tazmininde ye:ii ie taba:c, isçj.eı,e
müsavi şartiar dahilinde rıuaııele vaiıı!-
masr hakkındaki 1925 tarihli ve J.9 sai,ılr
Milletlerarası mukavelenin birinci madde-
sinin göz önüne almmasrndadrr,.

Kanunda iş kazasr; sigortalınm iş ye-
rinde buiunduğu sırada. yahut iş veren ve-
ya vekili tarafından yürütülmekte olan iş

I(ailri l{emal KOP

dolayısi1,Ie, yahut da §igortalının iş yerin-
de can kurtarmak için, iş yerinin veya iş
,.ıerenin yahut yürütülen işin çrkarına ve
faydasına çatıştiğı bir srrada vuku bulan
ve sigortalıyı henlciı veya sonradan be-
dence veya ruhça drızaya uğratan olay-
dır" §eklinde tarif edilmektedir. Ayni za-
manda bu olayın İs Kanununun 4C ıncı
rııaddesiııe göre güıılük is siiı,esi :.-j:-,,i..'

sar,ı]ma.ı ger,ıkeı zt.ı::aıılaida o]irıa.: .i.i
b::,;._: ]:--ı,:-.: :.:)-:-- : i.]::..-: b:]uırnak-

L.,':,:: i.:=:'-. S.: ,: -= K9]'Jj:l]:lran
,19].1 ia]i_hii 1 a];::aia; 1,ai-,ı.rı:ş oiaı bu
kanun maddeie;:i arasıırdaki iş kazalaıı-
nın tazmini hakkmda mevcut 1925 tarihlİ
ve 17 sayılı milletlerarası mukavele gere-

ğince tıbbi yardrmın kazazede]erin lehine
olarak, daha geniş ölçüde yapılması yolu-
na g.idilmiştir. Kazazede bir işçinin teda-
visinin gerektirdiği masrallarrn tazmini
yerine, tibbi yardrmrn doğrudan doğruya
temin edilmesi suretiyle tesiri sağlanan
bir uşul tercih olunmuştur. Bu esas, yapı-
lacak tıbbi yardrnrın kazazedenin iyileşme-
sine kadar devami hakkmdalıi ideal pı,en-

sipe dayanmaktadir. Kanunun birinci bö-
ltinıündeki sağlık yardımlarına ait madde-
leldeki izah]ardan da anlaşılacağı üzere,
bu preıısibin tatbikinden doğacak ma]i ne-
i-icelerin tayin ve takdirine yarclımr olacak
mahiyette istatistiki malümatın ilk sıra-
larda tedariki güç olduğundan, kazazede-
ye yalıılacak tıbbi yardrınlarda zaman
miktarı ancak 52 hafLa olarak kabul edil-
miştir. Bundan başka, kazazede belli rıüd-
dette şifa ve saleh bulmaz veya daimi lııs-

ı
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ml iş görmezliğe uğarsa, kendisine dai-
mi malüliyet iraü bağlanıaası yoluna gi-
dilmesi de, yukarıda işaıet editen 52 haf-
talık muayyen müddetin sonunda devam
edecek mahzururr önüne geçmek içinür.

Karıurrda, i§ veren, kazaya uğrayan iş-
çiye derhal yardrma koşmakla mükel]ef
tutulmuştur. Bu ve buna benzer hüküm-
ler hemen bütün yabancr meınleketierin
ve bilhassa Balkan Devletlerinin mevzua-
trnda mevcuttur. Bu hükmün konulmasrn-
daki sebeplere l,e düşüııeelere gelince; ka_
zalardan korunma hususurrda işçiler ve iş
verenler arasrnda esasen mevcut bulünar.l
tesanüdü perkitleştirmek ve aynı zarnan-
da iş veren]erle sigorta idaresi arasıncla
bir işbiü,]iği r.aIatmaktıf. Cüı,ıkü. !::.ı-;u:-.

sijı€n zaman içi:Ce gervi: b,,'-.;.];:aciır.
Bu, usu]iin tatbikinde bir kazazedeye
mümkiin olan süratle yardrmın yapılmasrnr
sğamak gibi beşeri bir gaye de giidül_
müş ve ayrıca geniş ve mahallileştirilmiş
bir tıbbi teşkilAtın yokluğundan doğacak
zararlar da önlenmiş demektir. Arızaların
vehaınet kesbetmeden önüne geçme sure-
tiyle de kazazedelerin şahıs ve menfaatle-
ı"ini korumak ve bu arada sigorta idare-
sinin ma]i mükellefiyetinin de artmasına
mani olmak gibi bir gaye de takip edil-
miş buluımaktadır. Eiilaeııale1,.h, bütün
bu maksatiarın gerçekleşı:ıesinde iş ı-ereıı-
lerin, görülecek ihma], r.e kusuı..iaı.ıı-ıclaıı
dolayı da şahsen mesui olrnaiar.ı zaruı.i
görülmüştür.

yabancr memleketler mevzuatırun ek-
serisinde muvakkat malüliyet halinde ka-
zazedeye umumiyetle kazancıırrir yüzde el-
lisi nisbetinCe bir gündeli}r tazminat hakkı
verilmiştir. Ve hemen bütün mem]eket]er
mevzuatında belli bir müddetten dah, az
süren geçici qaiısarı-ıamazlıi< Iıallerinde taz-
miııat hakkı tanılmarnaktadır. Çok eheırı-
miyetsiz Arızalar yüzüıden bütün teşki-
lAtı lıarekete getirınemek ve işçiler ara-
sında temaruz va]rajııı.rnı öniemek maksa-
diyle kazayr takibeden ilk günler içinde
hiç bir tazminat yerilmemesi esası bu ka-

nunda da kabul edilerek ödeneklerin dör-
düncü giinden itibaren verilmesine başıa-
nır.

Kanunda diğer bir noktaya da daha
riayet edilmiştir ki, o da, aile geçindirmek
mevkiinde bulunan bir işçiye verilecek
tazminatın, bekAr bir işçiye verileeek taz-
minat ödeneğinden fazla olmasıdr. Bunun
ne dereceye kadar nısfet ve içtimai yardım
gayesini istihdaf ettiği meydandadır. Bun_
dan başka diğer memleketlerin vebi]hassa
Ba]kan memleketJerinin mevzuatmda ol-
duğu gibi, kazazedanin hastahaneye yatı-
rılmasr haliırde tazı-ılinatrn tanarien bef-
taraf edilmeyere]ı kısmeıı aza]t n1ası ci-
lıetine3idilnresi de;C:laıe biı görüş mah-
.,_i]ü , ]ı] _]:::i-]:

i::; s::_::a._._: :iares;_:ı memleketin
::: :.: _::i; ]..ı_{:.;:ı ouluıamıi,aca$
iie\ii!-eti göz önüıe aiııaı,ak çe bilhassa
ekseriya şehir ı,e i:asabalardan uzak yer-
lerde iş yeri tesis eden bayındırlık inşaa-
trnda ça]rşan işçilerin ihtiyaçlarının vak_
tinde karşılanabilmesi için kazazede işçi-
lere ödenecek tazminaIın doğrudan doğru_
ya sigorta idarelerine izafeten iş verenler
veya vekiileri tarafindırn tesviye edilmesi
gerekli görülmüştür.

Başka menı|ekeiüei,de ı;ecı übelerle de
anlaşılmrştrr ki, kazazede]ere verilecek
ortopedi Ve plotez ]evazrmrım serbesi pi-
1,asadan tedariki, bir takım suiistima]]ere
sebebivet vernrekte ı,e ekseriya kazazede
:şriler in ,:le zaı,arlarını doğurmaktadır,
Eiııa ıırahal kalnamak üzere, kanunun
]-. inci niaddesiııı]eki hültüm]er gereğince
bı AlAt ve edevatın .işçi sigortaları idare_
siirce tedariki faydalr görülmüştür. Bu
keyfiyet ayni zamanda isiimalinde sıhhi
nrahzurlar bulunan levazımın kuilanıIma-
sınrn da önüne geçnriş olacak ve ihtiyacın,
daha ucuz bir surette tetlar.iki imkiııları
sağlanmış buiunacaktır.

Kanunun tanzimiııde, sigoıtanıı] hakiki
gayesi üzelinde durulmuş, mühim zarar
teşkil edebilen her hangi bir kazaya uğra-
yanlara daha müessir yarümda bulunu]-

]

i



ması meselesi ön plAnda tutulrnuştur. Bu-
nun igin gerek idari ve gerekse mali ba,
krm]ardan sigorta idaresini i§gal eden ve
onu hakiki gayesinden uzaklaştıran fay-
dasız 1,ardrm külfetlerine kanunda yer ve,
rilmemiştir.

Kanunun mevzu prensipleri arasında,
ve ayni zamanda 1925 tarihli ve 17 sayılı
milletlerarasr mukavelenin hükümlerine
sadrk ka]ınarak daimi malüliyet halinde
taminatın bir irat suretiyle verilmesi esa-
sı kabul edilmiştir. Çalışma, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanhklarınca hazırlana-
cak formütlere uyularak bu iratlar serma-
yeye çevrilebilecektir. Burada pek ciizi
miktarcia bir irailrn işçi içiu hiç bir ciddt
mesnet teşkil etmiyecek, fakat buıd mu-
kabil küçük de olsa bir sermayenin işçiyi
yeni vaziyetinden uygun bir teşebbüse
mukteür kıiabilecektir. Milletlerarasr İş
konferansınrn 22 sayılı tavsiyenamesine
uyularak ve ayni zamanda bir takım if-
rat ve tefritlerden kaqıniarak kanuııda
mutavassıt bir hadün kabır:ü ul,g:..::3Ğ
riiJmüş ve bu miktal dairci §e ta=:ş s;
remedikte Sigortajr!,a 1ı]iü kazaıcıııı
yi.izde altmışı militarında bü !,ı-ltrh gelrrin
bağlanması kabut edi]miştir. Buradaki hü-
küm hemen alnen İsviçre l'ederal kanu-
nu hükümlerine de mutabık bulunmakta-
drr.

ka§rt ve kusur ha]lerinde kanunda iki
görüş h6,kimdir: biri; sigortalı tarafrndan
kasden ika edilmiş olan bedeni Arızalarda
tazminat verilmemesi ve öteki de, kusurdan
mütevel]it örızalar hakkıııda ayn bir yol
tutulmuş olmasrdrr. Çünkü kazaların bir
kısmr az çok işçiye atfolunabilecek kusur-

ç A tIşMA

lardan tevellüt etmelrtediı. Binaenaleyh
iş kazalarının tazminine ait olan bir ka-

nuntla işçinin kusurundan doğan kazala-
rrn hariç tutulması ve bu suretle bir çok
hd.Ietde kazazedelerin tazminat almak
imki.nmdan mahrum bırakılması mantüi
olamazdı. Bununla beraber kazazedeniı
şuurlu irade ve ihtiyarınm müdahalesiıi
tazammrın eden kusur vaziyetleri mazur
görülmeyecek kusur telikki edilerek tli-

