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BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
KISIM : 1 
Madenler 
Tarif 

'Madde 1 — Tabiatta sâf, mürekkep veya mahiût halde bulunan, 
yeraltı veya yerüstü İşletmesi ile elde edilebilen ve bu kanuna göre ma
den sayılan maddeler aşağıda gösterilmiştir: 

Altın, Gümüş, Radyum, Platin, Pladyum, İridyum, Osmiyum, Ru
tenyum. 

Bakır, Kurşun, Kalay, Kadmiyum, Demir, Krom, Manganez, Alü
minyum. 

Kobalt, Nikel. 
Molibden, Tunsten. 
Vanadyum, Titanyum, Niyobyum ı(Kolonbiyum), Tantalyum, Zir

konyum. 
Antiımuan, Civa, Arsenik, Bizmut. 
Berilyum, Lityum, Rubidyum, Sezyum, (Fransyum. 
Seryum, Lantalyum, Didim, Neodin, Germanyum, İtriyum. 
Uranyum, Toryum. 
Antrasit, Taşkömürü, Linyit, Turb. 

Siyah Kehlibar, Grafit 
(Petrol ve müştakları, bitüm ve bitümlü maddeler, tabii bidrokarbür 

gazları ve Helyum. 
Kayatuzu veya tuzla tuzu olarak çıkarılan. Sodyum, Potasyum, 

Magnezyum, Bor ve Fosfor tuzları, Şap. 
Kükürt, Selenyum, Tellür, Pirit, (Baryum, Borasit, Fluor!*, Apatit. 

Löslt, Amyant (Aspest), Mika, Lületaşı, Manyezit, Zımpara. 
Beril, Topaz, Korondon, Turkuaz, Ouiks, Opal, Agat, Kehlibar, 

Kuarz Kristalleri, Ametist, Krlzopraz, Krizoberil, Krizolit, Spinel, Tür-
ımalln. 

Elmas, Zümrüt, Yakut. 

İçersinde işlenecek miktar ve keyfiyette yukarıdaki maddeleri ihtiva 
eden alüvyon, elüvyon ve sular. 

Bu kanun hükümlerine tabi tutulabilecek sair maddeler 
Madde 2 — Bu kanunun birinci maddesinde, taş ocakları mevzua

tında ve mahsus kanunlarında zikredilmemiş bulunan veya zikredildiği 
halde terkip veya vasfı itibariyle bu Boamın bükümlerine tabi olup olmı-
yacağı hususunda tereddüt edilen maddeler Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu kanuni hükümlerine 
tabi tutulabilir. 

İktisaden petrol istihsaline elverişli olmıyan bitüm ve asfalt yatak
ları hakkında Petrol Kanunu bükümleri cari değildir. 

KISIM : 2 
Umumi hükümler. 

Maden rejimi 
Madde 3 — Madenlerin aranması, işletilmesi ve üzerlerinde hak ik

tisabı bu kanun hükümlerine tabidir. 

Mülkiyet 
Madde 4 — Madenler Devletin büküm ve tasarrufu altında olup 

içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. 

Madenler üzerinde iktisap olunan hakların hisselere 
ayrılamıyacağı 

Madde 0 — Madenler üzerinde teslis olunan takaddüm, arama ruh
satnamesi, İşletme talebi, İşletme ruhsatnamesi ve İşletme İmtiyazı hak
larının hiçbirisi hisselere tefrik ve taksim edilemez, bunlardan her biri 
ancak bir bütün halinde muameleye tabi tutulur. 

Devir ve intikallerin, vecibelerin ifasını geciktirmiyeceği 
Madde 6 — Madenler üzerindeki hakların devir ve intikalleri, ka

nun ve talimatnamelerde gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez. 

T.C 



Sahife : 8546 

Maden arama ve işletme hakkı iktisabı memnu olan şahıslar 
Madde 7 — Devlet memurları ile, vazifeleri haricinde ticaret ve 

sanatla iştigalleri kanunen ırıencdilmiş olan kimselere maden arama ve 
işletme hakkı verilemez ve verilmiş olsa bile geri alınır. 

Bu memnuiyet, Ekonomi ve Ticaret Vekaletinin bu Kanunun tat
biki ile alâkalı daire ve teşkilâtında, İşletmeler Vekâletinin ımaden arama 
ve İşletme ve bunları murakabe işleri ile vazifeli daire ve teşkilâtında, 
sermayesi tamamen veya kısmen Devlet tarafından konularak maden 
aramak ve işletmek için kurulmuş olan teşekkül ve müesseselerde ça
lışan memur ve müstahdemler ile, vali ve vali muavinleri haklarında 
hizmetten ayrıldıkları tarihten itibaren İki sene müddetle devam eder. 

Birinci ve ikinci fıkralar hükümleri, ikinci fıkrada zikredilen memur 
ve müstahdemlerin karı veya kocaları ile, ana, baba ve evlâtları hak
kında da tatbik olunur. 

Maden arama veya İşletme hakkım haiz olanlardan durumları son
radan birinci ve ikinci fıkralar hükmüne giren kimseler, bu haklarını 
alta. ay zarfında devretmeye mecburdurlar. Aksi takdirde aramıa veya iş
letme halkları iptal veya fesholunur. 

Arama ve işletme yapılamıyacak yerler 
Madde 8 — Memleket kam sınırlarından itibaren ufkan beş kilo

metre mesafedeki yerlerde maden arama veya işletme hakkı verilmez 
Maden arama ve işletme hakkı taallûk eden sahıslar içinde ka

lan askeri yasak belgelerde maden aranması veya işletilmesi Yasak 
Bölgeler Kanununa tabidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen sahaların, şehir veya 
kasaba belediyeleri imar sahaları sınırları içinde kalan kısımlarında 
maden arama veya İşletme faaliyeti yapılamaz. Şu kadar ki, maden 
havzaları ile, arama veya işletme hakkı verildikten veya bulunmuş sa
yıldıktan sonra belediye imar sınırlan içine alman maden sahaları bu 
fıkra hükmünden müstesnadır. 

Tukurdaki hükümlere muhalif olacak maden arama veya işletme 
faaliyetinde bulunanlar hakkında, fiil ilaha ağır bir suç teşkil etmediği 
takdirde, aşağı haddi 1000 liradan eksik olmamak üzere ağır para ce
zası tatbik olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ase bu cev
herler müsadere edilir. Müsadete imkânı ortadan kalkmış olan cevher
lerin, Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek derecesinin kıymeti üzerin
den hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine 
geçer 

İKİNCİ BÖLÜM 
Madenlerde arama 

KISIM : 1 
Umumi hükümler 

Maden arama ruhsatnamesi ve arama 
Madde 9 — Madenlerin bu kanuna göre aranması, maden arama 

ruhsatnamesi alınmasına bağlıdır. 

Ruhsatnamenin tek sahsa verileceği 
Madde 10 — Arama ruhsatnamesi, hakikî veya hükmi yalnız bir 

şahsa verilir. 

Arama ruhsatnamesinin müddeti 
Madde 11 — Amma ruhsatnamesi iki yıl müddetle verilir. Bu 

müddet uzatılamaz. 

Arama ruhsatnamesinin şümulü 
Madde 12 — Arama ruhsatnamesi bir cins maden için verilir. Şu 

kadar ki, arama esnasında bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya 
jeolojik teşekkülü bu madenle birilikte işletilmesini zaruri kılan maden
ler çıkarsa, arama hakkı rahibi taralından gerekli fenni malûmat ida
reye bildirilmek ve keyfiyet tesblt olunmak şartiyle bu madenlerin de 
arama ruhsatnamesinin şümulüne girdiği ruhsatnamesine dereolunur. 
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Arama ruhsatnamesi alabilecek şahıslar 
Madde 13 — Arama ruhsatnameleri, medeni haklarım kullanma

ya ehil Türk vatandaşına, veya madencilik yapabileceği statüsünde ya 
zıh ve Türk kanunlarına göre kurulmuş hükmi şahsa veya bu hususta 
yetkiyi haiz iktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya âmme ida 
resine verilir. 

Aynı cins mada için arama ruhsatnamesi verilmiyecek 
yerler 

Madde 14 — Takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, işlet 
ine ruhsatnamesi, işletme İmtiyazı hakkı taallûk eden maden sahasında 
veya bulunmuş .maden sahasında aynı cins maden için arama ruhsat 
namesi verilemez. 

Arama yapılması takyiâata tabi yerler 
Madde 15 — Maden arama ruhsatnamesi sahasına dâhil arazide 

bulunan âmme hizmetine veya umumun istifadesine tahsis edilmiş ma 
hallerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilinde 
arama yapılabilmesi için Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin haberdar edil 
mesi mecburidir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi 
için arazinin jeolojik bünyesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz 
önünde bulundurularak arama yapılamıyacak ufki ve umki sınırlar ve 
riayeti icabeden hususlar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı makam 
ların mütalâası da alınmak suretiyle Ekonomi ve Ticaret Vekaletine 
tesbit ve arayıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu tebliğden evvel faa 
liyette bulunanlar veya Vekâletçe yapılacak tebliğe muhalif şekilde 
arama yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği tak 
dirde, aşağı haddi 1000 liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası 
tatbik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler mü 
sadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, Dev 
let hakkı tarifesindeki en yüksek derecesinin kıymeti üzerinden hesapla 
narak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Mülk sahibinin izniyle arama yapılabilecek yerler 
Madde 18 - Binalara ufkan 60 metre mesafe dahilindeki yerlerde 

ve etrafı duvarlarla çevrili avlularda, bağ ve bahçelerde ve bunlara 20 
metre mesafe dâhilinde ve altlarında maden aranması mülk sahibinin 
iznine bağlıdır. 

