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Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri ile taşocakiarı nizamnamesinin tadili

ne dair kanun 

(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 14. IV .1341 - Sayı : 92) 

No. 
608 

BİRİNCİ MADDE — Maadin nizamnamesinin kırk beşinci maddesi berveçhi 
âti tadil edilmiştir: 

Maadini mekşufe veya metrukeden olupta Devletçe mukayyet olanlar ile ihaleleri 
münfesih bulunan madenler, Hükümetçe ya doğrudan doğruya veya Türk olan eş
hası hükmiye ile müştereken idare veyahut temettüatı safiyeye Hükümetin işti
raki şartiyle sermayesinin lâakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti tebaasına 
münhasır olan Türk şirketlerine ihale olunur. Ancak bu yüzde elli bir miktarındaki 
Türk sermayesinin tamamına bir sene zarfında talip çıkmadığı takdirde noksanı 
Hükümet tarafından tediye edilir. 

İKİNCİ MADDE — Kırk altıncı madde berveçhi âti tadil edilmiştir: 
Maadini mekşufe on beş sene işletilmiyerek aleddevam metruk bırakıldığı tak

dirde maadin; gayrimekşufe ahkâmına tabi olur. 
Elyevm mevcut maadini mekşufe için bu müddet kanunun tarihi neşrinden itiba-

baren cereyan eder. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Altmış birinci madde berveçhi âti tadil edilmiştir: 
A ) Bir madenin münferiden veya müştereken imal ve idaresini deruhde eden 

ashabı imtiyaz veya mültezim veyahut Ereğli havzai fahmiyesi ocak âmilleri 
maden veya ocakların idaresine ait hususat ile idareten ittihaz olunacak mukarre-
ratı resmiyenin tebellüğ ve kabulü için aralarından veya hariçten salâhiyettar bir 
müdürü mesul ile madenin veya ocakların bulunduğu mevki veya kaza veya vilâ
yet dahilinde bir ikametgâhı resmî iraesine mecburdurlar. 

B ) İkametgâhı resmî ve müdürü mesul, hisselerin ekseriyetini temsil edenler 
tarafından irae edilir. 

C) Müdürü mesulün maden veya ocak namına yaptığı masarif ve usulü mu
za af üzere tuttuğu hesaba t, akalliyetçe kabul edilmek mecburidir. Akalliyet ancak 
madenin muamelâtı idariye ve fenniye ve hesabatını maateferruat ve fakat bilâ 
müdahale teftiş ettirmek için masarifi kendilerine ait olmak üzere bir veya bir kaç 
murakıp tâyin edebilir. 

D) Müdürü mesul ve ikametgâhı resmî tâyin ve iraesinde hissedarlar ekseri
yeti temin edemedikleri takdirde hissedaranın gösterdikleri ikametgâhı resmile
riyle müdürü mesuller mey anından birisini Ticaret vekâleti bilintihap usulüne tev
fikan ilân edecektir. 

Maadin nizamnamesi ahkâmına tevfikan ashabı imtiyaz veya mültezim veya 
amillere vâki olacak her türlü tebligat müdürü mesule veya ikametgâhı resmiye 
TIsulü muhakemei hukukiye kanunu ahkâmına tebaan icra olunur. Bu suretle vuku-
bulan tebligat ashabı imtiyaz veya mültezim veya âmillerin cümlesine ayrı ayrı ic
ra olunmuş ad ve itibar olunur. 

II) İşbu maddei kanuniyenin tarihi neşrinden itibaren üç ay zarfında ashabı 
imtiyaz veya mültezim veyahut Ereğli havzai fahmiyesi ocak âmilleri bermucibi ka
nun müdürü mesul tâyin ve ikametgâhı resmî irae eylemedikleri takdirde maden-
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ler üzerindeki hukuku müktesebelerinin Devlete intikal eyliyeceği Ticaret vekâle
tince merkezi Hükümette ve istanbul'da gazetelerle ve madenlerin bulunduğu ma
hallerde Hükümeti mahalliye marifetiyle ayda bir olmak üzere üç defa ilân edildik
ten sonra keyfiyet bamazbata Heyeti Yekileye arzolunmakla beraber bir gû-
na diyecekleri var ise üç aya kadar Şûrayi devlete müracaata muhtar oldukları 
ayni veçhile bir defa ilân olunur. Bu bapta Şûrayi devletçe verilecek karar kaziyei 
muhkeme mahiyetindedir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yetmiş birinci madde berveçhi âti tadil edilmiştir: 
Her nevi ruhsatname ve imtiyazı iltizam ashabının ve âmillerin mâdenlerde 

ameliyat ve imalât için istihdam eyliyecekleri bilcümle memurin ve müstahdemin ve 
amele Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olacaktır. Ancak memlekette bulunamıyan 
maden mühendisleri ile fen memurları ve mütehassıs usta basılar ile mütehassıs usta
lar tebaai ecnebiyeden dahi olmak caizdir. Şu kadar ki bunlar için hüviyet ve ihtisası 
miiş'ir şahadetname ve vesaikin ashabı imtiyaz veya mültezim veyahut Ereğli havzai 
fahmiyesi ocak âmilleri tarafından Ticaret vekâletine iraesi ve vekâletten bir müdde
ti muayyene ve muvakkate için mezuniyeti tahririye istihsali muktazidir. Her ec
nebi mütehassısı refakatine kendi meslekinden, ücretleri ashabı imtiyaz veya 
mültezim veya âmiller tarafından verilmek üzere, bir Türk genci alıp yetiştirme
ğe mecburdur. İşbu gençleri sahibi imtîvaz veya mültezim veva âmiller irae ve 
maadin idaresi tasvip edecektir. Bu maddei kanuniye ahkâmını icra etmevenler-
den ilk defasında rayici akçe yüz lira, ikinci defasında beş yüz lira cezayi nakdî alı
nır. Üçüncü defasında, madenin altmışıncı madde hükmüne tevfikan feshi mua
melesi icra kılınır. 

BEŞİNCİ MADDE — Mağnezit, çimento, somaki mermer, amyant, sünger 
taşı oca İdariyle elyevm Hükümet tarafından işletilmekte bulunan Mihalıççık kil 
ve focfin taşocakl arından maada bilûmum taşocakiarı vilâyat idarei husıısiy eleri ne 
terkedilmiştir. 

ALTINCI MADDE — İşbu taşocakiarı, nizamname! mahsusa sına tevfikan, vi
lâyat tarafından taliplerine ihale ve rüsumu nisbiye ve mukarrere harçları 
vilâyat idarei hususiyeleri tarafından cibayet olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Maadin ve taşocakiarı şirketleri nezdine Hükümetçe bi
rer komiser tâyin edilir. Bu komiserlerin maaş ve masrafına mukabil Hükümetçe 
takdir edilecek miktarı mebaliği mezkûr şirketler her senei maliye iptidasında ta
mamen Hazinei Devlete tediyeye mecburdurlar. 

SEKİZİNCİ MADDE — İşbu kanım tarihi neşrinden muteberdir. 
DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunun icrasına Ticaret, Maliye ve Dahiliye 

vekilleri memurdur. 
18 ramazan 1343 ve 12 nisan 1341 
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