ğerterinden ayırd eclilmiş, tazııinat had-

leri bu suretle azalt mıştrr. Halbuki, kas,
tlen yapılan kaza|arda veya husule getiri-
len becleni drızalarda, sigortalmm şuurlu
iraclesi bizzat kazayl husule getirmeğe yö-
neltilmiştir. Mazur görülemiyecek kusur
halincie sigortalrnrn iradesi bizzat kazayı
husule getirmeyi değil, kazayı husule ge-

tirmeyi intaç eden kusur]u harekete mü-
teveccih bulunmaktadrr. Binaenaleyh bü-

tün bu noktalar dikkate alınarak kanuıııırr
34.35,36,37 inci ııadde]eı,:ıı,]e "kas:: 

",-
k,::u: :..].,.:.., : .,_,,.-: - :-::, ı.-:::":
i:i::::]::, : _:: :.:, .:,

B::,;: -.:,: =.=_t;.-_.t: =i,.'::"'_:,io
1,er e:rn§ açü bir gergeğın de sigö(a ka-
ıunumuzda yer alüğnı görmekte},iz: Bu
keyfiyet içtimai sigortanın insan gücünü
artrrmak, korumak ve-rsla}r etmek mese-

lesidir. Daha doğrusu bu keyfiyet ayni
zamanda bir gayedir de., Sigortalının tıb-
bi vesayaya riayet etmemesi halinde bu
koruma ve ıslah imknnlarrnın kalmryaca-

ğı pek tabiidir. Bu sebepleclir ki tlbbi ted-

birlere riayet etmiyen sigortalınrn bu ria-
yetsizliğinin derecesi nisbetinde krsmen

veya tamamen sigorta haklarınm iptali
cihetine gitiilmesi tabii görülmüştür.

l
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Doktorun ekonomi prensibine uygun

saııİmasr demek, takip edeceği hareket
hattını önceden tayin etmesi - ekser ah-
valde bunu hastanın vaziyeti tayin eder_,
sonra vasıta ve kuwetlerine istikamet
vermesi, maksadına ulaşmak için en iyi
metodu seçmesi ve en az masrafla en çJkrandrman e]de edecek tarzda bu metodu
tatbi]< etmesi demektir. Ekonomi prensi-
biıden doğan esaslar, bugiinkü doktortu.

sigorta Doktorluğunda Ekonomi prensibinin Tatbiki

§isorta teşkilleri ve doktorlar, sigor_Y ta]rnrn sağığının bekçisidirler. Bu-hu_
sustaki görevleri farklı olmak]a beraber,
müşterek gaye için anlamağa * li"İ"İ]meğe mecburdurlar. Sigortaiar müdavi
doktorda, sigortalının itimadından fal,da-
Ianan sağlık müŞaviriıi ve aJnri zamandasigortalılar topluluğu adııa önemli tesir-ler yapan kimseyi görürler. Bu doktor
meslek bilgisinden başka işçi ve memur]a_
rı tedavi için ayn hassalara da sahip ola-caktrr, Ayni zamand,a bu hekim, }ahızhastayı tedavi ile yetsinmiyecek, hastanın
maddı Ve ruhİ mese]elerinin bir müşaviri
olacak ve sigortalılar arasında sağlılı til_giieri yayarak hastalıkların tedavisinden
zirı,ade önleiımesiyle meşgul olacaktır. Si_go],ta]aı. cioktorlarınııı keııdi teşkilAtları-nı il,ice b_lmeslıi r.e bu doi:toı,luğun avrıbir şe;. oidugıııuı faı.kııda 

"j.ı.;, 1*;;-ler. Bunlardan başka bütiiı haIeietjef::-
de ekonomi prensibini genel bir ka-ide ola-rafi almasını ve tatbik etmesini arzu eder-
1er.

. Doktorlar, bu hususlara itiraz ediyor-]ar; "!,icdanlı bir doktor esasan bu kaide-leri göz öniiıde bulundurur, ,yr";;;;k-
;11................ıer. 1grmese lüum yoktur.'' diyorlar.
r.kınci bir mülihaza da ekonomi prensib!
ne dairüı: ''Doktor, ha§tasını tedavi
ederken riayet ettiği başlıca kaide hasta-sının iyiliğidir. Bu anda ekonomi prensi-
bjnden miihem olamaz; esasen tıbbın bir
sanat olması ve onun tatbikine müdahale-
$n y.cak zalar getireceği keyfiyeti dok-loru bir takım kurallara ve sanatın ruhu-
na aykırı emiılere boyun eğmekten kur-

Nevzat ATAÇ
Buİeğu Iıtemğtiolqı du t.ğ9qiı.dğo

tarmahdır.''_ karşılığncta bulunuyorlar.
Sigortalar, bu delilleri kabul etmek]e be-
raber, her şeytlen önce tesislerinin titizlik-
le idare edilmesi gerektiğini ve bu di]ek-
ıerın zaruri olduğunu ileri sürü;.orlar. Bir
çok memleketlerde .kanun]aI, gayelerini
tahakkuk ettirebilmeleri lçlı slgorta.ları
doktorlariyle mul<ave.le akdetmeğJ mecbur
etmektedilı,er.

_ Sigortalar, kendi cloktorların a da bazıfaydalar sağlarlar; meseli: sigortalı has-ta ile muayene para§ını kendi kesesinden
veren alelAde müşteri arasında fark var-ür, İkincisinde, d,oktorun muayene ücre-
tini çok _geç alabilmesi, kısmen veya ta-
mamen bi]e a]amamak tehlikesi mevcut-
tur. _Fakat hasta sigortah olduğu takdir-
de doktor, böyle bir tehlike ile karşı]aş_
nıaz, Çünkü sigorta. doktor maslafini vehasianıı il.ileşip qalışmaya başlıl.abilme-
si :çıı iüzıııliu üğer nıasrafları ödemeği
üzerine almıştıI. Buıru },a doğudan doğrİ_ya veya aracı sühi teşkilöt ile cloktora
ödemektedir. Bu §ebepten doktoıun da si-goıtaya karşı bir takım vecibeleri olması
tabiidir.
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ğa taııau-,t:,. ul,gundur, Hakikatte bugü-

İıii,ı ,l .^ıı,u. ıeshis çe tedavisinde yalnız

ha:ra_ıı ba.iınrıncian değil, fakat hasta-

ı,ııı,_ e; ı::,iııik re sosyal durumu bakrmrn-

iir-.i] .:.i,. bu prensibi göz önünde bulundur-

ıı.:,: ıiıecburdur. Sigoltah adam, çalrşa-

,.,,,,]acak duruma tlüşmekten ve bu ha]i-

:ıiıİ getireceği neticelere uğramaktan kork-

tugıİndarr, hastahğa karşı tepkisi hali vak-

ti leriı-ıde olan kişininkinclen başka tür-

liicÜr, Daha açık bir deyişle sağlığınr teh-

clit ecien hallerde bile teclbir almaktan çe-

kinebiiir. Bunun için titiz bir hekiın sade-

ce hastalığr teşhis ve en iyi tedavi ta,rzı-

nı güdünce "sigortaya karşı ödevim bit-

ti." diye yetsinmiyecek; hastahğın sebep-

lerini ve tesirlerinin fizikman ne derece

ilerlediklerini, vücutta yapmağa başladık-

]arı zararlarr da araştrracaktır, Elastalığın

ruh üzerinde yaptığı etkileri de toptan in-

celevecektir. Bu hekim, hastalarınrn aile

muhitıerini tle giiz öııünde bulunduracak-

trr. Zjra hastairk ve ai}e ııuhiri biı,bjı]eı:-

ıre bağiıclırlar, Buırlaı koia;, göıei,]e: d,-
ği,'ıı,,l', Ril,hasIaı,-ılr basit. 1abuk l'e nas,
İafsız teılbiı,Lerle sağlığıııı ,"e qalrşnıa ka,

bil!1,eı-iı-ıi kazaı-ıdrrıırak hakikaten güçtür,

Ekononri 1ıreırsibi doktorun vazifesini ko-

laylaştırnaz, ödevin seviyesini yükseltir,
Mii(lavi tloktor metod tayininde gaye-

ye götüren en kısa yolu seçııelidir, Mcse-

la micte ülseline tutulrnuş bir hasta ıar,
Perhiz ve dahilen teclaviye rağnıen lras-

taliğı ilerliyor. Dahiliyeci bir ameliyata

lüzrrnr gösterirse operatöı hem doktorun
gösterdİği sebepleri tahkik edecek heııı de

aıneliyairn muvaffak olma şansını a,raş_

tu,acak; hastanın umumi halini, yaşını na-

zaı,r itibera aldıktan sonra isteni]en ame-

1i;ıatı yapacaktır.
İlaçia tedal,i, heıı hastalar lıem de ciok-

to]:ial,ca şa},aılt teü,cih olcluğuııdaır çok
tatbik edi]en bir tedaıi tarzrdıL Ecza sa-

nayii doktoi,iarın önü:re bül,ük sal,ıda is-

tihsalini yayar; bunlarrn iqinde bazrsı rırü-

kemmeldir. Bu mahsu]ötı tanıtınak igin

bir taraftan da hem hastalar hem de ,iok-

torlar nezdinde sistemli reklAm yapılır,
Avrrca hastalar, dostlarrndan kendi has-

tJlıklaı,ına benzer bir hastalıkta falan ili-

cın ivj eeldiğini duyarlar ve doktorların-
.1r, 

"o 
iİecro 

-u"rilmesini istiyebilirler, Ea-

kat ekonomi prensibini daima göz öırün-

c'[e buluncluran d,oktor, br çok ilA,çların ve

teilavi rısullerinin bulunabileceğini bilmek-

le bera.ber ne hastalarrn isteklerine uya_

rak şu veya bu iiAcı tecrübe etmekle va-

r.iİ q"ci."n ampirik bir doktor vaziyetine

Jila"", n" de ecza sanayii rekl6,m]anna ka-

,rİr,]. T 

"=irin" 
kat'i o]arak inanmadığı bir

İlicı hastasıııa vermez, Eğer idrar yoiuy-

la ilgili bir hastalrk]a karşılaşmışsa bunun

teclaivisinde tloktor, eterli yağlardan, ür,e,

-"lrt"lit tuzlar, hayvan idrarları, civalı

,nUrelıl.enat ve bir çok hatlerde de tiroi-

aİl. ,"r, nebaıi hülasalarla tedavi etmek

sıklarından birini seçmek durumunda ka-

İ"lrillr. Pol.tor, iyice patoloji, farmakolo-
,ii. tecrübi tedavi ilimlerinden elde edi]miş
'n"ıiceleri mülAhaza ederek ve hastaiığın

husı.ısi mahiyetini de göz önünde bulundu-

ıai,ak biı, İec1ar-i usulli ta!,iıi edecektiı"

-\:,,,o.o., :;jaı,i :eJbiı:eı,iiıin biı kıymeti
.^i-_ası ,izrnr,jıı: 1,oisa az masraflı diye