KÎSIM : 2 
Müracaat ve takaddüm hakkı 
Arama ruhsatnamesi talebi 

Madde 17 — Arama ruhsatnamesi, arama yapılacak sahanın bağlı 
bulunduğu vilâyetin valiliğine verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek vesikalar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Ruhsatname isteyen hakiki şahıs ise adı, soyadı ve ikametgâhı 
hükmi şahıs İse adı veya ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi. 
3. Maden aranacak sahanın mevkii ve bağlı bulunduğu köy, na 

hiye, kaza ve vilayet, 
4. Sahanın 18 inci maddeye uygun sınırları ve hektar miktarı, 
5. Sahayı gösterir kroki. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs İse nüfus hüviyet cüzdanının, hükmi 

şahıs ise kuruluşuna ait statünün ve İmza sirkülerinin asılları veya tas 
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak verilmesi lazımdır. 

Sınır, saha, kroki 
1 Madde 18 — Maden arama ruhsatnamesi istenecek sahanın sınırları 

değişmez ve tamamen muayyen sınır noktalarım birbirine bağlıyan doğ 
ru hatlarla veya deniz, göl, nehir, ırmak kenarları, demiryolu, şose gibi 
eğri hatlarla çevrelenir. 

Bu saha iki bin hektarı geçemez ve talimatnamesine uygun şekildi 
krokisi tanzim olunur. 

Krokinin İdarede mevcut paftalara tatbikında veya ölçüye müstenit 
hudut haritasının tanziminde veya sair suretle sahanın iki bin hektarı 
aştığı görülürse saha, müracaat sahibine iki bin hektara taksir ettirilir 
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Arama ruhsatnamesi harcı teminatı 

Madde 19 — Arama ruhsatnamesi harcı miktarında bir teminatın 
ruhsatname talebi hakkındaki müracaatla birlikte tevdii" şarttır. Harç 
teminatı, dilekçeyi kabule yetkili makama nakden tevdi edileceği gibi, 
önceden bir malsandığına yatırılarak mukabilinde alınacak makbuzun 
veya banka teminat mektubunun dilekçeye raptı suretiyle de tevdi mü
kellefiyeti yerine getirilebilir. Teminat mektubunun şekli talimatnamede 
gösterilir. 

Ruhsatnamenin verilmemesi halinde harç teminatı iade olunur. An
cak, müracaat sahibinin bu kanunda yazılı vecibelere riayet etmemesin
den dolayı ruhsatname verilmemişse veya müracaat sahibi ruhsatname 
talebinden vazgeçmiş ise harç teminatı Hazineye İrat kaydolunur. 

Takaddüm halcin sağlamıyan talepler 
Madde 20 — Arama ruhsatnamesi talebini havi dilekçe 10 veya 12 

nci maddelere muhalif olduğu veya 17 nci maddenin ikinci fıkrasının 
1, 2, 3, 4, 5 sayılı bentlerindeki hususları ve vesikayı ihtiva etmediği veya 
harç teminatı tevdi edilmediği veya saha üç bin hektardan fazla, olduğu 
takdirde takaddüm hakkı doğmaz, müracaat reddedilir ve keyfiyet sa
hibine bildirilir. 

Şu «kadar -ki alâkalı, sahamın üç bin hektardan fazla olmadığını be
yan ile masrafı kendisine alt olmak -üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkının doğuşu 
Madde 21 — Maden anama ruhsatnamesi talebini havi müracaatın 

yapılmasını mütaakıp valilikçe müracaat dilekçesine o günkü tarih ve 
tevdi saat ve dakikası yazılır ve hususi defterine kaydedilmek üzere 
havalesi yapılır. 

Dilekçe ve krokinin birer nüshası altına havale tarihi, saat ve da
kikası yazılarak imzalanır ve takaddüm hakkım ispata medar olmak 
üzere dilekçe sahibine verilir. 

(Posta ile vâki müracaatın muamelesi valiliğe vürudunu mütaakıp 
ilk iş saati içinde birinci fıkra mucibince icra edilir. Telgrafla yapılan 
müracaat kabul edilmez. 

Doğrudan doğruya veya posta vasıtası ile aynı zamanda vukubulan 
müracaatlar aynı tarih, saat ve dakikayı taşımak üzere muamele 
görürler. 

Takaddüm hakkının aidiyeti 
Madde 22 — Bir sahada aynı cins madenin taranması için ruhsatna

me verilmesi talebini havi mütaaddlt müracaat vukubulmuş ise takad
düm hakkı tarih, saat ve dakika itibariyle ilk müracaat sahibine tanınır. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin kur'a ile tesbiti 
Madde 23 — Aynı cins madeni aramak için aynı zamanda birden 

ziyade müracaat yapıldığı takdirde bu müracaatlar arasında kur'a çekilir. 
Kur'a isabet eden müracaata takaddüm hakkı tanınır. Diğer mü

racaatların durumu kur'a isabet sırasına göre ayarlanır. 
Bu muamelelerin ifa şekli talimatname ile tesbit olunur. 

a I s I 
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namesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş maden sayı
lan maden sahalarına kısmen tedahül etmiş ise iki aydan az olmamak 
üzere tâyin olunacak münasip mehil zarfında eksiklerin tamamlanması 
veya tedahülün ref'i lüzumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlanmaması veya tedahülün 
izale edilmemesi veya müracaatın altı ay müddetle takip olunmaması 
hallerinde müracaat reddolunur. 

KISIM: 3 
Keşif, tahkikat ve ruhsatnamenin verilmesi 

Keşif ve tahkikat hazırlığı 
Madde 26 — Anama ruhsatnamesi talebine ait müracaat evrakı- uy

gun görülmüş veya 25 inci madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış 
ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

Keşif ve tahkikatın her türlü masrafları müracaat sahibine ait olup 
heyetin sahaya hareketinden evvel peşinen avans olarak malsandığına 
yatırılması mecburidir. Bu masraflar tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
zarfında yatırılmadığı takdirde müracaat reddolunur. 

Keşif ve tahkikatın yapılması 
Madde 27 — Mahallindeki keşif ve tahkikat, sahanın bağlı bu

lunduğu valiliğin vazifelendireceği aşağıda yazılı azalardan müteşekkü 
heyet tarafından yapılır : 

Vilâyet maden işleri mühendisi veya memuru, 
Vilâyet tapu veya fen memuru, 
Vilâyet orman teşkilatına mensup salahiyetli bir memur, 
Sallaya en yakın köyün muhtarı veya ihtiyar heyetinden bir âza. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümlerini 
gözönünde bulundurmak suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif 
ve tahkikat sırasında hazır buludur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi 
veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahkikat neticelerine itiraz edemez. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve zaptın neleri ihtiva 
edeceği talimatnamede gösterilir. 

i 

Keşif ve tahkikatta tesbit olunan eksiklikler 
Madde 28 — Keşif ve tahkikat neticesinde krokinin talimatname

si hükümlerine uygun şekilde tanzim ve tersim edilmediği veya arazi
deki vaziyete intibak etmediği veya sahanın aynı cins maden için ta
kaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi işlet
me imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş maden sahalarına ref'i 
kabil" olacak şekilde tedahül ettiği tesbit edilirse, iki aydan az olmamak 
üzere tâyin olunacak münasip mehil zarfında eksiklerin tamamlanması 
veya tedahülün ref i lüzumu müracaat- sahibine tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlanmaması veya tedahülün 
izale edilmemesi hallerinde müracaat reddolunur 

Müracaat sahasının bir vilâyet hududu dâhilinde kalacağı 
Madde 24 — Her hangi bir vilâyet valiliğine maden aramak için 

ruhsatname itası talebini havi yapılacak müracaat ve bu müracaat üze
rine iktisabedilecek takaddüm hakkı o vilâyet hudutları dâhilinde kalan 
saha için muteberdir. 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz kaıtî olarak tesbit edileme
mesi sebebiyle arama ruhsatnamesi istenilen sahanın, müracaatın yapıl
dığı vilâyetin hudutlarını aşıp aşmadığı hususunda alâkalı valilikler bey-
aünde mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, müracaatın durumu ve ta
kaddüm hakkı sahasının şümulü Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tâyin 
olunur. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması 
Madde 25 — Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş 

veya kroki talimatname hükümlerine uygun şekilde tanzim ve tersim 
edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü, imza sirküleri örnekleri 
gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva itibariyle 
eksik bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talebedilen saha aynı cins ma
den için takaddüm, arama ruhsatnamesi, İşletme talebi, işletme ruhsat-

i 

Arama ruhsatnamesinin verilmesi 
Madde 29 — Her bir muamelesi tamamlanan müracaata ait dos

ya Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderilir. 
Vekâletçe, kanuni mâni veya noksan görülmediği takdirde, dosya

nın vürudundan itibaren iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin ita-
Bina karar verilir. 

