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- Şaft : 9361)
Kabul tarihi
11. Vir.1956

MADDE I. — A) Asker olmazdan önce Zonguldak Ereğli Kömürleri işlet
mesi Müessesesi i!e Devlet Linyit İşletmelerinde ve Devlete ait diğer maden ocak
larında münhasıran maden istihsali İle alâkalı ve bu istihsale yardımcı işlerde ça
lıştıkları müesseselei'ince tasdikli belgelerle tevsik olunan mütehassıs ve kalifiye
daimî ve münavebeli işçiler kıtalardaki altı aylık eğitimi mütaakıp muvafakat
ettikleri takdirde eskiden çalıştıkları maden ocaklarında vazife görmek kayıt ve
şartiyle mütebaki muvazzaflık hizmet müddetleri için mezun sayılırlar.
Ocaklarda geçirilen 'bu hizmet müddeti askerlik hizmetlerinden mahsııbediiir.

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında iş ve işçilere mütaallik bilcümle mev
zuat hükümleri tatbik edilir- Bunların kazaya uğramaları veya ölümleri halin
de de yine bu mevzuat hükümleri uygulanır. Ücretleri de, kıdemleri ve emsalle
ri nazara alınarak bu hükümler dairesinde müessesece verilir. Ayrıca, er gibi
iaşe ve ilbas edilmezler.
C) Ocaklardaki hizmeti terk ederek ordudaki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu istekleri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hizmetleri askerlikteki
hizmetinden sayılır.
D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizmeti terk edip ayrılanlar, münavebe
ye tâbi olup da grapunda iş yerine geîmiyenler, izin ve hava değişimi müddetini
geçirenler veyahut İş Kanununa göre işinden çıkarılması icabedenler İşletmeler
Vekâletinin tasdikini mütaakıp geri kalan hizmetleri için tekrar kıtalarına iade
edilirler. Bu gibilerin yollukları da müesseselerinde ödenir.
E) Maden ocaklarında çalışan bu erlerden iş yerinde vâki bir kazadan do
layı sakat olanlar veya heyeti sıhhiye raporiyle ocak içinde vazife göremez diye
raporlu bulunanlar kıtalarına sevk olunamazlar. Bunlar ocak dışında ve hafif
hizmetlerde istihdam olunurlar.
MADDE 2. — A) Ereğli Kömürleri İşletmesi ile Devlet Linyit İşletmeleri
ocaklarında çalışan ve müesseselerince tasdikli belgeleri bulunan daimî ve münave
beli maden işçileri altı aylık eğitimi mütaakıp birinci madde gereğince hemen
kıtalarmca iş yerlerine sevk olunurlar. Bu iki müessese haricinde kalan ve yine
Devlete ait diğer maden ocaklarında çalışıp da mütehassıs ve kalifiye işçi olduk
ları tasdikli belgelerle tevsik olunan erlerden altı aylık eğitimi mütaakıp ocak
lara sevk olunacak işçilerin miktarım İşletmeler Vekâleti teshit eder ve bu talep
Millî Müdafaa Vekâletince kabul edilir.
B) Bu dununda bulunan erlerden her yıl üç bin kişiyi geçmiyeeek miktar
da lüzumu kadar işçi, işletmeler Vekâletinin talebi üzerine Millî Müdafaa Vekâ
letince verilebilir.
Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl olduğu takdirde İcra Vekilleri Hey
etinden karar alınır.
MADDE ;!. — Bu kanun hükümleri seferberlikte ve harbde uygulanmaz.
MADDE L — 5968 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır..
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MADDE 5. — Bu kanun 1 Ağustos 1956 tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 6. — Bu kanım hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur13 Temmuz 1956
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