İr.,ıı"..i, bazı tedavi yollarına sapmak

"1.ono.i 
prensibini yanlış anlamak c,lur,

Faraza yaralı bir kolun iyileştikten sonra

tam formuııu alması için iki yo1 varsa

brınlardan biri bir masajcıya masaj yap-

tırmak, diğeri de bir cimnastik enstitü-

sünc]e m6clicco-m6canique tedavi ise paha-

]idr diye ikinci şekli seçmezlik etmemeli,

Cüırkü ikinci tedavi tarzr birinciye naza-

İan çok daha mükemmel bir netice vere-

ceğinden sonuç itibariyle ikinciye kıyas-

üan-ınca daha az masraflı demektir, Aksi
ne olarak, ayni müilclet içinde ve daha az

masrafla yapılacak bir tedavi tafzı varsa

sigortalı, daha pahalr bir diğer ted,avi tar-

zı"nr istemekte rsrar edemiyecektir, Tedbir

ı,e usuller her safhad,a para ve zamand,an

eıı az fedakirlıkia en çok verim elde ede-

ıek şekilcle tatbik ealilecektir, Eğer bir
köv doktoru, bir kira arabasiyle hastala-

ıııİı teclaviye çıkryorsa bölgesindeki ziya-

retlerini haftalara ve günlere o şekilde
taksim etme]iclir ki; hem zamandan kay-

betmesin hem de lüzumsuz dolambaçlar
yapmaktan ve geçitler aşmaktan korun_

sun.. Sigortalılar iqin doktorlarının alaca-
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ğ liizumlu ve önleyici tedbirler şunlar ola-
bilir: Sigortalının her hangi bir hastalığı
olup o!maüğ, varsa mahiyeti hakkurda
bir uzman tarafından veya bir kılinikte
tetkikler yaprlması, frengi teşhisi için
vasserman reaksiyonunu tamamlayrcı re-
aksiyonlar, ciger veremi araştrmaları içiıı
mükerrer radyoskopi ince]emeleri, açık
vereme müptela kimse]erin ya"kınındakile-
rin bu hastalığ alıp almadıklarınm araş_
trrılmasr ve önleyici tedbir]erin alınnıasr,
şeker hastalığının ensülin veya pefhizle
tedavisi, iş ve sanat kabiiiyetini muhafa-
za ve devam ettirebilecek bazı ame]iyatla-
rın yaprlması ve diğer tedbirlerdir.. Za-
ruıi olmır,an cliğer bazı tedbif]erde cle eko-
],1,:,]l: ı:,],e]-,s:b: ı:lb:i s:las: 'ı :]::b:]]: : i ,,

raza radyoskopi yaparken pahalı filimler
kullanacak yerde kiğıt üzerine d.oğrud.an
doğruya almak, süslü ve pahalı ambaHj-
lar içindeki iliçlardan ziyacle ayni tesiri
yapan daha ucuzlaruıdan kullanmak gibi..

Sigortaların sigortalıya yapacalrları
yardım ve diğer hususlarr sigorta teşki-
latı tayin eder; doktor yalnız bunu tanzim
etmek hakkrna maliktir. Eğer mütehassıs
doktorlar bir tedaviyi sigorta şirketinin
sigortalıya karşı taahhütleri çerçevesi da-
hilinde görmezlerse sigortalı bunu iste_
mekte ısrar edernez ve ekonomi prensibi-
ne uygun bir tedavi bile olsa müdavi Cok-
toı bu tedaviyi en]redemez. Sigonalarrn
,tiğeı, mükeliefir-e:leri,_le buna benzer. bir
--'_-".: tı-;,. -'.,.

l
|,

:

i

!

:

:

'



TARlH },E KRoNlr

i



I

lll< lOrt Mesleki Sendikaları: Loncalar

Pkonomi tarihçemizde ilk meslekl te_Eşekkül olarak (Ahiler) i e]e almak
gerektiğini ve bu teşekkü!ün geçmişini
Osmanlrlardan em,elki devirlere kadar ge-
riletmek ld.amgeleceğini. bu mecmuaırn
(.5) ilei saüısındalii yezırnızd3 b€liı.tmiş-
tü. (Ahiler) in tek-kelerin ilga.sıa kaciar,
ınahiyetlerini değştirmiş ve dejenere ol-
muş bir tarzda devam edip geldiğini ve di-
ni karakteri galip bir durumcla olması ha-
sebiyle, diğer dini teşekkiillerle beraber,
ortadan kaJclrıldığnı yine o yaaita açık-
lamıştık. (Ahiler) in başIangç tarihlerine
ve Osmanlı İmparatorluğunun devamı bo-
Jrunca vaki olan çalışmalarına clair daha
etraflıca bir etüd, taraflmdan hazırlanmrş
olup, yakııda Çalışma Bakanlığ: tarafın]
daı yayınJanacaktıı.

Ahi teşk_küü dşıncla re ondan tama-
miyle miistakil olara!, imparatorluk ikti-
sat hayatuıda önemli roller 6ynamış diğer
bir esna"f kuruluşu varttır, tl İlonca) aaİy-
Ie_ anrhr vğ geretl sosyal hayatta, gerek
kiiçük sanatkArlar hayatında, -rJlyunbir tarihl devrenin karakterini temsil etler.

(Lonca) tabiri, esas itibariyle, frenk-
çe bir kelimeden alınmadır. Aslı İtalyanca
(Loggia) tabiriclir, Fransızcası (Loge)-
tlur. Her iki memlekette mümasi] kurulus_
lara verilen acllardrr. Farmasonların {,oİ-
lantr yerlerine de (Loge - Loca) denilü_
ğini herkes bilir. Bütün garp memleketle-
rinde esnafın toplanıp kendilerine ait isleri
konuştuklan, aralarındaki anlaşmazlıIİları
görüşüp hallettikleri yerlere alem olarak
kullanılır (1).

İhan TABU§

Ahiler hakkında olduğu gibi Lonca
teşkilitı hakkında da Türk kaynaklarrn-
da bilgi pek azdrr. Bir sosyal müesseseırin
tarih bovrrıca incelenmesi için gereken
toııluluğtı ıe blrliği ifade etmil-en bu ma-
iülıaıı. muhtejjf r-e dağııık blJim kalııak-
larından alııma ba-a notlalla tamamla-
m:ya çalrşarak, ortaya çıkardığm etüd€
göre :

Loncalar, uzun tarih devreleri boyun-
ca, Ahi teşekkülü ile yanyana ve ayni za_
manda faaliyette bulunmuşlarclır. On bi-
rinci asrrda yaşamış ve meşhur seyahat-
namesini yazmış olan (Evliya Çelebi), kü-
çük sanatkirlann hayatrna ve birlikieri-
ne ait çok kıymetli ve etraflı nıaiümat
verdiği halde, (Loncatar) clan hiç bahset_
memiştir. Evliya Çelebi'nin Ahileri, şek-
len de olsa, görüp tanıdığı ve elılen geldi-
ği kadar anlatnıağa galıştığ ortada oldu-
g-ı_na göre, bilbassa İstanbul'da önemli
bir me,ı,kü olan Loncalarr zikretııerıresi,
zamaırnda bu teşekkiüerin henüz kurul-
mamış olduklanna delalet edebi]iı. Ham-
mer'de ve diğer Ahi kayııaklarında da btı
tabire tesadiif etli]mez. Binaenaleyh Lon-
calann tarihçesini, on birinci aşırdan da-
ha sonraki devre]erden başlatmak zoru
karşısında;nz. Bir kaç vesikasız kayııak
da bu tarzda fikir yiirütmektetlir,

Ahi teşekkülünün o kadar köklü ve
etkili bir sosyal hayat kudreti göstermiş
olııasrna ve bi]hassa. XIr. asır gibi nüfu-
zunun izami derecede arttğ bir devrede
Loncalar'uı kuruluşuna muvafakat gös_
termesine binaen, bu ikinci teşekkülüıı
önemli sebeplere ve sosyal icaplara clayan-

(l) Dğiteı-i Muktesit - Süleymoı Sudi, S. 16l,
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dığı şüphesizdir. Bu sebepler ve icaplar
ince]enirse şu sonuca varrlrr :

Ahi te§ekı.üiü, ekonomik bir platfor-

ma tlayanmakla beraber, eşka1 ve erkan

itibariyle (clini) bir mahiyet taşrmakta

idi. Tüık kiiçiik. sanat hayatmila islflm ili-
nintlen olmıyanİerın gün geçtikçe el'le et-

tikleri başarr ve ilerlene, bunların a,yrı

bir kuruluş altrnda birleşmeleri zaruretini
cloğurmuştur. Loncalarrn başlangıcını bu

suretle dini bir icaba bağladrktan sonra,

asıl ekonomik A.millere dönebiliriz :

Garpta mesleki korporasyonlarrn ku-

rulmağa ve içtimai hayatta önemii roller
oynamağa başlatlığı devreye rastlryan bu
günler<İe, Ahi teşekkütü, cemiyetin yıkıl-
makta olan kuwetleriyle mücadele edecek

sosyal teçhizattan mahrum bulunuyordu,
Sağtam tir mes]eki ah]ik ve an'aneye da-

ya;an tİşakküI. 1,eni eerel,anın icab,ütjr-
diği suplesi ve e]Astikiı,eti gö,cteI,ılel,i i|:-

tidarıncla cleğildi, Cen-ıil,et hal,aıı:a'c-:-
çok noktalarda müda}aje eiIT]:ş -i:ziJ,ii:,

olmasına rağmen. esas kar:.kreı, :ııbaı,i1,-

le, kendi kabuğu igine gekilmiş. kendi ku,
ralları ve usulleri daiıesinde hareket et-

meyi temelli bir (itikad) olarak kabullen-
miş bulunuyorilrı. Bir çok fırsatlarda ve

türlü şartlar iqinde, bazan siyasi iktidarı
tesir altına alabilecek bir istidat göster-

miş olmasına -r-ağmen, daima, mütevazı
bir esnaf zihniyeti içinde yaşamayı, asla

terkeclilmez bir umde olarak hayatrna hh-

"[<!ro.-kılmrştı. 
Taşlaşmış bir şeki] Qenberi

içinde, tarihin yeni bir tlevrinin şartlarrna
intibak etmesi imkAnsızdı. (Loncalar) iş-
te bu durumun tabit ve zaruri bir icabı ola-

rak ortaya çlkmıştır ki, çalışma şekilleri
nin türlü safha]arr ve görünüşleri, bu ci,
heti açıkça ispat etmektedir,.

