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İ l l i sayılı Askerlik Kanununa ek Kanun
(Resmî
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No.
596S

Kabul tarihi
19. VI. 1952

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce Ereğli Kömürleri İşletmesi Mües
sesesi ile Devlet Linyit İşletmeleri ocaklarında fiilen çalışıp müstahsil ve müte
hassıs ocak işçisi (kalifiye) vasfı bu müesseselerce tasdikli belgelerle tevsik edi
len erlerden temel eğitimini bitirmiş olanlar muvafakat ettikleri takdirde eski
den çalıştıkları maden ocaklarında çalışmak şartiyle mütebaki muvazzaflık hiz
met müddetleri içüı mezun sayılırlar.
Ocaklarda geçirilen hizmet müddeti askerlik hizmetlerine mahsup edilir .

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında iş ve işçilere mütaallik bilcümle
mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunların kazaya uğramaları ve ölümleri hal
lerinde de yine bu mevduat hükümleri uygulanır, ücretleri de kıdemleri ve em
salleri nazara almarak bu hükümler dairesinde müessesece verilir. Ayrıca er gibi
iaşe ve ilbas edilmezler.
C) Ocaklardaki hizmeti terkederek ordudaki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu istekleri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hizmetleri askerlik hizme
tinden sayılır.
D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizmeti terkedip ayrılanlar veya izin ve
hava değişimi müddetini geçirenler veyahut iş Kanununa göre hizmetlerinden
çıkarılanlar bu tarihlerden itibaren geri kalan hizmetleri için tekrar kıtalarına
iade edilirler.
MADDE 2. — Bu durumda bulunan erlerden her yıl '(2000) kişiyi geçmiyecek
miktarda lüzumu kadar işçi İşletmeler Bakanlığının talebi üzerine Millî Savun
ma Bakanlığınca verilebilir.
Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl olduğu takdirde Bakanlar Kurulun
dan karar alınır .
MADDE 3. — Bu kanun hükümleri harbde ve seferberlikte uygulanmaz.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Cumhurbaşkanlığına yazılan teskerenin tarih ve
numarası
i
Bu kanunun Hâninin Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve Söğgft numaraUn
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