Kanuni mâni veya noksan görülen hallerde, mâniin izalesine veya 
noksanın ikmaline tevessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet izale 
veya ikmaline tevessül edilen muameleye mütaallik cevap evrakının Ve
kâlete vürudundan itibaren cereyan eder. 

Yukarki fıkralarda gösterilen müddetleri zarfında Vekâletçe gere
ğine tevessül edilmemesi takdirinde müddetin hitamında ruhsatname 
itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihinden İtibaren bir hafta zar
fında, müracaat edilmesi halinde makbuz mukabilinde, aksi tak
dirde adlı tebliğdeki usul' dairesinde müracaat sahibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 



KISIM : 4 
Arama faaliyeti 

Ruhsatname sahibinin aynı sahadaki diğer maden 
sahipleriyle münasebeti 

Madde 30 — 14 üncü maddede yazılı yerlerde diğer cins madenler 
için arama ruhsatnameleri verildiği takdirde buralarda mevcut maden 
arama veya işletme hakkı sahipleri yeni arayıcının arama faaliyetine 
mâni olamazlar. Buna mukabil yeni arayıcı, mevcut, maden arama veya 
işletme hakkı sahiplerinin maden yatağı veya tesisatının emniyetini 
haleldar etmemeye ve bu maksatla kendisinden talebedilen teminatı ver
meye mecburdur. 

Teminat miktarına ait ihtilâflar 128 nci maddedeki usul dairesinde 
hallolunur. 

Aynı haklar, bulunmuş maden için Devlet tarafından da dermayen 
edilebilir. 

Arama ruhsatnamesi sahasındaki diğer madenler 
bakımından aramanın men'i 

Madde 31 — 14 üncü maddede yazılı yerlerde diğer cins madenle
rin aranması bu yerlerde mevcut bulunmuş madenlerle aranmakta veya 
işletilmekte olan madenlerin maden yatağını veya tesisatını tazminatla 
ömlenemiyecek şekilde tehlikeye mâruz bırakırsa Ekonomi ve Ticaret 
Vekâleti diğer cins madenlerin aranmasını menedebilir. 

Fennî nezaret 
Madde 32 — Maden arama faaliyetinin bir maden mühendisinin ve

ya bir maden teknisiyeninin veya bir jeologun direktifi altında yapılma
sı şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyetine başlamazdan evvel 
maden mühendisi veya teknisiyeninin veya jeologun faaliyet sırasında 
inhilâl vukuunda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine bildirmeye ve bu şahsın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini 
gösterir noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdie mecburdur. 

Ruhsatname sahibi bu şartlar yerine getirilmeksizin veya maden 
mühendisi veya teknisiyeninin veya jeologun direktifi olmaksızın her 
hangi bir arama faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

Yıllık rapor 
Madde 33 — Arayıcı, arama müddetinin ilk yılı zarfında yaptığı 

arama işlerini ve bu husustaki masraflarını gösterir bir' "(Yıllık rapor) 
tanzim ettirmeye, bu raporu ruhsatname yürürlük müddetinin ilk yılı
nın hitamından itibaren bir ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine tev
di eylemeye mecburdur. 

Yıllık raporun ne suretle tanzim edileceği ve neleri ihtiva eyliye-
ceği talimatnamede gösterilir. 

Yıllık rapor, kanuni müddeti içinde tevdi edilmediği veya tevdi 
edilen rapor talimatnamesine uygun olmadığı takdirde, yeniden tanzim 
edilmek üzere arayıcıya bir aylık mühlet verilir. 

Yıllık raporun hakikata uymadığının veya ilk yıl zarfında her han
gi bir arama faaliyetinde bulunulmadığının tesbit olunması veya veri
len mühlet içinde talimatnamesine uygun rapor tanzim ve tevdi edilme
mesi hallerinde ruhsatname iptal olunur. 

Aramanın işletme haline ifrağ edilemiyeceği 
Madde 34 — Aramanın fiilen İşletme haline ifrağı .memnudur. Bu 

memnuiyete riayet edilmemesi halinde aramalarda takip edilmesi gere
ken esaslar ve riayeti lüzumlu şartlar arayıcıya, yaziyle ihtar olunur, 
îhtara rağmen aramaları ihmal ile işletmeye devam eden arayıcının ruh
satnamesi iptal olunur. 

Arama devresinde çıkarma ve imrar haddi 
Madde 35 — Her arama ruhsatnamesi sahasından değeri anlaşıla-

blimek için ençok iki bin tona kadar cevherin çıkarılmasına ve numune 
olarak imrarına izin verilebilir. 

Fazla çıkarılan cevherlerin Hazineye geçeceği 
Madde 36 — Arama devresi içinde 35 inci maddede gösterilen had-

din üstünde maden çıkarılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince bu hususta tanzim ve mahallin 
en büyük malmemuruna tevdi edilecek zabıt varakası malmemuru ta

rafından tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından salahiyetli 
sulh mahkemesine, saha birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınırları 
içinde ise bunlardan birisine verilir. Mahkemece bu fazla miktar cevher 
ihtiyatı tedbir olarak yediadle tevdi edilir 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt varakasının arama hak
kı sahibine, veya bu cevherler üzerinde 3 üncü şahıs lehine bir aynî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün içinde arama hakkı 
sahibi veya üçüncü şahıs aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası 
açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul edilmiş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye tezkeresini namına 
ciro- ettirmeksizin vâki iktisabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazinenin malı sayılan cevherlerin istirdadına İmkân kalmamış 

ise bedeli Devlet hakkı tarifesinde gösterilen nevinin en yüksek derece
sinin kıymeti üzerinden tazmin ettirilir. Bu hususta doğan Devlet alacağı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Hazineye geçen cevherlerin sahadan kaldırılması 
Madde 37 — Arama devresi içinde çıkarılması ve imrarı tecviz edi-

len miktardan fazla çıkarılmış bulunması hasebiyle Hazine malı sayılan 
bu fazla miktar cevher, ruhsatname hükmünün sakıt olmasından itiba
ren iki yıl zarfında, mevcudiyetine ıttıla kesbedilmediği veya Hazine ta
rafından satılmadığı veya Hazinece satılıp da satınalan tarafından satış 
tarihinden itibaren bir sene zarfında sahadan kaldırılmadığı takdirde bu 
sahanın maden hukuku noktasından tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Ş u kadar ki, ruhsatname hukukunun sukutu tarihinde bu cevherler 
üzerinde 36 nci maddenin 3 ,üncü fıkrası uyarınca henüz Hazine iddiası
nın kabul edilmiş sayılmaması veya açılmış ise dâvanın neticelenmemesi 
hallerinde iki yıllık müddet Haizine iddiasının kabul edilmiş sayıldığı 
veya mahkeme ilâmının muhkem kaziye hailini iktisabettiği tarihten iti
baren cereyana başlar. 

Ruhsatname sahibine ait cevherler 
Madde 38 — Arama esnasında ruhsatname sahasından tecviz edi

len miktara kadar çıkarılmış fakat imrar edilmemiş cevherler arayıcı
nın ruhsatname sahasiyle hukukî ilgisi kesildiği tarihten itibaren üç 
yıl içinde arayıcı veya hukukan yerine geçen tarafından sahadan kal
dıramadığı takdirde bu sahanın maden hukuku noktasından tabi olduğu 
ahkâmın şümulüne girer. 