Loncalar hayatında, hariçten küçİk
sanat menfaat ve haklarıııa vaki olacak
tecavüzleri alrnacak tedbirlerle karşrlama
ve büyük sermayeye karşr korıınma fonk-
siyonu, en ön plA,ncla göze çarpar. İlk ku-
ruluŞta teşekkiilü tamamiyle gayri müs-

lim unsurlar vücuda getirmiş ve bunlarrn
Ahi teşekkülü ile çatrşma vaziyetine «iüş-

tüklerine clair hiç bir kayda ve bilgiye te-

sadüf eclilmemiş olmakla beraber, giiı geç-

tikçe, Ahi teşekkülüne dahil mü§lüman

sanatkArlarm tla, yavaş yavaş, loncalara

intisap ettiklerini ve Ahilikle bağlarını

mıh}aza ederek, lonca çalrşmalarına ka-.,

tıldık]arını görüyoruz. Bir nevi birlik man-

,uru", u"r"d"r, bu teilahülün rnanA,sı, Lon-

caların gerçek bir ihtiyaca karşılık teşkil
ettiğini lelirtmeğe kAfidir, BilAhare müs-

]ümanlarla müslüman olmryanlar arasrn-

da, loiıca içincte bir takım ihtilA,flar ve ay-

rılİşmalar çrkmrşsa da (2) bu ihtili,fların
ve ayr rşmalarrn geçici sebeplere clayan-

Oığı ve kısa zamanda onarrlıp ortadan

kalktığı görülür.

Loncanın işleyişi - Loncanın en büyük
unsuru (Kethütla) dır. Kethüda, esnafın

arasrndan ve en eski, ihtiyar, tecrübeli ve

bilgili rrstalar meyanından seçilir, Ondan

solira miitead,lit (Yiğitbaşl) lar gelmekte-
-i:l, Es::,:.:::: sa].,ls:ıa i,, carşı itibariyle
ı,:.-_::-_.:r::: :f :: :aaıiiüı eden Yiğitbaşr-

_::. :_:t: ıi]r::ı: baş!aı) durumunda olup

- '];::::=-:: =L:g,:-i r:,:!-jıuz sözleşüp

rlvet etEek içii (Loğcğ) tğbİ o]iri,J ce= oldıığu-

,nuz mah«lle eh]i islam lsiolğrı dabi geloeL Du-

tğd olup ldkin biIaz müddetten beri isl&E ustğlo-

rının ae*onıt pepe zümresi usıo ve kolfolccı tes-

,et bülduğundğn Lonccmızdcı biziEıle kğvgd vo doİP

kosdiyle üzeIleTimize hücuE v6 bizleİe envq-ı şü-

tum-u qolize ile şetm-ü hetk-ü ıız edüp v6 te§lim

eYlediğimiz Lümğş kesret üzre teslim ediip (kumcış-

ı.." ,"ı* bğhd ile beY'ine sebep olursuz) deYu

bizi xencide ve kethüdom[ğ deslgahloIıEızı v6 ku-

moşlorrmrzı k(ıt'etmek için üze lıe hücum ve ikdğm

ve bozısı ıneclis-i şer'de muoyene olunduğunu ceb-

ren ve kchren kdt' ettiİiip bizleii uıor ve kğt' et-

mediği Euİette kethüdğ butunğn kirnesneYe İooİ-

,oz ,. odovet ve ozieirirmeğe tosoddi ve Lethüdo

czl-ü n,asblnı kenduleıe pişe ve son(ıt ittihoz edüp

höla keihiidonız olğtı İnerkum Ahmed ustd kendıı

ho]inde olzile mukoİyed otup Lenduden herveçhile

hcşnud ve rozı]qrız, Ve bizleri mezburlonn olvoçhile

olqn dovö ve i.co,Jüzlelinden himayet ve srYonet

eYiediği icün bu esnğdo kethüddxorzın azline tğ-

"oaai "u 
r" veçhile tekdir ve tdciz ve bizleİi ızİğr

ıe nizclmrmlzın ihtila[ne b&is ve esno{ beyninde

nizqğ müeddi oluıtcr deyu bilmuvocehe teşokki eY,

leneğin...,) (31 soyılı İstonbut kodılığı sicillinde sır_

reii yazılı kemolıcı e§noflnd ğit 19 Cümadel-el-ewel

1182 tğrihli lıükümden). I(adı bu şikayet üz6Iine, o

iğrihlen sonIq islam ve hııi§ıiyon loııcclorını oyıt-

mlşhl,
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bazı işleri kendi başlarına hallederler, di^

ğerlerini de Kethüda'ya ve (İhtiyar He-
yeti) ııe bildirirlerdi.

(İhtiyar Heyetleri) lonca idaresind,e
en yetkili organı teşkil ederlerdi. Bı.ı addan
bu heyetlerin en yaşlı üyelerden teşekkül
edeceği manisı çıkarılmamalıclrr. Arapça
lfigat manlsına göre tak an bu isim,
muhtar rey sahibi, tecrübeli, söz ve iş bi-
lir demektir. İhtiyar heyetleri ekseriyetle
yaşhlardan terekküp ederse de, yaş, esas
vasrf ve §artlardan sayrimazdı. LAkin sa-
natında mahir ve (Usta) payesini haiz ol-
masr mutlak l6.zrmdı. Lonca'da ihtiyarlar
ve ustalar ııiirdeılerde, geırq kaifa ve qı-
ı,aklar. diz qökerek 1,eı,de !.triı.rtı,]ı],,l].
Esasen çairı_ııa,İıi9ı- !:: ia i-e ..]]: j:-:].]]-_

Lonca'.r-a g::-::t]t:. i.a.-:..:-_.. E::. :.:=st.,
hakkında re;-leri soı.uiac agr r.t.r.a _gö:.;-ı :.
dav6, ve iş şahıslarına taaüük ettiğ za-
man davet edilirler, işleri bittiği dakika-
da Lonca'yr terkeİderlerdi.

İhtiyar heyetlerinin esnafa ait bil-
cümle meslekl hattA şahsi işleri görüşüp
halletme yetkisiıre sahip bulunduğunu
göriiyoruz. Sanatrn yüksek menfaatleriı.ıi
vikay-e için alrnmasr gereken tedbirler,
bittabi, konuşulan ve karara bağianan ko-
lıularrır başıııda gelircli. Bundan maatia
(Esnafin umuruılu rüyet, ufak tefek uiza-
larını hükümete ıe Kadı'ya arzetmeden
hall-ü fasl, usul ve nizam ve teamülü ka-
dimiıı muhafazası) başllca ırğraş konula_
rı idi,

I-oııcalaı,ııı iıizaı]ı l-e ijlzibat itibeı]i,,a
A.hi resckkü]]et iııılen g.ı.i kaJ:ı:ıd:r.aı ı.
hatti buııda daha ileı,i gittikleri görülnıek-
tedir- İhtiyar heyeti kalarrna riayet etmi-
yen ve meslek ahlAk ve tesanüd,üne av-
kırı hareket eden esnafi zor]a itaate seıı-
ketmeğe yetkili oildukları gibi, hükümet
nezdinde esnafin haklarınr ve menfaatle-
rini serbest ve ,nrüstaki] olarak talep ve
takibe de salAhiyetli icliler. Esııaf ara_
sudaki birlik ve inzibatr temsil etmek
üzere Lonca'da, daimi olarak bir (falaka)
takımı asılı dururdu. Bu keyfJyet, Lonea-
ların hayata daha yakın bir yol tutmakla

beraber, eski Adet ve an'ane]erden ırazgeç-
medikleriııe de delilet eder. tr'ilhakika eli-
mizdeki bütün kaynaklar, Lonca rejiıninde
mes]eki alılAk ve tesanüde Azami derece_
de riayet edildiğini, hayat şartları gözö_
nünden kaçlıılmamakla beraber doğı:uluk
ve temizlik kuraliarıirrn yaşamasrna da
itina olrındrığunu belirtmektedir.

I,oırca rejimiııde ı]k göze qarpan fari-
kaiardan biri de, sanat ve ticaret hayatı-
na (Kadr) ]arıır ınüCahale etmeğe başla-
mış olma]arıdır. Yeı,i nizamtı en kar.akte-
ristik delili olan bu müdalraleirin gittikce
daha dallı budaklı ]ıir mahil.et airJığı ,,-e

l ı,Ia l, ı ],r].,,.. ..,],:.ı. :l., l..ıiz:-_e.:i:ıll
::a;.. .:] i._:_]].. ,.,-,-: :l:ğ: girü]nıekt:ıi ir.
_\-.-.:.i-: . ]:".,.^ ,,. :,_,:.]:_:;];.::-..:] esnaf te-
;=.;.:,:,..: _]:-: ._.: :_]_j.]:: ::':,j: ::ie:: biı key-
fiı-t:. :..eı: ı:ı ::.:,:.:i ,;-:;,:ıı başiangıcı.
henr de eski sanaila::].1 hinlal.e çe sı_ı.aııe-
ti hususunda ta_kip edilen sağlam .ısulü
belirtmesi itiba.ı:iyle, son derece dikkaie
değer.

Kadrlarırr esnaf loncalarr teşkilatncla
tabii bir merci ve iist makan olmalariyle
esnaf teşekkülii ruhunun da yavaş yavaş
sönıneğe yüz tuttuğu \/e gitgide bir ıirnine
teşekkülü haline girdiği görüliir. trIemte-
ketimizin biı çok köşeleriırde henüz tasfi-
ye edilmemiş olan eski şer'i nıahkeme si-
ciileri diizene konu]duktan goirı,a. Loncala-
nn tarihqesini da}ıa etı.af]ı olarak etiiC
etııek imkAirlaı,ı ejde ediiecektir

I-ı,i,ı_,ı ]aıd: ikinci 'oiı, öi.ieııji faı,ika o]a-
ı a l: ı Oıta Saiıriiğı ı nı göıii;,,oruz. Büttiıı
esı,ıafiıı derecesiıre r.e kudretine göı,e, her
a}, yatırdıklar] aidattan teşekkü] eden bu
saiıdık paralarr, çrraklarrn kalfa ve ka]fa-
ların usta o]maları akabinde, bı.ınjara ilk
sermaye yardırıı yapmak, fa]<iı: ı,e yoksul
düşen esnafa muavenette buluırmak gibi
işIere sarfedilir ve sanrhk hesabı, ihtiyar
heyeti tarafındaıı tutulrrı:clu. Eu sandığın
ida,resi ve paranır nuhafazası icin gayet
sıkı hükümler konrnuş ve sandrk parasına
1deta kutsal bir ınanA ve mahiyet izafe
_olunmuştu. Loncalar kuruluŞundaki sos-
yal yardrm zihniyetini ifade ecien (Orta

t
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Sandığ) nıı idaresine dair kadı sicille-
rinde o ka,]aı bol ma]ümat ve tafsilita te-

sadiiıf edilmiştir ki, Lonca konusunda en
önemli mese]enin bu sandğa taallük etti-

ğine hükmetmemek e]den gelmez. Nadiren
orta sandığrna ait bazı ihtilA.flar ve suiis-
timaller çıkmış, bıınlar üzerintle dikkat ve
ehemmiyetle durulmuş ve varsa müseb-
bipleri kadılar tarafından en ağr cezalara

çarptırrlmıştrr.

Ahilerde sosyal yar<lım fikri ocakta
pek kutsal ve önem]i bir yer tutmakla be-

raber iş, loncalarda olduğu gibi, maddi
ve dünyevi müeyyidelere bağlanmamış ve
yarr dini bir teminat altına alrnmakla ik-
tifa edilrnişti. Ahi ve ehlifütüwet'in da-
ha fazla ahlAk ve itikadına terkedilmiş
olan bu mevzu, sair sosyal hizrnetler gibi,
Loncalarda kesin dünya hükümlerine bağ-
lanmış bulunrryordu. Orta Sandığ'nın ve
delilet ettiği içtimai temayülün aldığr bu

şekil ve mahiyet. Loncalarrn kurulu_suı,
da Xmil o]an ihtil,aç r,e icapları da belr,
tecek mabi},et taşımaktadır.

Sanitığın arzettiği diğer bir hususiyet
de, Türk ticaret ölemine, ilk defa olarak
(faiz) i sokmuş olmasıdır. Fiihakika da,
ha ewelleri ve bilhassa Ahiler devrinde
faiz, kesin şekilde yasak edilmiş ve dinen
merducl olması hasebiyle ticaret ve alış,
veriş Alemine sokulmamıştı. Loncalar:n
dinl akictelerden kısmen ayrılışlan ve diin,
ya işlerine tlönüşleri, faizi ite kabul ve tat,
bik etmelerine saik olmuştur. Orta San,
ilığ, ihtiyacı olan esnafa, (yiiztle 1faizle)
para verir ve bu faizlertlen hasıl olan tu-
lar, bazı hayır ve meslek işlerine sarfolu-
nurclu. Bidayette faiz hesabı Orta Sandğ
faiz hasılatı esas sermayeye karıştrrılmaz
iken, sonralarr bundan vazgeçilmiş ve fa-
izin (haram) olcluğu fikri tamamiyle terk,
edilerek, diğer paralarla ayni muameleye
tabi tutulmuŞtur.

Loncalar, tabii yaşa}ış devreleri-
ni, modern esnaf cemi_vetleri rejiminin 19,

şekkülü üzerine. ikma.l ederek tarü sah-

ıesi:ııen ceki]mis]erdir.
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İngiliz İşçi Sendikaları

ı _ TAnhçD

Çeviren: Necınl §AİıJ
'si, wolfoİ Cİİıİne.'deı

i ngiliz milletinin karakterini en açık
l bir şekilde aksettiren milli müessese_

ler arasında, İşçi Sendikaları en ileri bir
mevki işgal eder. Bu müesseseler, halkın
demokı.atik hal.at tarzrna o]an sarsı]ryıaz
bağliığndan başka. onuı kurı.etli bir ba-
ğmszlrk şuurrına, kendi kendini idare et_
mek kabiliyetine ve kenü işini ameli bir
ehliyet ve bir iş atiamı zihniyeti ile yürü-
tebilmek hususunda dikkate şayan bir is-
tidada sahip bulunduğunu gösterir.

İngiliz İşçi Sendikaları, makine ile is-
tihsal, fabrika sistemi ve ücret mukavele-
leri gibi yeniliklerin doğuşuniian bile ev_
vel ifadesini bulmuş olan biı,arzunun, ya-
ni mütekabil yardıma ve ihtiyari olarak
cemiyet halinde birleşmeğe karşr duyulan
kuwetli bir arzunun mahsu]üdür. orLa
Çağın esnaf loncaları, belki de kesin ma_
nisiyie bugtiıkü işçi sendikalarının haki-
ki cedleri olmamakla beraber, bunlar mo-
dern işçi sendikalarının karakteristik va-
zifelerinden bazıl211n1 görüyoı ve hem de
bunu, modern kollektif pazar]lk usulünün
tatbiki son derece imkAnsız oldrığu bir
zamanda ya!ıyorlardı. Esnaf .loncalar,ınrn
kendilerine mahsus nizamlarından başka,
Orta Çağn kanrıni mevzuatr, sorumluluk-
lan bugünkü işverenlerinkine benziyen
ustalarrn ve al,rıı zanıanda çırak ve kalfa-
larrn sorumlu]uklannı ve istihtlam şartla-rını tayin ediyordu.

Hakikatte İşçi Sendikaları, Ionca siste-
mi 

_dağlırıadan ve işçi ücretieri ve çalışma
şaıtlarma dair devlet mevzuatl, srnai inkı-löbıı yarattğ yeni işveren ve kapitalist

entrepreneur sınrfi tarafindan yok edil-
meden ewel sahnede görü]müştür.

^ T.i.ill bakırndan, bugiirıkü İıgiJiz İşçi
Sen lika]a:.:na tckabül erleı en eski isci
J.::-ş:Jıi.c].:. ı5 ::1...] }.ijz]-üü başlangıÇIa-
rrıda meı.dana geimiştir. İptidai makine-
leri işletmede su kurı,etinden istifade edil_
mesi. neticesinde gelişen yeni imalit usul-
lerlnln o zamanlarda sanayie tatbike baş-
]anması. o devirtle köy ve küçük kasaba-
larda h6kim olan ev sanayii ve el sanat_
.ıannın çehresini değiştirmeğe başIamış
bulunuyordu. Ayni zamanda, köytüyü ha-
zineye ail toprağa yerteşmekten meneclen
klnıınun kabıiünden sonra, bu gibi top_

"1t|1|," mülkiyetinde husule geĞn değİ-
şiklikler. zirai böIgelerde yaşyan nüfu-
sun büyük bir krsmını fabrika şehirlerinde
maden bölgelerinde, ve demir imalAt sa-nayiinin gelişmekte olduğu havzalarda
]§ aramağa mecbui, etmiştir. Slnaİ inkı-
lip, 

_ 
kapitalist işverenlerİen miirekkep

al,rı bir tabakadan başka. aynı zaman-da gilndetik veya ücretle çalışan yeni
ve geniş bir işçi tabakasının doğna-
sına sebep olmuştur. O zamanlar mevcut
olan devletin ücretleri tanzim sistemi.
güntlelikçi veya ücretli işçiler bakımın_
dan koruyucu. fakat imaIAtçı işverenler
bakımındaır tahdit edici biı, mekanizma
oldÇundan, işverenler bu sistem aleyhin-
de devamlı bir surette mücadelecle bulun-
muşlardır. Bu srralarda idi kİ, Parlimento
nezdinde resmi teşebbüslertie bulunmak
ve iş Jıanunlarınm tatbikini sağIamağa ça-lışmak ııaksadiyle, iısa ömür]ü bir karak-
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ter taşı},a],] ı:,ek çok sayıda işçi sendikala- olan gayelerini takip etnreleı,i hususıında

., -"],dur,,^ gelmıştir. bu teşekkülleriır kanuni hakları taDınmlş-

İşçi sendikalarını yasak eden kaırunun :,;; iİ]i. İrjŞ#ffh"'İilİ-",;lKİ.
ilgası işqilere. eskiden olduğu gibi gizlice larıirrn hukuki dırrumlarr, sorumlulukları.
fesatçılığa teşebbtis ciirmüyle suqlandrrrl- hak]arr ve şahsi r.asuniyetleri üzerincle bir
madan sendikalar kurmak imkdnını ver- iddia ileri Jrülnıemiştir.
miştir. 1824 kanunu, *rt"Ti u_ltlİ_'İ:' yine J:u çeyrek yüzyll zarfıncla işçi
ıslah maksadınr taşlyan her hanEi lrir js-
qi cemiyetine girdiğinclen .;!r-,_lt*:T ;:İi-:ff.rr*','J J"li:'L"rnxl,İİi"f,";
kimsenin, "ne gizlice fesatqrlıga teşehbııs :'-: . .-, 

,

cürmüyıe her iangi nı" şuı.ıİİJ İÖ; şl',ijii',.1lilT,u"I#i},1|J";,gİ:*İl#
;İHllJ"Tİlİ'*'"?#İ?İ:,,,ffi p;"_:;;*y;r,*t'i,lİiiİ,lXxİİş,İl:
rine göre hiç bir şekilde bir mjicfim._gibı 

,ı. "r"r]"'-ror*r"rıne nağiı gaz fabrikaları

iiffi1l}""JiJŞr'LJffi iJ#'iffi iş*"il"i:*il,"111x;*;,ffi §:İıi::
üzerine seııdikalar süratle Çoğalm"ıŞtlr. irij.", "il.* trbrika ve atelyelertleki ka_
Bununla beraber, memleketle inkişal ha- :"-:"-.,-*;-"
ıintıe oıan beııi başıı *dü$,;*il;;;;; İ;i."'";rj'"Jffl"l§*:;:: 1"ffi ff'Jiriİ;
sanatk6.ı ve kalifiye işçilerin kurdrıhlaı,ı ,ı,e '':" - 

. 
"".-, 

.

esas itibariyle -"ı,"ııı "ı"""i]ş"ı.klil,", r]::i]:.'.İ.,'],::]'.':, |;"_.:i;İ",T::;
elaü] mclcuttu. Ai,]cak lı u:]ctı \,t:Z-,ı,:,, ,--" t.,.

ortaiar,lıa cıoğı,u bütiiıi n,"o,ı*;,",;,.İ.,;, - .',,;,; -.;,:l. ..,..,.'l;'r];,,.'_:lffİ":İİ:-
tle işçi biıleşmeieıille cloğru.']i T::I:: ;,İ;;;" ;;;;" 6 peni (takriben 13 kuruşi

ii:1iil'"'"1';,i},,:,İl"';JT""i,XgT::]şru,l*l"ırgş*uş:İ"ffi1".ı
H}li,[::',*Ji,i"j:il:L:ffi"]o"ilil ritj*i_t, -;;andırmrş oldu, Mahalti

ayakkabı ve kaıifiye iuçı ,"uİİ"*"la"; i:1__'::"l:"^|ini 
taYin meclis]erinin kunıi-

diğer bir çok endiistrilertl9-'i1'--,*,,;;- T.1,"j ;:,'::J,ilİjr:LH,5'ii'ji:l"f'#:
:i;[i 5Şffiİi,#l;;:*iffiaff:;Ş: lir; ;; -llıı ıi"ıiı. eıde etmiş buıunuyor-

metini almış oltlu. du,
İşçi senclikalarr birliği 1868 de teşekkü!