KISIM : 5 
Arama ruhtasnamesi hukukunun devrik intikali ve sukutu 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri 
Madde 39 — Arama ruhsatnamesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletin

ce kanuni mâni görülmediği takdirde, devrolunabilir. 
Ruhsatnameyi devralacak şahsın, arayıcının Devlete karşı haiz ol

duğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen 
ve tamamen kabul ettiğini ve ruhsatname sahibinin devre muvafakat 
eylediğini dilekçe ile 'bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hususları tarafların Ekono
mi ve Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda beyan ve tutulacak 
zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

Arama ruhsatnamesi hukukunun intikali 
Madde 40 — Maden arama ruhsatnamelerinden mütevellit haklar 

ve vecibeler miras yolu ile intikal eder. 
Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarındaki 

memnuiyete tabi bulunan mirasçı altı ay zarfında durumundaki mâni zail 
olmadığı takdirde hukukunu aynı müddet içinde başkasına devretmeye 
mecburdur. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fıkra
sı hükmüne tabi olmaması takdirinde bu hakların bir bütün halinde mi
rasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın kabulü 
için Ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen ve
ya kazaen aralarından veya hariçten birisini' mümessil tâyin ve keyfiye
ti mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler. înhilâl vukuunda bir ay zarfında 
bu esaslar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hukuki mesuliyet -miras
çılara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına râci olur. Mirasçıların umu-
mi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 
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Ölümün ruhsatname «mer'iyet müddetinin son altı ayı içinde vukua 
gelmesi halinde, mümessil tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle 
mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti zarfında bütün miras-
oılar adına usulü dairesinde isletme hakkı talebinde bulunulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine getirmemeleri halinde hiç-
bir ihtara lüzum kalmaksızın arama ruhsatnamesi hükmü veya yapılmış 
ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arsana ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler «mi
rasçılar arasında razaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların it
tifakla verecekler: kanar üzerine içlerinden veya hariçten bir şahsa bir 
bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve 
vecaibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa, sa-
tılmasına karar verir. Mahkeme bu husustaki kararını basit muhakeme 
usulîyle ve diğer bütün işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebe
biyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için, mirasçıların ruhsatnameden mütevellit Devlete karşı 
olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu 
hukuk ve veca,bi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe 
tasdik edilmiş beyanname ile keyfiyeti (Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe, kanuni bir mâni görülmediği takdirde, 
durum ruhsatname kaydına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebe
biyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla.-
cak devirlerin herhalde arama ruhsatnamesenin verilmesinden önce te
kemmül ettirilmesi sartiyle, maden arama ruhsatnamesi talebini havi 
müracaatlardan doğan takaddüm haklarının intikali de bu hükümlere 
tabidir. 

Müracaatın reddi usulü 
Madde 41 — Madan arcıma ruhsatnamesi talebine aît müracaatın 

bu kanunda yazılı sebepler dolayisiyle reddi, müracaatla yapıldığı vi
lâyet valiliği tarafından karara bağlanır. Valilik kanarı Ekonomi ve Ti-
caret Vekâletinin tasdiki ile tekemmül eder. 

Vekâletçe, ret kararının bozulması hallinde valilik vekâlet kararı
na uymak mecburiyetindedir. 

Valilik kararının Vekâletçe tasdik edilmesi takdirinde keyfiyet se-
bepleriyle birlikte müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tebliğe rağmen kanuna müddet içinde Vekâlete karşı idari dâva acı
maması veya açılan dâvanın Devlet Şûrasınca reddedilmesi üzerine saha, 
Vekâletçe tesbit ve vilâyete bildirecek tarihten itibaren aramalar için 
serbest hale gelir. 

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu 
Madde 42 — Arama ruhsatnamesi, yürürlük müddetinin sona er

mesi veya bulunan madenin işletme hakkının talebedilmesi veya ruhsat 
name sahibinin hukukundan feragat eylemesi veya r u t s a t n a m e s i n i n iptal 
olunması ile hükümden sakıt olur. 

Bu kanunda yazık iptal sebeplerinden birinin mevcudiyeti takdi
rinde arama ruhsatnamesi «Ekonomi ve Ticaret Vekâlete tarafından ip
tal edilir. İptal sebepleri ruhsatname sahibine tebliğ olunur. Vekâletin 
kararına karşı kanuni müddet içinde idari dâva açılmaması veya davanın 
Şûrayı Devletçe reddi takdirinde iptal muamelesi tekemmül eder. 

Ruhsatnamenin yürülük müddetinin sona erimesi veya feragat se
bebiyle hükümden sâkıt olması veya ikinci fıkra mucibince iptal olun-
ması üzerine keyfiyet Resmî Gazete ile, sahanın bulunduğa vilâyette çı
kan bir gazetede, gazete çıkra yorsa mûtat vasıtalarla; ilân olunur. 

Yapılan İlânlarda gösterilecek açılma tarih'nden itibaren saha ara-
malar için serbest hale gelir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Madenlerde işletme talebi 

KESİM : 1 
İşletme talebinin şekil ve usulü 

Müracaat 
Madde 43 — Maden aramış, ruhsatnamesi sahibi aramakla meyda

na çıkardığı madenin işletme hakkının kendisine verilmesini, en geç 

ruhsatnamenin yürürlük süresinin son gününe kadar, bir dilekçe ile Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinden isteyebilir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar aşağıda gösterilmiştir ; 
1. Talebi yapılan hakikî şahıs ise adı, soyadı ve ikametgâhı, hük

mi şahıs ise adı veya ticaret unvanı ve ikametgâhı; 
2. ifadenin cinsi; 
3. Hangi arama ruhsatnamesine müsteniden aranıp meydana çıka

rıldığı ; 
4. Sahanın mevkiii ve bağlı bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet; 
5. Sahanın sinini arı ve genişliği. 
Müracaat sahibi hakikî şahıs ise nüfus hüviyet cüzdanının, hükmî 

şahıs ise kuruluşuna ait, statünün ve imza sirkülerinin asılları veya tas-
dikil suretlerini dilekçeye bağlar. 

Verilecek vesikalar 
Madde 44 — İşletme hakkının verilmesi talebini havi dilekçeye 

aşağıdaki vesikalar eklenir : 
1. Arama ameliyatı yapılan yerlerle bunların maden yatağını 

kestiği noktalar gösterilmiş ve yatağın' tahmini vaziyeti çizilmiş olmak 
şartiyle yalnız aranılan bölgenin 1/2000 ilâ 1/5000 mikyasında topoğra-
fik ve jeolojik haritası; 

2. İşletme hakkı talebolunan sahanın nirengiye müstenit 1/5000 
ilâ 1/10000 mikyasında sınır haritası ve bunun tanzimine ait bilcümle 
hesabat; 

3. Yapılan, amma ameliyatının 1/50 ilâ 1/500 mikyasında mürte-
sem ve maktalariyle yatağın vüsat ve İmtidadını gösteren resim, mak
ta ve taslaklar; 

4. Yatağın vaziyetini izah ve tarihçesinden bahseden ye tasarla
nan İşlenmenin ana hatlarını, gerekli sermayeyi, verim (Rantabilite) 
hesaplarını ve ekonomik tetkikleri İhtiva eden «avan - proje» mahiye
tinde fen raporu. 

Bu vesikaların ne suretle tanzim ve tersim edilecekleri talimat
name ile tesbit olunur. 

İstisnalar 
Madde 43 — Ekonomik kıymeti az olmakla beraber «mahallî* ihti

yaç, için zaruri bulundukları veya küçük sanat erbabının ham madde
sini teşkil ettikleri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince teklif ve icra Ve-
k'lleri Heyetince kabul olunan madenlerdi işletme hakkı talebine dair 
43 üncü madde gereğince verilecek dilekçeye aşağıdaki vesikalar eklenir: 

a) Yapılan aramaların yerleri işaret edilmiş sınır krokisi; 
b) Aramaların şekil ve vüsatini gösteren. 1/50 ilâ 1/500 mikyaslı 

plân ve maktalar; 
c) Maden sahası ve tezahürü için talimatnamesi gereğince hazır

lanacak fen raporu. 

İşletme sahasının genişliği 
Madde 46 — Maden işletme hakkına mevzu olacak saha arama 

ruhsatnamesi sınırlarını ve iki bin hektarı aşamaz. Aynı cins maden 
için verilen ve aralarında boşluk bulunmıyan mütaaddit arama ruh
satnamesi sahaları birleştirilerek bir işletme hakkı mevzuu yapılabilir. 
Bu takdirde dahi saha iki bin hektarı geçemez. 

İşletme hakkı talebindeki noksanlar 
Madde 47 — İşletme hakkının verilmesi talebine ait dilekçe 43 

üncü maddede yazılı hususları tamamen ihtiva etmediği veya 44 üncü 
maddede gösterilen vesikalar kısmen veya tamamen verilmediği veya 
bu vesikalar tersim ve tanzim itibariyle talimatına uygun bulunmadığı 
takdirde, noksanların mahiyeti, mahal ve mevsim şartları nazara alı-
narak iki aydan az, bir seneden fazla olmamak üzere tâyin edilecek müh
let, zarfında bunların. İkmal ve tashihi lüzumu talep sahibine tebliğ olu
nur. 

Bu mühlet zarfında noksanlar tebligat dairesinde tamamlanmamış 
ise talep sahibine son defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha verilir. 

İlk mehil zarfında bir mazerete müstenit olmaksızın hiç evrak tevdi 
edilmemiş olması veya son mehle rağmen dilekçe veya vesikaların mat
lup veçhile ikmal veya tashih edilmemiş bulunması veya talebin altı ay 
müddetle takip edilmemesi hallerinde işletme hakkı talebi reddolunur. 
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KISIM : 
Madenin bulunmuş sayılması, rüçhan hakkının istimali 

Haritalarla fen raporunun yerinde kontrolü 
Madde 48 — Tanzim vs tersim itibariyle talimatnamelerine uygun 

bulunan topoğrafik ve jeolojik haritalarla sınır haritası veya krokisinin 
arza tatbiki, fen raporu ve mesnetlerindeki hususların yerinde kontrolü 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yaptırılır ve netice bir raporla tesbit 
ettirilir. 

Yerinde yaptırılacak bu tatbik ve kontroilarm sureti İfası ve rapo
run neleri ihtiva edeceği talimatnamede, gösterilir. 