19 uncu yüzyılın ikinci yarısında, işçi etmiş ve bittayette, birliğe dahil işQi sen-

sendikalarrnrıı tAbi oldukları kanunlarda dikalarının temsilcilerinin bir araya gelip

mühim cleğişiklikler yapılmıştır, 1871 ile müzakerelerde bulunduklafr istişari bir
1876 arasında kabul edileıı kanunlar, işçi meclis mahiyetiııde ortaya çıkmıştır. Yıl-
seiıciikalarrıırrr kaııun kar-qısıırc'laki hukuki iar geqtii<qe bıı ilk lıasit gaye daha geniş-

durumlarınr daha tiesi:r o]afak ta}'iıl et- leirriş ı,e bugiiı] birlik, müzakerelerde bu-

ıniş ve bunlara tescil ecliimenıiş hilknıi ]uniı]] kaı,arlar alan teşrii bir meclis vazi
şahsiyetler olara.k bir derecel'e kadar ka- 1,etine gelnriştir. Birliğe üye olmak mecbu-

nuni himaye sağlıyabilmiştir ki. bunu baş- i,i cleğildiı,. İşçi sendika]arr üyelik mecbu-

ka türiü elile etmeleri kabil cleğildi. Par- ı il,etini ihtiyari olarak kabul eder ve muh-

lA.rnentonun kabul ettiği bu kanunlardaki tari)"etleıinclen ve kendi işlerini kendileri
hükiimlere göre, işçi sentlikalarının belirti iıla|e etmek sorumluluğundan feTagat et-

,, * ı"*isi, parlamenio. toıo- ffİ;i'l;L:'T,,lüilu".,iiji'İi',,İ,""1,
}"İ:l"}:İ:}";İ'H,;,".,İH;i:'.,,;,|,J:":t*; biitün işçi senclikalan hareketi iıe iıgiıi iş_

edilen resmi kqnuniaıdu. Çev;,",.,, 
" "" '---- lerin umunıi idaresi, işçi sendikalarrnrn
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:İur".* i":{*tlerinin gelişmesi. r.* sı- iş]erde istihdam olunan kimselere yayıI-nal ve sosyal hayatın bu değis.n şar!]a- nııs r.e bir çok mesleklere rnun.rp İjo_rına uy,un olarak, zaman zamaı birliğııı iaı.. müşterei< -"nt"otıJii tor-v"rtir""ıkendİsi tarafından tAdiJ aCilmek şaıtıl"ie. .= s"İ=l".'r' gerçekleştirebilmek için teş_
'Tl-İ.bi|. siyaset ı.e ç,ro3,:ıa:ıı_n for:aüie iı]d"tiaıma ihtil,acını takdir etmişlerdir.edilmesi gibi mak-,aılar]a. rceri;ezi bır:r.ı- ]{ua}].eı nes]ekleı.e mensup şahıslarrnkanizma nıeldaıa gttirı.:i.-ı::.. -.*Orİu---",. c,]ii cemiçetler. şimdi jşçi
. İşÇi seıdj}aları_İrı g"""t .r1. r-e gerek seıd:i:aja:-i bi:iigi iie birleşmişlerdir. İşçif aali3'et süalarmıı hududu iübarilie ne sendiia]izmi a}-ıı zamanda i,mme servis-şkilde geliştitılerini sendikalar tıriigınln leriıde. ı-e istııısa] mad,lelerini tevzi işle-faaliyet tarihinde görmek 

_ 
rniımı<tıntıtır. rinae çahşaıı işçiler arasında olduğu gibi,1868 de Manchester'de yapılan ilk toplan- ıru"t.rırne:-ve müesseselerde çalrşanlar,tıya, üye yekünu 120,000 den az tutan bir banka memurları, si*orta memurları, ar-kaç işçi cemiyetini temsil etmek üzere 34 tı.tı"" ," ]iv.t"olarda çalışanlar, mıizis-den az fazla detege iştirak 
- 
etmemiştir. yurı"", ıi-i" u"rştıImalarda çahşanlar ve19 uncu yüzyıIın son orr vılında işçı senaı pr"tı"lvur--aoı.torlar arasında cia kuwet-kalan airliğinin tiye saysı yekünu takr! iıai", e, mesıetıeraeı<ı teşkilAth işçi kit-ben 1,5 milyona VarmlŞ ve birinci cihan ıeıe"ı; -aitaacılık, maden işleme ve bilü-harbi sonunda 6,5 milyona katiar yüksel- -r-'tu"""tu ve ağaç işleri endüstrisindemiştir.-tosıi,işçısendikaıarırıın_.s"y,",,,,],ptİ:l?İ,:"il,rrT'""'J,T-şJ'İ?İHX jilt.

çoğalmıştır, Fakat 20 inci vüzyıIın en fe'- lur-rşır"a,".- Mesel6,, makine sanayii vena iktisa'ıi buhran devrelei;nde ilahi, her g"-ı i"irri, ressamlan cemiyetlerinin ye-zaman için milvonlarca teskilAtlı insanlar_ 
"i, ."ı,ı"" ve dökümcülük sanayii ile, ta-dan müteşekkil sağlam bir temel kalmış- şıt vasrtaları- imal sanayiini içine alan iş_trr, iki cihan harbi-arasında 6,5 milyon gi- ii *"aıüi"" arasmda ol,tuğu gibi; birbi Yüksek bir seviye-ye cıkan 

^üye 

-sayĞı, 
aemiryol au]r" -".r"ı"rr cemiyeti de,1933 - 1934 yılında takriben s.7so.otio e makinist rre ateşçııer sendikası ve milli de-düşmüştüf, İkinci cihan harbi başladığı mıryoıcuıar iırııgı yoııyıe işçi sendikalarızaman. birliğe üve olmus bulunan 2ft birlİğine nağlunİr. 

- 
Xaptar- ve ;;a;;işgi sendikası eski ül,elerin-den bir kısmıııı sendikas, ıi"İ gu-i telsizcileri sendikası,tekrar kazanm:ş, r,e harnten biı,r,ıl önce- t"r, rru.-a- 1.oııurl pilotlar cemiyeti; kuv-ki üye sayısı takriben +.i .'ş,*" ,",'-;. ,:;; ;;;,;; ı.e umumi işçiler sendika-bulunuyordu, Harp yıllarınja 

. 
,"ı,ı*" .,n,"n^ l.'#]'"o naklil.at sendikaları (de-

İ_:0q0 
0.00 kiSilik bir üye artışı daha kazan- mir1,oUarı l,"lıç) s.rp, yoliyle işçi send!mrŞlardır. Elde mevcut en son. sayılaıa l<aları nirlğine bağhclırlar. Büyük milligöre, birliğe üye olan sendikalarriı üye -ra"i iuriiıri nir ği yoliyle sendikar bir-sayısı 1945 de 6.575.654 ü bulmuştur_kl ligir" b;ğl, ;l"n madencilik, ve taş ve em_bu yeküna 1.300,000 i bulan

de dahilclir. kadıııiiyeler 
:gl:*Tl"r, grubunda, kO.tl" *rj""İu-

.. .ş_imdiki haıde ıngiıiz işçi seııoikaıarr ;HrlT:'i: ffI:ilJ:.T§,],:ffiT J:rbirliğine üye olan ,""ail"lu",, sayrsr tak- dır. Nasıl ki makine sanayii grubu için-riben 200 kadardrr. sendika,arın kendi de, konirol vazıfesile mükellef personel-aralarrnda birleşmeler olclukça, bunların le, makine teinisiyen,eri; ve demir ve çe-sayıları da azalrı-ıaktaclır. Bu sendikaiar, lik ve diğer küçük maden sanayileri gru-bugün her çeşit endiistri ve servisleri-iç- nrnau Ju',-iry.etli maden işIerinde çalı-lerine almış bulunmaktadırlar. sendika- şan ustaıarı-n"kurdukları sendika, ve bilü-
l]:T_lrOO:,. |alifiye olmıyan işçiler sa- -om k"""rt" ," ağaç işleri sanayiincle de,nasından, aylıklı memur ve müstahclemle- inşaat teknisıyenlerinin kurduk]arı sendi-re, teknisiyenlere ve mürakabe ve idari t, ,]u".İ"]'"'"

;
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Fransız "İktisadi ve İçtimai AraştıI-
malar Enstitüsü''; iktisadi ve içtimai va-
kıalar üzerindeki müşterek müşahedeleri
tesbit etmek rnaksadiyle yabancr memle_
ketlerdeki müşabih enstitiiler]e temasa
geçerek bu müesseseler namına söz söyli-
yecek birer mümessil talep etmiş Ve takip
edi)eıı çalışma usulleri ile araştırmalartrı
nıeşzulart üzerinde görüşmeler yapmrştır.
]şte brı eseı.; sözü geçen enstitü taraİrn-
daıı clal,et edilen Londı.a iktisat xIektebi
picfcsö:,lcrindc1-1 (Liolıe] Robbins) iı-ı''ik-
tisadi Mü§ahede Usul]eı.i ı.e İktisacli Alaıı-
da Geleceği Kestirme Meseleler.i''. Profe-
sör Doktor (E. F. Wagemann ) rn .'Almaıı
Konjonktür Eııstitüsünün Teşkilatı ve Ça-lışma Usulleri'', Louvain Üniversitesi siva-
si ı,e içtimai ilinıler mektebi profesÖrü
(L6oıı Dupriez) nin ''Louvain Üıiversite-
sinde iktisat tedrisatı ve iktisadi arastır-
malar". Barselon Ürıiversil esi, iktisadi
araştrrmalar Enstitüsü müdürü (Joseph-
A, Vandellos J., Sola) nn ''İspanya'da ik-
tisadi araştırmaların bugünkü hali'', Ut-recht Universitesi profesörü 1Dr. G. M.
Verrijn Stuart) ın ''Hollanda'da iktisadi
tetkikler" hakkındaki konferanslarını ih_
tiva etmektedir. 73 sayfadan ibaret olan
bu muhtasar fakat müfit eseri sayrn okur-
lırımrza tavsiye ederiz.

İktisadl Araştırmalarda usuller

M. It. 
"

Kanunlarımrzda Mütltletler

Soır güııieı.cle satışa qlka].ıin:ış buju-
:..,:: ,]iı::,';:-__:: i::-ızl: \I:d.le:]er'. aillı hi-
:.: :,: ]::,: :_:l: _.:.: i.:::i ııı-ı::t]i bir eser
.:az::::-_::'n:_-;::=aiı:,jr:.- Doğan Bodur
tarafıı,jaı haa:,aıı:ı,< oian bu eser. va]-
nu huku.Irçuiarln deği]. bütiin vatandas-
ların istifade edebjlecekleri bir eserdir.
Hukuki, iktisadi, ticari, içtimai ve ça-
hŞma hayatlmrza ait bütün müddetler
eserde kaydedilmiş bulunmaktadır.

Günlük hayatımızda, gerek devlet ge-
rckse fertler]e o]an münasebetlerimizc]e,
bir cok ihtıiAfIaı doğar. .tsu ihtil6flırııı
halii, çok defa, ic]ar,i ve kazai makarnata
muayyerr bir zanran zarfında müracaatla
;nümkündür. Aksi takcliı,de bir hakkırr
ziyaı mevzuubahis oiabi]ir. Sık srk teker-
rür eden hidiselerc]eki ]<anuııi müddetieri
l,ıaf ızamızda saklamamrz mü rırküır o]abilir.
l]akat mevcut kanunlarrn yekünunclaki ka-
barıklık dolayısiyle hepsincle kayıtlı mücl-
detleri, yalnız hukukçu olnıal.air \.atandas-
ların değil. hııkukcuiarın bjİe hafıza]arııı-
da saklamaları mümküıı değildir.

Işte bu eser, '!nüddet" mese]esi bah-
sinde gerek hukukcular gerekse vatandas-
Jar iqin bu bakınıdan cok faydalı bir eser-
dir.

Eser baslıca üç krsrmdan ibarettir.Birinci krsımda ; mevzuatımrzda adedi
(3001) i bulan müddetler, kanun numara
ve maddeJeril le birlikde. kaydedilmekte-
dir. ikinci krsımda; alfabe üzerine ıanzim
edilmiş bir genel fihrist, üçüncü kısrmda
ise öze] fihristler mevcuttur.



E.eriı baş tarafinda ordinaryüs Prof.
Dr. E. Hirş'in bir önsözü mevcuttur. Bu
önsözden sonı:a kitabrn nasıl kullanılacağı
hakklnala kısa bilgi verilmekte ve kita-
bm bibliyografya kısmr gelmektedir
Bunlard,an maada, İstanbu] Hukuk Eakül-
tesinde Ordinaryüs Profesör Mustafa Re-

şit Belgesay'm "Zaman aşrmı ve hakkı
clüşüren süreler,, başhklı etüdü mevcrıt-
trır.,,44 sayfadan ibaret olan bütün etüt,
te şu mevzular tetkik ediimektedir: "Za,
man a§im lln hrıkuki mahiyeti, zaman aşr-
ırrrırn sosyal rolü, zanıan aşımrna tibi
haklar, zaman aşımmın hangi kanuna ta-
bi olduğı:, zaman aşımlnln şartları. za,
man a§rmının süresi, zaman aşımı süresi-
rıiıı kesirıiiğ.i, zaıııatr :1ş[nı süresinin he-
sabr, zaman aşrmrnr durdurmıya4 haller,
Zaman aştmlnrı tatili, zaman aşmının ke-
si]mesi, alacak zaman aşımtnın hükümle-
ri, iktisabi zama]ı aşlnrlılrn şartlarr. ga1,-

ri ııt-ırku] nıai]aıııı za..ıa.] asliilı i]e ]ki--
.ı.bı. :ıe:..:._ı] :l..ı.!:.::j,. :'.:_::. c jl:-Il :ir

Eserde mevcut müddetler. mevzuları
itibariyle şöyle tesbit edilmiştir. : "Zaman
aşımı süreleri ve zaman aşımına ait içti,
hatlar, ıliva aqma süreleri, itiraz süı,eleri,

temyiz süreleri, idare ve kaza mercilerinin
karar vernre süreleri, beyarıname verme
süreleri, taraflar arasrndaki ihbar sürele-

ri, ahvali sahsiye, aile ve miras hukukun-

da süreier, şirketleri ilgilendiren süreler,

baırkalarr ilgilendiren süreler, özel idare-

leri ilgilenrlireıı süreler, şirketleri ilgilendi-

ren süre]ei:, bankalarr ilgilendiren siiıeleıı,

Başbakan'lığ. Adalet. Milli Savunma. İçiş-

leri, Dışişleri, Inaliye, Milli Eğitim, Ba-

yrrıdrrlrk, ekonomi, sağlık ve sosyal yar-

üm, Gümrük ve Tekel, Tanm, Ulaştırma,

Ticaret ve Çahşma Bakanlrğırrı ilgilendi-

ren süreler.,,

Is,_,l,. ist :.:lbu'.ia Ü:::ı,eı,s;te Iiitabevi

: _-. : :: l:: ::. _-_ b"_.::_:ş:i:. F:},aiı l15) lira-

.-l-:, B::::: : ı,:: ]a:ıı:::: ;a,,,s:l-e ederiz.
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Birleşik Amerika'tle
iş butma senisi

ıtı iğelLerıne li§betle doİd @
9 i*r,=* olınosrnq roğmen,

[oıbin icaıılnosııdd çoL mü-

hila ici oynoİotş bulunon biı

ııüessese de, 3iIleşik AmeİiLCı

iş Buloo Servisidir. Bu teşektiil,

l94l - 45 geneleıi orosndğ mil-

yonlcrco hoıp <ımelesine iş bul-

mrış, şimdi de teİhis edilen (ı§-

kelleİi voziIeye yerleştiİmekiedir,

Birleşit Ameıila iş Bulmo

seİvisi ilL önce, l9l8 senesinde

İş Bok<ııılığm<ı boğIı olcooL tesis

editmişti. 23 devlet, ğynl zo-

Dığndo mohalli iş bulmğ 5e.vi3-

leri işletme}te idi. lqkğt bu mü-

es§eseler, deYlet hududu dahi-

Ii.deki işçileıin aDcok u{ğ-k bir

}ısmın1 istihdam ediyordu ve

EerLezi bir teşLilal bıi,.r:l:cd:ğı

içill, iş si(Eicri:oir Ler c€r:e:e

göre değlşrei.ie idi.

BüIeşi)ı Aneıila İş B,ıiıoa

servisiain ho-kiLi teEelleİi, Koğ,

gıenin 1933 §enesinde devletleİ

torolındqn idğĞ edilen ve lede-

!dı hüLimetlerin moli yğrduaına

doYonon yeni bir iş sistomi ko-

nununu kğbı.ıl ettiği vo}it qhl-

mışhr. Bu Yeni müessesenin ilk
hedeIi müessiİ ve klymetli biİ

memur kadıosunu tesi§ otmek,

münle"it deYlet sistemlerini mesl
ul ve iş bulm( ııeselesinde mü-

es6iİ bii hğİeket t,]İandğ buiu-

nocqk işbiİliğine dğyğnon bir

miiesseseYs ink dp etiiTİoelii.

İk senenin sonundğ 8.250.0Oo

insğn müesseseniı büıolmı soye_

sinde 
'ğol 

vaziIe qığmcLtğ idi_

leı. 1938 senesinde bi. iğnegi

müslesnğ, bütün Ameıikq Dev-

letleli bu müesğeseYo işlirğt gt-

oiş 9e 9c@6ttiği toideleı, heP-

6ine birden teşEil oluaEuştu-

Momqlih. heı devlet Lendi idore

sotdhiyetini mühoroza edilor v9

iş bulmo büroloıı, devlel seıvisl

olofğk idoİe edilıYordu.

Kooıdinosyon ve iş billiği
pİensipleline istincıi eden bu

§islem soYesinde ozomt sulh

devresi İğndtmğnına eİişilebil-

!ıişti. İş ğroyğn bir işçi, moholli

iş buimo biirosunc lliiİğcğğt €di-

yoı, ehliyetleri ve tecliibesi hak-

]iındq doinıi bir dos,ronın hğzır-

lcmabilmesi için orada soİg.lıyc

çekiliYordü. Bundon sonro dosyo

dolduıuluyoı 9e mesleLi sırğyğ
göIe tqsnii ediliyoıdu, İşçi oro-

Yğn biİi mür(ıco(ıt etliği vğkit,

oktil dosyalğr gözden geçiİiliYo!

ve m.mılğı ehliyeti hoiz bulu_

non işçi biı doho sorguya ceLil-

diL:en so::.o iş c:g,,jr:3 g.::1e-

::_::oidu.

::.': ri: :,j:]=.: :. ı,.,,..r.,'-'-

=-]i b:^- es=: ,:i::i şgHje
l<pioıcsı zc-.|-e::: :._-ii eiğ.
!ei, bu zoruİe:i k€şr]c,o]l ii:1
en u!qı:a Yolun, bütij..l devlet

ojanloInr ınuvo}Lğten {ederol
lontrcıiiı ğlilıdc! toploook ol-
duğund }arğr veIdi. IIğıbin bğ§-

longrcındo bozı sğholqıdcı ihti_

yoçton çok İczlo iş oızı. bulun-
., moktğ, diğer saholğıda isg iş

.irzı ihtiyğonm çok dünundc idi.
Ancok merlezi biı idğle sdl,e-
§inde iş kuvveti, ihtiİğç gö§te

len yer ve zomğndğ tevzi edilo-
biIiIdi.

B:ı]eşil AloeıiLğ İş Bulmo Set_

!is!.!x bugüıtü en E1ühin vğzi-
I.leİiodei biİi, teıhis edilen os-

kelleİ için hususi iş bulmo büro_

lğİının işleii]nesi ve me.kez İi-

!,.otılğnndğ,oıdudcıı opılmo
moİLozlgrinde vo hostohğneleİiı_
de hususl Eüteşqılafiı bulun-

ALışMA

duıuloosıdt. Teİh15 edi]€n d3_

}eıleı İş Bul:ıo Se-isııj! bu!u-

sl bif ddiıe§idt ve Voşiıgton'dq

bir müdü.ü bb Eüdü Euoİinl,

48 eyoletin heı biriıde de biı

miimes§ili bulundcltodrİ,

1944 de (ongre, hqİpte hiz-

met etmiş olğnlğr için "siviİ hd-

ydta Yeniden uymo" Lcdununu

kğbul etüişti.. Bu Ldtun, Birle,

şilr Amerikd İş Bulıoo Seıvisinin

içinde bir de lerhis edilenle! için

iş Bulm(ı servisinin kurulmosınr

sğğIdm§trr.

İş bulmq, giınıek tstedikleri

vazifeyi bilenleİ için nisbeien ko-

lcrydır, lğkğt teTbis edilenleİin

ekseİiyeti Yğ hiç bir tecrübeyi

I]giz b!lunnğr:.:ıl3 _vc.:: :J
:::: ..::].::::: :e:_ :e:;,;ie-

|:: e:_:::ei e.; r@ileleıini
,-::::=-! 5:gğjce bulunmdk_

:: ;e:c:jı co yoıcılonmış ve
,:::c.,ji iç]ildedirler. 8ır]doİın

::;s:::: yaıdımc ihtiYğçlorı v.r.-

j:_- Teıils edilenlele yğIdım için

ioz,ılocm yeni pıogıorrlğığ gö_

re, Biıleşik Aııerik<ı İş Bulmo

seİvisi, mütehğsslslğIrnı deniz-

oşıİı Ye.leİe göndeİeİek bu su-

ıetle dskeılere AmeıikodqLi muh-

teii' sğnoYileı ve buılcrıc ilerle-

oe imkanlcrır hokLrndğ moliıEot

ve lmektedil. Teıhisten ewel
meİLeze çqğı! onlcf için de, İş

Bulııo Servisi, hususi progrom-

lğ. hqztİlalcışhr.

Bütün bunlğun Yğnındğ Biİ-

teşik A@eİika İş Bulm« Seıvisine

boğlı her mohğlli i§ biirosu, es-

ki osLerleıe diğeİ iş müesse6o1e-

ri hğkkudğ dq molümğt v€I-

mettedi..
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Falırikalartta içtimai
yarilrm. servisi

Bir İngiliz mecmuosı yozıyot:
İçtinol ilimledn günden güoe

eheıimiYet kesbetmekte otcrn bi.
şubesi de endüstri ile ğldkost
olonrdır. Fcıbıikc içtimal Yo.dİo

. servisi memuru, her hongi bü_
yü} bir endüsiıi evinin h.ryoti
bir dzasıdıı. 3u oynl zom<nıdo.
istiıöali otoı bfu iştil.