ıBu tatbik ve kontroilarm neticesinde fen raporu veya haritanın ha-
kikata aykırı olduğu görülürse talep ret olunur. Noksanlar bulunduğu 
tesbit edilir ve bnniarm derhal itmamı kabil olmazsa itmamı için bir de
faya mahsus o-inak ve iki aydan az bulunmamak üzere münasip mehil 
verilir. Mehil içinde noksanların itmam edilmemesi halinde de talep ret 
olunur. 

Bulunmuş maden ve bulucu 
Madde 49 — işletme hakkı talebine ait evrak ve yerinde yaptırı

lan tetkikleri havi rapor Ekonomi ve Ticaret Vekâletince incelenir. 
Maden sahası sınırlarının muayyeniiği ve madenin kemiyet ve keyfi

yet itibariyle bir işletme tesisine elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk 
etmiş ise o madenin (Bulunmuş maden) sayılmasına ve arayıcısının o 
madenin (Bulucu) su olduğuna karar verilir ve madenin, sicili tesis edilir. 

Arama ruhsatnamesine müstenit olmaksızın da ikinci fıkradaki va
sıfları haiz olan her hangi bir cins madenin ((Bulunmuş maden) sayıl
masına Ekonomi ve Ticaret Vekâletince karar verilebilir. 

Bu maden. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş ise, 
Enstitünün bağlı olduğu Vekâlet ile Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ta
rafından müştereken tesbit edilen arama masraflarını işletme hakkı
nı iktisabeden öder. 

İsletme hakkı tesis edilecek maden ve rüçhan hakkı 
M^dde 50 — Bir maden ancak. (Bulunmuş maden) sayıldıktan son

ra üzerinde işletme hakkı tes:s olunabilir. 
Madenin (Bulucu) su ilk işletme hakkının iktisabında rüçhan hak

kını haizdir. 

îfdetme ruhsatı veya, imtiyaza ballanmanın tâyini 
Madde: 51 — Bulunmuş savılan madenin kemiyet ve keyfiyeti, ik

tisadi ve fennî şartları, memleket ekonomisindeki çeşitli ihtiyaçlara göre 
yeri ve ehemmiyeti, normal bir işletmenin tatbikmda ne kadar zamanda 
istismar edilebileceği gibi hususlar gözömmde tutularak madenin işletme 
ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı mevzularından hangisine gireceği 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince kararlaştırılır. 

fişletme sarfları ve teminat miktarının fesbiti 
Madde 52 — Tabi olacağı işletme sekü kararlaştırılan bulunmuş 

.«a^nian ima^oj} irjrı Flkorjomi ve Ticaret V p ' V ? l û ^ n ( , e t ^Vtmemn teknik. 
i k t « 9 a d ' ve ma1! şartları ve isletme hakla sahibinden alınacak teminatın 
miktarım eröster'r şartname hazırlanır. 

.Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan madenler için 
hazırlanan şartname bulucuya tebliğ olunur. Bııiuev.su tarafından bir ay 
zarfında bu hususta vekâlet uezdînde yanılacak itirazlar Devlet 'Sûra-
sınca tetkik edilir. Bu kabîl madenlere ait. şartname esasları, müddetin
de itiraz olunmamak veya itiraz üzerine Devlet Şûrasınca tasdik veya 
tadil edilmek suret'yle katî şeklini abr. 

Bvl"icn,v.wı rüçhan J'nkJcr^n faHw.aH 
Madde 53 — İ r a m a ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan 

maden için 52 nci madde gereğince hazırlanan şartname bulucuya teb
liğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine mevzu teşkil etmesi ha
linde, şartname hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye talip ol
duğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil etmesi halinde bulucu 64 
üncü maddede yazılı hükmi şahıslardan ve matluo şartları haiz ise şart
name hükümlerine uygun şekilde madeni İşletmeye talip o'duğunu teb
liğ tarihinden itibaren altı ay zarfında Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

W » - .- . , . l . , l , . l ,u, . i ip, l , i, . . i . : , m w ı r - j r . ı Jiİ,J^LSSt.. 
Bulucu 64 üncü maddede vasılı hükmi şahıslardan ve matlup şart

ları haiz değilse tebliğ tarihinden itibaren bir sene zarfında hukukunu 
matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şekil
de madeni işletmeye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 ne5 ve 3 üncü veya 4 öncü fıkra hükümlerinin yerine getirilmemesi 
halinde bulucunun buluculuk hakkı mahfuz kalmak kajrdiyle işletme hak
la talebi reddoiunur. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe verilmesi 
Madde 54 — Bulucusunun işletme talebi £3 üncü madde gereğince 

reddohmsn maden'n işletim esi için talip aranmak üzere, madenin mev
kii, sınırlan, cinsi, tâbi olacsğı işletme rejimi ve müddeti, işletme şart
namesi esasları ve bulucusuna verilecek tazminat miktarı gösterilmek 
suretiyle keyfiyet en az Resmî Gazetede, vilâyette çıkan bir gazete ile, 
yoksa mûtat vasıtalarla, Ankara ve İstanbul'da günlük birer gazetede 
birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 

Bu ilânlarda müracaatların kabul edileceği son tarih tasrih edilir. 
F.ıı tarihten sonra yapılan 'müracaatlar nazara alınmaz. 

İşletme hakkının, çıkan tâiibe verilmesi yoluna gidilir. 
Talibin taaddüdü halinde, bunlardan Devlet hakkına munzam ola

rak, ten başına en çok Devlet hakkı yüzdesi teklif eden talip tercih 
olunur. 

Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu kanunla Devlet hakkı için 
kabul edilen âzami nispeti geçemez. 

Tekl'fte m8srwt görüldüğü takdirde, müsavi teklifi yapan talip
ler arasında kur'a çekilir, kur'a isabet eden talibe işletme hakkının ve
rilmesi yoluna gidilir. 

Yapılan ilânlara rağmen talip zuhur etmediği takdirde, şartnamenin 
iktisadi ve malî esasları tadil edilir. 53 üncü madde ile bu madde hüküm
leri dairesinde muamele bir defa daha tekrarlanır. 

Bu muamelelerin ifa şekli talimatnamesinde gösterilir. 

İlân ve itiraz 
Madde 55 — Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tesbit olunan şekil ve 

şartlarla işletilmesi talibi tarafından kabul edilen madenler için, işletme 
do'avısiyle zarar görmeleri muhtemel bulunanların durumdan haberdar 
olmaları ve itirazları varsa bildirmeleri maksadiyle keyfiyet ilân edilir. 
Bu ilânda madenin mevkii, sınırları, c'nsi, tabi olacağı işletme rejimi ve 
s'irosj, imletme hakkı verilecek hakikî veya hükmi şahsın isim ve ika
metgâhı gösterilir. 

Mezkûr ilân Resmî Gazete, vilâyette çıkan bir gazete ile ayrıca mû
tat vasıtalarla, yedi gün ara ile iki defa ilân edilir. Ayrıca hazırlanan ilân 
varakaları maden'n bulunduğu vilâyet ve kaza merkezlerinde münasip 
yerlere asılır. 

tlâna tâyin olunan süre sarfında vâki olacak itirazlar vekâletçe 
İncelenir. Bu sürenin hitamından sonra, vukubulacak itirazlar kabul 
olunmaz. Bu ilânların masraflarını maden işletme hakkı talibi öder. 

KISTM: 3 

İşletme talebi devresinde bakım ve faaliyet 

Arama ve iıdetme devreleri arasında, madenin bakımı ^ 
Madde 56 — İş'etme haklnnın verilmesini istiyen şahıs maden sa-

hasmda. aoı'mıs ocaklarla galerilerin ve mevcut tesisatın hüsnümuhafa-
zasiyle mükelleftir. 

Bu hükme m-ha^fet halinde münasip bir mehil verilerek arayıcı 
bu vizitenin ifasına davet olunur. Tebliğe rağmen mükellefiyet yerine 
pretirihnediği ve bi' yüzden madende gerekli tetkiklerin yapılması müm
kün olamadığı takdirde işletme hakkı talebi ret olunabilir. 

Arama *v? «'S?^*»/Î dermeleri arasında faaliyet 
Madde 57 — Aravıcı işletme hakkının verilmesi talebinin usulüne 

uverun şekilde va.rjılmasnm mütaakıp madenin çalıştırılmasında fennî 
şartlama riayet etmek ve isletme hakkının istihsaline mütaallik muamele
yi gereği gibi takibeylemek ve 81, 82, 83 ve 84 üncü maddeler uyarınca 
bir mesul müdür tâyin etmek, fennî nezareti temin etmek, günlük istih
sal defterini, cevher sevkıyat defterini, İmalât haritalarını ve imalât 
defterini tutmaV, aylık ve yıllık cetvelleri zamanında vermek şartlariy-
le. madende istihsal faaliyetine devam ve istihsal edilen cevherleri imrar 
edebilir. 

Birinci fıkra hükmüne muhalefet veya işletme hakkının verilmesi 
talebini havi dilekçeye bağlı vesikaların mahallinde kontrolü neticesin-
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do fen raporu veya harita veya bunların mesnetlerinin hakikata mugayir 
oiduklarmm anlaşılması hallerinde istihsal faaliyeti durdurulur. Şu ka
dar ki , maden zabıtasına mütaallik hükümler mahfuzdur. 

KISIM : 4 

İşletme talebinin devri, intikali ve reddi 

işletme hakkı talebinin devri 
Madde 58 — Maden işletme hakkının verilmesini istiyen arayıcı 

bu talepten husule gelen hukukunu, Ekonomi ve Ticaret Vekâletince ka
nuni bir mâni görülmediği takdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devir alacak şahsın, işletme hakkının verilmesini isti-
yenin Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taah
hüt ve mükellefiyetleri aynen vo tamamen kabul ettiğini, devretmek isti-
yenin de devre muvafakat eyled'ğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hususları tarafların Ekono
mi ve Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda beyan ve tutula
cak zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

İşletme hakkı talebinden doğan hukukun intikali 
Madde 59 — Maden işletme hakkının verilmesi talebinden mütevel

lit haklar ve vecibeler miras yoüyle intikal eder. 
Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki mem

nuiyete tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfında 
durumundaki mâni zan olmadığı takd'rde, hukukunu aynı müddet irin
de başkasına devretmeye mecburdur. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fık
rası hükmüne tabi olmaması takdirinde, bu hakların bir bütün halinde 
mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın kabu
lü için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen 
veya kazaen aralarından veya hariçten biris'ni mümessil tâyin ve key
fiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler. Inhilâl vukuunda bir ay zarfında 
bu esaslar dairesinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır 

İşletme hakkı talebi muamelâtından mütevellit hukuki mesuli3Tet 
mirasçılara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
jmumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 

Mümmessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci madde hükmünden is
tifade "edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri yerine getirmemeleri halin
de hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar k i madenin bulunmuş maden sayılmasına karar verilmiş ise bulu
culuk hakkı mahfuz kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar ve vecibeler mirasçılar 
arasında rızaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla ve
recekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten bir şahsa bütün halinde 
ievredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve ve-
3aibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satıl
masına karar verir. Mahkeme bu husustaki kararını basit muhakeme 
usulü ile ve diğer işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya hu
kukun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak devirler 
çin mirasçıların işletme hakkı talebinden mütevellit Devlete karşı olan 
.hukuk ve vecaibinı tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu 
hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe 

tasdik edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni bir mahzur görülmediği tekdir
le, durum madenin kaydına şerh^d'Uir. Devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçıların 53 üncü maddeye göre rüçhan hakkını ıst :ınali, işletme 
raikkı talebinden mütevellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve aynı 
^amanda, şartname hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye tal :p 
aakikî veya hükmi tek ş-hıs uhdesine devredilmesine bağıdı". 

İşletme talebinin reddi 
Madde 60 — İşletme hakkı talebi dolayısiyle Ekonomi ve Ticaret 

/ekâletince yapılan inceleme neticesinde talep mevzuu madan, arama.-
yarın kifayetsizliği veya müspet netice vermemesi gibi sebeplerle bu
lunmuş maden olarak sayılacak durumda değilse işletme hakkı talebi ret 
olunur. 

Arama ruhsatnamesi sahasında kâfi arama yapılmış sayılabilmesi 
için ruhsatname sahasının jeolojik bünyesine gör-e aranacak maden cev
herini ihtiva etmesi muhtemel yerlerde işin icabına göre yarma, galeri, 
kuyu veya sondajlarla yoklamalar yapılmış olması ve maden cevherine 
tesadüf edilen yerlerde damar veya yığının kalınlığı, genişliği, imtidadı 
gibi rezervin tâyininde esas olacak hususların tesbiti için gerekli çalış
maların yapılmış olması lâzımdır. 

İşletme talebinin reddi usulü ve sahanın aramalara açılması 
Madde 61 — işletme hakkı talebinin reddine dair karar Ekonomi 

ve Ticaret Vekâletince verilir ve keyfiyet sebepleriyle birlikte alâkalıya 
tebliğ olunur. 

Madenin bulunmuş maden sayılması kabiı olmaması ve sahanın 
aynı cins maden için aramalara serbest bırakılmasında kanuni mâni bu
lunmaması halinde keyfiyet Resmî Gazete'de ve vilâyette çıkan bir ga
zete ile, gazete yoksa mûtat vasıtalarla ilân olunur. Bu ilânlarda saha
nın hangi gün ve saatten itibaren aramalara serbest bırakılacağı açık
lanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Madenlerde işletme 

KISIM : 1 

İşletme hakkının verilmesi 

İşletme ruhsatnamesi 
Madde 62 — Maden işletme ruhsatnamesi, medeni haklarım kullan

maya ehil yalnız bir vatandaşa veya madencilik yapabileceği statüsünde 
yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş yalnız bir hükmi şahsa veya 
bu hususta yetkiyi haiz iktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya 
âmme idaresine Ekonomi ve Ticaret Vekâletince verilir. 

İşletme ruhsatnames'nlr rer'lrıesi Vekâletçe kararlaştırılması üze
rine derhal alâkalıya tebligat yapılarak altı ay zarfında kanuni harem 
tediyes', damga pulunun tevdi ve Vekâletçe müracaatla mukavele ve 
şartnameyi imza ve teati etmesi lüııumu bildirilir. 

Bu teb'iraia uyan alâkalı ila Vekâ'et arasında mukavele ve şart
name imza ve teati edilir ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kaydı 
yapılarak verilir. Bu ruhsatname maden siejline kaydedildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesi müddeti on yıldan az ve on beş yıldan fazla 
olamaz ve tecdit edilemez. Ancak vasıflan 45 inci maddede zikredilen 
madenlere ait işletme ruhsatnameleri müddetlerinin hitamında tecdidedi-
lebilir. 

İşletme imtiyazı 
Madde 63 — MaJden işletme imtiyazı verilebilmesi için Ekonomi ve 

Ticaret Vekâletince hazırlanan mukavelename ve şartname metinleri bu 
hususta cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle birlikte, Devlet 
Şûrasmca tetkik edilmek üzere Başvekâlete gönderilir. Devlet Şûrası 
yaptığı tetkik neticesini Başvekâlete bildirir. 

Maden işletme imtiyazı icra. Vekilleri Heyeti karariyle verilir. 
İşletme imtiyazı müddeti kırk yıldan az ve doksan dokuz yıldan 

fazla olamaz. 

İmtiyaz alabilecek şahıslar 
Madde 64 — Maden işletme imtiyazı madencilik yapatoilceği sta-

M'silnde vazıh vc Türk ka-nınfır-na paöre kurulmuş yalnız limited veya 
anonim şirkete veya bu hususta yetkiyi haiz iktisadi Devlet Teşekkülü 
ve müessesesine veya âmme idaresine verilir. 

İmtiyazın yürürlüğe girmesi 
Madde 65 — Maden işletme imtiyazı verilmesinin İcra Vekilleri He

yeti kararma iktiran etmesi üzerine derhal alâkalıya tebligat yapılarak 
altı ay zarfında kanuni harem tediyesi, damga pulunun tevdii ve Vekâ
lete müracaatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati etmesi lüzumu 
bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talibi ile Vekâlet arasında mu
kavele ve şartnamesi imza ve teati edilir ve imtiyaz kararı maden sici
line kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kaydedildiği tarihten itiba.-
ren yürürlüğe girer. 
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İşletme ruhsat veya imtiyaz kararının hükümsüzlüğü 
Madde 66 — 62 ve 65 inci maddelerde yazılı altı aylık müddet zar

fında kanuni harem yatırılmaması veya damga pulunun tevdi olunma
ması veya mukavele ve şartnamenin imza ve teati edilmemesi veya ma
denin işletme hakkının bulucusundan başkasına verilmesi takdirinde 
bulucunun arama devresindeki masraflarından cevher satışı ile karşı-
lanmıyan kısmına ait tazminatın ödenmemesi hallerinde işletme ruhsat
namesi veya işletme imtiyazı verilmesine alt karar hükümden sakıt olur. 

Buluculuk hakkı taallûk etmiyen bulunmuş madenlere 
talip aranması 

Madde 67 — İşletme hakkı sona eren veya 49 uncu maddenin 
üçüncü fıkrasına göre bulunmuş sayüan madenler için, 54 üncü madde
de gösterilen usul ve esaslar dairesinde zuhur edecek talibe işletme hak
kı verilir. 

KISIM : 2 

İşletme ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili, imtiyazların birleştirilmesi 

İşletme ruhsatnamesinin imtiyaza, tahvili 
Madde 68 — İşletme ruhsatnamesine müsteniden faaliyette bulu

nan bir madenin durumunda ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi ha
linde, re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahibinin müracaatı üzerine 
madenin imtiyaz mevzuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde tetkikler 
yaptırılmak suretiyle 51 inci madde hükümleri dairesinde Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince kararlaştırılır. 