Fğbrikc içlimoi Yd.drm ser_
visi mernuıu ne ycrlcr? Eweld,
bundan ne Inanğ kğsdedildiğini
a:csi:!a]ırr. 8u, ilii s]ııJa oYIı_

:-. :: .!i:..,.:::.,.

::-.-;':::.'=::'.::::
iob:üc o:E;=;:s;::: ,e s::;_
p§ikoloji§iode ihtisas ycıpot. Kü-
çjL bir fobriİodo işin Leİ ili
ciheii de birleştiİilmiştiİ. vğzifeyi
deruhie eden todrn, ewelö hos-
tanede tolim ve teİbiye görmü§
bildhcre de diğeı seİvis üzeİinde
etüd yğpmrştlı. I(endisine 1«pı-
]on miiIacğğtlerin bilfiil hududu
.ı o].tu.. ikseIiye|]e çok sıtışık
zğ:!o_ı]cı çeçi.iI. İşin bu lodor
yoıucu ciışunı roğnen bu ne-
::ıırjo; ccs:ıi: ij::] :ea.::a:-
di.mek isiiYeie ğ.:ğ ies.i.J..i ei_
rriediE.

BüYik iş yelleİinde ve icb::_
tc]ordğ iss bu servisie else.i_
y€l]e ili "eyc doLo le]q me
mu. çğ]§l§ıhİ. Biıi işçileriı sü-
hğ|i ile oıatadğr olqı §qğlrt mü-
Iettişi, diğeİi ise, büyük soyıdo
İısğnlğ.ln çalıştilrldrğ bu yeı_
lerde biıiken me§eleleıle crl6!d_
daİ otcrr, işçi d!ıiİidir. Meseı6
ğdemi devğm, ıoüşLülpesent iş;
çilel, işçi ve lstcboŞ! ğıas]!dğ-
Li cnlcşmcrzlıkloı^ ve sğiİe gibi...
Işçi axairi !ıiidüİiyetlĞ işçi drğ_
sındq iİtüği vdziİe.sini gö!üİ.

iyi biı işçi a]r{ri, çoL ciddl işçi
ııünozoolcırnc müncer olmosı
ııuirtemel olcın onlaşmezlr}lcrr,
mehqlei ve hüsnü idğre ile beI-
talq{ edebiliİ,

Kadın o1an biİ ço! işçi 6mil_
le ne ıasiğdlm. Bunlor orosındo
bilhossğ hğh.lodığım biİi, tğm
tohsil göıııüş ve içtinıol bilgi
djplomosmı_ olıoış olmosınc roğ-
men henüz' 24 yoşndğ idi. Bu
todın şimoli İngiltere.de mühim
biı Iobriircdo todınioto olduğu
gibi eİteLie.e lie dmillilr edlyol-
cu. occsınd,ı oiurduğum ıki so_
at 7.:.]1:Jd ]ils r::] ].]CJ.9ie .:s]-

::: : ,::;: : :: :a.--
'.'''--

:i.e 9..:i9.:_=]:ii. tsl oia=, io_
r]sm]n hosiq olduğl]nu. işe get-
met iizere evden ğyİı]mcdğd
ewe] iorısı için yopğbildiği ko-
dor iş Yctptüğml, çoİşlyo gidip
,f,ltşveriş yqpmğk ve çocuğunu
koıışuya bıroknıok gibi işler
bğşğrdtğlnt ğnlğth.

işçi Eniri vğziyeİi not etti.
ajJt Joiriiğ ;.udor ieieioıüia 9ö-
.Jlşü Alr1esin]. hosiğliğt niid-
:.::... ç...ığJ b,al;nok iize.e bj.

:.9:.::.::ğ.t Yc'p-
: _:_ı':: ::=::j: s:::i_jı:ı eve
;-.:p er :i::_] ::-ğ.ei b::ls:::i ie
ilict, Bş_:e e. çoL iesİ eden
Şej., Ele!:ru.enin büiiiı bu işle.i
bülik biİ nezaketıe ycpışı oldu.
Üstiinlük hissi değil, sqdece yğİ-
cirirr qrzusu ,ğrdı. AdğEı gitlik-
ten sonlq iki kız sorguyo çekil-
di. Bunlo! iş esnosındo birbiriyle
kovga ediyor ve diğet işçileıi
]ğhğtslz ediyoİlğİİıtş. İşçi 6miri,
bunIorın geçimsiz olduklğrıBr
deıhcl onlıyorok bir tcnesinin
bdş}ğ iiİ doireığ nğkli içiİı
icğbeden mudmeleli Yoptt.

Büiün bu yğpıl6r şeİlere
<ioğırıCon doğmy<ı, bineIsihi işi
<ıldkodor etınektedir. H<ryrrpeı_
veI]ik z]mİundc Yğptiorşhl. u_
ırutmğmğltyız ki bu içtiElol yol-
d]m §ervisi memuıiarı, bu ticori
lilmi]lğrrn soyesinde yoşq.lğİ.
rati o]oIok ispğt edilmiş bulu_
nuYol ki, iyi bir işçi amiİinilı çğ-
ltşhldığt {obİikğdğ isiihsol sevı
yesi daimo 1iit§e! olmu§tuı
PotIon bilir ki muttediİ Ye iyi
1etiştiIilmiş kodın veyo erte!
işçi a!11irieli tcrolnrion işçiieriıı
.renloo1ieIiy]e o]6]:cicl o]ınıo_
s.. :üe.]t :s]:: :e=::: :..:

i1-:._:::::::: _:.:_ğ: i_- b:ıİ
.: l. :_ ::;, ::j::.::, dgllieİ;
: : :::: =_::-.e:: :.]q.]oşırı_
._- ": ;1-.:. ı:,;:::-o! üze
:ğ r::::eie i..::.:iİ. se9poi!!
kijiseie:di!

F.ıı<ğt bu işie şelkot Ye ne-
,§]rcilen doho mühim ol(ın biİ_

şeI vcİso o dğ büYülr ölçüde
]<urnozjık ve kıvıetli muhoke,
ııesidiı. İşçinin ademi devğmt
Lğk]<lndcı 9ö§teİdiği sebeplerin
coğIuluğunda şüpheYi ccdip bi.
ıo\iq buluıursa i§çi amiri, işç!
İiı eviİıi ziYdİet edeİ ve vğziye-
tiiı eIlniYei ve §ğ.ohği eso§loİt
izeIine göıüşülrıesine ça]§u. Bu
ise !oıcjr:e: sc]6bel! ve cesğIe|e
;tr515:odr! çur__kü biİ i§çj ölnjİi
.e]ti ıiIEi rcşlcİItndğ biİ kü o]ci_

biliı ve y.:?]erce işçiyi idğre e1-

riek nıecburİYelinde kaioijLr,
Ildikçğ se].iiİ]iyğt! korgrlqı oi
mok ve ychui dğ diğelieİini!
şolrsi likirieıine koışı ioyııol
için cesğreti r:le(ienire j6z]adlr.

Fobıiko]qriq işe iı6Lim ol<ıı
boşlıco nizon ve lonunloıı iob_
rjkc işçj ami.i biimeiidiı. Fobıi_
]ıo kanunlcrin« tesi. etmdsi ih-
timcli olon }eni }oDuİl(tlr göz
6ıünde bulundurmosr şğnhr, Btr,
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onun işini_E, en Euiiİe baİ lrsmı-

ieşki] ede: ziIğ işçi 6oiİi,
gmrinie bf,:u:l.Er işçiierin çolış-

ino soğl]e!:ı:. dii.iistliiğü ile iş
şe:ai.]iiı laib:ti bğ}ıoındğlt mü-

diİiYe!e nesuldür. Ekseriyetle.

işçi iazminğtı ve umulti oıqr(ıt

ijnai sigorid hok}rndğ hğylıce

:ıaliııcrtı olmolıdıı. Hiç değilse ,

ğce]e vğziyetlelde bu mevzulğr

Lo}kındd nğ§ıl izğhcrt ğlmosı

ldztm geldiğini bilmelidiI.

Veri[esindeki eğlenceli toİğI

do tğbritoacı işçileIi için içtimği

toplğRhlğ. teİtip etmektiİ. Birçok

i sdnln çolıŞhnldlğı 1eılerde ei<-

§eIiyetle cemiyet hoyotı vdrdır.

spoIiğİ, dğns, müzik, sohne ve

diğeı teneliiis)eı için kulüpleı

teşkil edilmettecir. İşçi amiIi bu

muhleli! şubeleri kendisi idğİe

eirdez. Tobii oloıak bunlorın ido-

ri iŞleİine hasİedecet vokti yoL-

tuİ. F(İlat muhtelil kirliiple! için

§eçilen leisler, işçi 6mi iıe yğ-

kıİldcEl iş birliği Yctpğİlcrr. Neti-

ce itibğriYle işçi dmiİi İab konın

sosyal h«Yğhndğn mestrldür.

işçileıin sıhhoti ile clakodor

olğn sıhhğt mületİişi hdkkınd(I do

biİkoç söz söyliYetim. Bu voziIe-

de çğlı§ğn kodın, Yetiştiİilmiş

bir Nirlstüİ. Müstokil oloroL çc-
ltşhğtIıdğrl kendi bilgi ve teşeb-

bü§iine itimğdı o]mğl]drl , sıhhdt

mü{ettişiniı, iYi telriş ve teçİıiz

edilmiş biı hosto odosr vordır,

8üyük biı lobİikodq ise istiİğ-

hot odqloİı ve kliniği ile aylı bir

binğ$ olğbiliI. İşçilerin srhhğti ile

ğIdkddof olon bu sıhhdt mület-

tişi, işçi dmiİiyle Y(İkınd(rn te-

n:os halindedir.

Şuüı.ı teb<rriiz el!i.ı!e]iYiın Li

soğlü işleinde çğLşnot koloY

bir şeY değildİ. B-ı İociıırı Euv-

vet ve sğbİEo bdğLd]r. MüteEo-

drYen heİkes geliP d€İdiEi (O-

lotmğktd o]duğundğır, bu i§e

merbüt oldn mesuliYetieİin grit-

tikçe büYümek tğbiqti vğİ&r. Bu

iş, içtimqi ilimleİ sohasınd(ı mev-

cut en oldkolr voziteleıden biıi
oldukton boşko en iyi mğoşı dğ

temin etmektedir. MesuliYeti ol_

duğu kodof prestiji de olan bif

iştir. Fitrimce işin c@ip tcEdh,

{ddl bi, vaziıe oluşuıdodır. Fob-

İiko sühhat müIettişi kğtiyetle b!
lh ki kendisine dğimğ ihtiYaç

vordıı. Bu, bir insonın hissedebi-

leceği en memnuniyetbahş his-

lertien bitidiı.

"Akşom"
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