Tahvilin usulü 
Madde 69 — İmtiyaz mevzuuna ithali kararlaştırılan işletme ruh

satnameli maden hakkında 52, 53, ve 54 üncü maddeler hükümleri dai
resinde muamele ifa olunur. 

Müddeti henüz hitam bulmamış olan işletme ruhsatnamesi, imti
yazın verilmesi ile hükümden sakıt olur. 

İmtiyazların birleştirilmesi 
Madde 70 — Aynı cins madene ait ve b'rbirine bitişik olan işletme 

imtiyazları alâkalıların müracaatı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi 
ile bir imtiyaz halinde birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halinde toplanacak olan 
imtiyazların süre ve tabi olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirme müracaatının şekil ve usulü talimatname ile tâyin edi
lir. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri kapatılarak açılacak tek 
bir sicile kayıt olunur. 

KISIM : 3 

İşletme hakkının şümulü 

İşletme hakkından doğan salâhiyetler 
Madde 71 — Bir maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imti

yazı sahasında hakkın taallûk ettiği maden cevherini bu kanun hüküm
leri dairesinde aramak, çıkarmak, bunlardan istifade etmek, madenin iş
letme ve istismarı İçin yerin yüzünde ve altında kurulması gereken te
sisleri vücuda getirmek hak ve salâhiyeti münhasıran maden işletme 
ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibine aittir. 

İşletme hakkının şümulü 
Madde 72 —• İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilen 

bir sahada işletme hakkına mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkülü itibariyle bu madenle birlikte işletilmesi zaruri 
bulunan başka cins madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından 
gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olunmak 
şartiyle bu madenlerin de işletme hakkının şümulüne girdiği işletme 
ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavelenamesine derç olunur. 

İşletme hakkı tesis edilen sahadaki diğer madenler 
Madde 73 — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilen 

bir sahada işletme hakkına mevzu madenle mahlut veya jeolojik teşek
külü İtibariyle birlikte işletilmesi zaruri olmıyarak bulunan sair cins 
maden için ayrıca işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı alınmak 
lâzımdır. Ancak bu sahada evvelce verilmiş olan işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi başkası tarafından bulunan yeni madenin 

işletme hakkını talep ve iktLıep hususunda rüçhan hakkını haizdir. Şu 
kadar k i ara.yıc-n.n buluculuk ızakkı mahfuzdur. 

KISIM : 

İşletme faaliyeti 

Faaliyete başlanması 
Madde 74 — Madan iş'etine ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

sahibi iş'etme hakkının tescili tarihinden itibaren bir yıl 'cinde madende 
fen ropoıunda (Avan - projede) ve madenin işletme şartnamesinde ya
zılı esaslar dairesinde işletme faaliyetine başlamaya, 57 nci madde gere
ğince madende faaliyete devam ediliyorsa faaliyeti bu esaslara göre 
tanzime mecburdur. 

Faaliyete başlanmaması veya faaliyetin inkıtaa uğratılması 
Madde 75 — Madende müddeti içinde işletme faaliyetine başlan

maması veya baş'anmış iken inkıtaa uğratılması halinde Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti maden işletme hakkı sahibinden keyfiyeti tahkik eder, 
mücbir bir sebebe dayaıımıyan hallerde altı ay zarfında normal faali
yete geçilmesini maden işletme hakkı sahibine ihtar eder. Bu müddet 
zarfında faaliyete başlanmadığı takdirde işletme ruhsatnamesi veya 
imtiyaz fesih olunur. 

Faa'yette bulunmamak mücbir sebepten mütevellit ise mâniin or
tadan kalkmasından itibaren faaliyete geçilmemesi halinde de yukar-
deki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Fen raporunun tadili 
Madde 73 — Madenin işletilmesi sırasında fen raporunda (Avan -

proje) değ'şiklikler yapılması icabettiği takdirde keyfiyet mucip sebep
leriyle birlikte Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bi'dtrJır. Vekâletçe ica
bında tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde gerekli tetkikler 
yaptırıldıktan sonra lüzum görülürse fen raporu bu esaslara, göre tadil 

Şu k , : ıdar ki, tadil teklifindin itibaren bir ay zarfında Vekâletçe 
hı'âfma bir ihtar yapılmaması halinde işletme hakkı sahibi tadil tek
lifi karara bağiamncıya kadar teklifi dairesinde faaliyete devam edebilir. 

Şartnamenin tadili 
Madde 77 — Maden işletilmesi sırasısda şartnamede değişiklikler 

yapılması icabettiği takdirde keyfiyet mucip sebeyleriyle birlikte Eko
nomi ve Ticaret Vekâletin» b'Idirilir. Vekâletçe icabında tamamlayıcı 
izahat alındıktan ve mahallinde gerekli tetkikler yaptırıldıktan sonra 
lüzum görülürse şartnamenin tadili yoluna gidilir. 

Şu kadar ki , bulucusundan gayrıs-m. verilen madenlerin işletme 
hakk-nm itası sırasında talibin tercihini icabettiren hususlara mütaallik 
şartname bükümleri tadil edilemez. 

Fen raporu veya şartnameye riayetsizlik 
Madde 78 — Fen raporu veya işletme şartnamesi veya bunların 

tadllli şekillerine riayetsizlik halinde bu riayetsizlik izale edilinceye ka
dar Ekonomi ve Ticaret Vekâletince işletme faaliyeti işin icabına, göre 
kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Faaliyetin muvakkaten tatili 
Madde 79 — Mücb'r sebep veya beklenilmiyen haller dolay si; le 

bir madenin işletme faaliyetinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sa
hibinin talebi üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekâletince karar verilebilir. 

Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi, muvakkat tatili gerektiren halin 
ortadan kalkmasından itibaren bir yıl zarfında madende normal faali
yete geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme hakkının feshi yoluna 
gidilebilir. 

Faaliyetin Vekâletçe durdurulması 
Madde 80 — Bu kanunda yazılı hallerden gayrı her hangi bir ka

nuni sebeple maden arama veya işletme sahalarında madencijük faaliye
tinin kısmen veya tamamen durdurulması Ekonomi ve Tîcaçet, Vekâ
letine bildirilir. 
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KISIM : 5 

İşletme hakkı sahibinin vecibeleri 

İkametgâh ve mesul müdür 
Madde 81 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

sahibi işletme hakkının tescili talihinden itibaren üç ay içinie madenin 
bulunduğu vilâyet veya kaza merkezinde veya maden mahallinde sarih 
bir ikametgâh göstermeye ve bir mesul müdür tâyin etmeye, ikamet
gâhı ve mesul müdürün bu vazifeyi kabul ettiğini ve tatbik imzasını 
gösterir noterlikten tasdikli beyannameyi Ekonomi ve Ticaret "Vekâle
tine .vermeye, inhilâl vukuunda 15 gün içinde bu usul dairesinde yeni 
mesul müdür tâyin etmeye mecburdur. 

Bu hükme muhalefet halinde mecburiyetin yerine getirilmesini te-
minen madendeki faaliyet 3 ay müddetle durdurulur, bu müddetin hi
tamında da vecibe yerine getirilmediği takdirde maden işletme hakkı 
fesih olunabilir. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında bu ikametgâhtaki me
sul müdüre yapılmış olan tebligat aynen maden işletme hakkı sahibine 
yapılmış sayılır. 

Fennî nezaret 
Madde 82 — İşletme ruhsatnameli veya imtiyazlı maden sahala

rındaki teknik faaliyetin ihzar, tanzim ve idamesi bir maden mühendisi
nin nezareti altında ve iş başında asgari bir maden teknisiyeni veya eh
liyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletince talimatnamesine göre tasdik edil
miş mektep mezunu veya kurs görmüş bir maden başçavuşu bulundu
rularak tedvir edilir. 

İşletme ruhsatnamesinin veya imtiyazın sahibi işletme faaliyetine 
başlamadan maden mühendisi ile teknisiyeni veya başçavuşunun, inhilâl 
vukuunda yerlerine gelenlerin, isim ve ikametgâhlarını Ekonomi ve Ti 
caret Vekâletine bildirmeye ve bu şahısların mezkûr vazifeleri kabul 
ettiklerinin gösterir noterlikten tasdikli birer beyannameyi tevdie mec
burdur. 

İşletme hakkı sahibi bu şartlar yerine getirilmeksizin işletme faa
liyetinde bulunmaktan memnudur. 

İstihsal ve sevk defterleri ve cetveller 
Madde 83 —• Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

sahibi madenden çıkarılan veya buna mütef erri tesisatta imal olunan cev
herin miktar, cins ve kıymetini günlük istihsal defterine günü gününe 
kayıt etmeye, madenden sevkolunan cevherin de miktar, cins ve kıyme
tini cevher sevkiyat defterine sevkiyat yapıldıkça geçirmeye, verilecek 
numunelere göre her ay bu defterlerin aylık cetvel halinde icmalini çıkar
maya, bir takvim yılı zarfında istihsal ve sevkolunan maden cevherinin 
kemiyet ve keyfiyetini havi müfredatlı iki kıta yıllık hesap cetvellerini 
mütaakıp yılın Ocak ayında tanzim etmeye, aylık ve yıllık cetvelleri tan
zim edildikleri ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine muntazaman 
göndermeye mecburdur. 

Bu defterlerle cetvellerin ne suretle tertip ve tanzim edilecekleri 
talimatnamede gösterilir. 

İmalât haritası ve defteri 
Madde 84 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

sahibi madende yapılan ameliyatı ve bu ameliyatın ilerleyişini gösteren 
1/50 ilâ 1/500 mikyasında imalât haritasını tanzim etmeye, damarların 
imtidadını ve kalınlığım, çıkarılan cevherin ve maden damarlarının ta
van, taban ve duvarlarının ahvalini imalât defterinde göstermeye mecbur
dur. 

Kömür madenlerine ait imalât haritaları 1/1000 mikyasında yapıla
bilir. 

Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshası Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine gönderilecek ve her sene Ocak ayı içinde bu harita üzerine 
geçen sene zarfında icra olunan ameliyat geçirilecek ve Şubat ayı için
de Vekâletteki nüsha ile değiştirilecektir. 

imalât haritası ve imalât defterinin ne suretle tanzim edileceği ve 
işleneceği talimatnamesinde gösterilir. 

83 ve 8If üncü maddelere muhalefet 
Madde 85 — İşletme hakkı sahibi 83 ve 84 üncü maddelerde yazılı 

mükellefiyetlerden her hangi birini ifa etmediği veya bunlarda hata 
ve noksanlar görüldüğü takdirde 2 aydan aız olmamak üzere münasip 
mehil verilerek mükellefiyetin yerine getirilmesi veya görülen hata ve 

noksanların tashih ve ikmal edilmesi yazı ile ihtar olunur. İhtara rağmen 
mükellefiyetin yerine getirilmemesi halinde madendeki faaliyet en çok 
altı ay müddetle tatil edilir. Bu müddet içinde de mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi halinde işletme hakkı feshedilir. 

83 ve 84 üncü maddelerde yazılı vesikaların hususi bir maksatla 
hakikata aykırı şekilde tanzim edilmiş olmaları takdirinde işletme hak-

• kı fesih olunur. 

' Tetkik ve teftiş 
Madde 86 — Maden işletmelerini tetkik ve teftiş etmek üzere Eko

nomi ve Ticaret Vekâletince gönderilecek yetkili memurlara lâzımgelen 
, kolaylıkların ve matlup olan defter ve haritaların gösterilmesi ve iş-
' letme ile ilgili bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. Bu mecburiyete 
| muhalefet halinde imtina veya muhalefetin zevaline kadar madendeki 
i faaliyet Ekonomi ve Ticaret Vekâletince durdurulabilir. 

K I S I M : 6 

1 İşletme haklarının devir ve intikali 

I İsletme ruhsatnamesinin devri 
\ 
| Madde 87 — Maden işletme ruhsatnamesi Ekonomi ve Ticaret Ve-
j kâletinin izniyle başkasına devredilebilir. 
| İşletme ruhsatnamesini devralacak şahsın ruhsatname sahibinin 

Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve 
; mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devredenin de devre 

muvafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 
| Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikinci fıkrada yazılı husus

ları taraflar Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 

j Keyfiyet madenin siciline ve işletme ruhsatnamesine, mukavele ve 
i şartnamesine şerh edilir. 
! Devir muamelesi, keyfiyetin madenin siciline şerhi ile tamam olur. 

i 
| İşletme ruhsatnamesinin intikali 
| Madde 88 — Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve 

vecibeler miras yoliyle intikal eder. 
j Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarındaki mem-
• nuiyete tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfında 
ı durumundaki mâni zail olmadığı takdirde, hukukunu aynı müddet İçin-
, de başkasına devretmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme ruhsatname-
• si feshedilir. 
j Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fık-
1 rası hükmüne tabi olmaması takdirinde, bu hakların bir bütün halinde 
1 mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın kabulü 
> için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen ve-
| ya kazaen aralarından veya hariçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti 
• mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Ekonomi ve 
' Ticaret Vekâletine ihbar ederler, inhilâl vukuunda bir ay zarfında bu 
i esaslar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

j Maden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit mirasçıya intikalinde, 
| madenin mesul müdürü mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul 
1 müdür aynı zamanda mirasçıların mümessili olarak kabul edilir. 
' İşletme ruhsatnamesi muamelâtından mütevellit hukuki mesuliyet 
! mirasçılara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
' umumi hükümler dairesinde mümessile rücu haklan mahfuzdur. 
1 Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile idaresi, ölüm tarihin-
1 den itibaren âzami bir buçuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 

tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 
Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilmemesi veya hukukun tek 

şahsa devri temin olunmaması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshe-
; dllir. 
| Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler 
1 mirasçılar arasında rızaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların 
' ittifakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten birisine bü

tün halinde devredilir. 
! Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve 
| vecaibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satıl-
' masına karar verir. Mahkeme bu husustaki kararını basit muhakeme 

usuliyle ve diğer bütün işlere takdimen ittihaz eyler. 
Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya huku-

, kun tek şahısta toplanması maksadiyle yapılacak devirler için mirasçı
ların işletme ruhsatnamesinden mütevellit Devlete karşı olan hukuk, 
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vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatını tamamen devrettiklerini, devralacak 
şahsın da bu hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatı aynen ve tama
men kabul ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile key
fiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekaletçe ka
nuni mâni görülmediği takdirde, durum madenin sicilin:, mukavele 
ve şartnamelerine şerhedilir, devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

İşletme imtiyazının devri 
Madde 89 — Maden işletme imtiyazı icra Vekilleri Heyetinin iz

niyle başkasına devredilebilir. Maden imtiyazını devralacak şahsın, im
tiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu veci
be, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devre
denin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Ve
kaletine bildirmeleri lâzımdır. 

Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikinci fıkrada yazılı husus
ları taraflar Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 

Keyfiyet madenin siciline, imtiyaz karar ve mukavele ve şartname
sine şerh edilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin siciline şerhi ile tamam olur. 

KISIM: 7 
Maden zabıtası 

Tehlike halinde ihbar 
Madde 90 — Bir madende arazinin ve işletmenin emniyeti veya iş -

çinin sağlığı ve hayatiyle ilgili büyük tehlike hallerinde maden arama 
veya işletme hakkı sahibi veya mesul müdür veyahut madenin işletme
sine nezaret eden kimse Ekonomi ve ricaret Vekâletinin o mahaldeki 
salahiyetli memuruna ve mahallî Hükümete vaziyeti vakit kaybetmek
sizin ihbar etmeye mecburdur. 

Kaza vukuunda bu ihbar derhal salahiyetli memura ve mahalli 
Hükümete en seri vasıta ile yapılır. Ve aynı zamanda keyfiyet telgrafla 
Vekâlete bildirilir. 

Bu hükümlere riayetsizlik, daha ağır bir suç teşkil etmediği takdir
de, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasını muciptir. 

Emniyet ve işçi sağlığını koruma tedbirleri 
Madde 91 — Bir madende arazinin ve işletmenin emniyeti veya iş

çinin sağlığı veya hayatı tehlikeye mâruz kaldığı takdirde Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti gerekli tedbirlerin alınmasını maden arama veya işlet
me hakkı sahibine emreder. 

Tehlikenin büyük veya âni olması halinde Vekâletin salâhiyetli ma
den mühendisi lüzumlu talimatı maden arama ve işletme hakkı sahibine 
verir. Ve keyfiyeti derhal Vekâlete bildirir. 

Alâkalı, yukardaki fıkralarda yazılı emir ve talimatı hemen yerine 
getirmekle mükelleftir. 

Kaza ve tedbirler 
Madde 92 — Bir madende yeraltında veya yerüstünde çalışan kim

seler arasında ölümü veya ağır surette yaralanmayı intaç eden bir ka
za vukuunda veya iş emniyetini ağır surette sarsacak her hangi bir hâ
disenin oluşunda Vekâletin salahiyetli maden mühendisi hâdise mahal
line gelinceye kadar o madenin mesul fen adamı fennin icabettirdlği 
şekilde gereken tertibatı derhal almak mecburiyetindedir. Vekâletin sa
lahiyetli maden mühendisi hâdise mahalline gelince bidayeten alınmış 
olan tertibatı muvafık ve kâfi görmediği takdirde ıcabeden fennî tedbir
leri alır ve yaptırır. Maden arama veya işletme hakkı sahibi bu tertiba
tın alınması için muktazi amele, vasıta ve masrafı madenin mesul fen 
adamının veya Vekâletin salahiyetli maden mühendisinin emirlerine ama
de bulundurmaya mecburdur. 

Kaza ve sıhhi yardım 
Madde 93 — Bir madende yer altında veya yer üstünde çalışan 

kimseler arasında ölümü veya yaralanmayı intaç eden bir kaza vukuun
da ilk sıhhi yardımın yapılabilmesi için her işletme ruhsatnamesi veya 
imtiyazı sahibi maden sahasında, bu husustaki mevzuat hükümleri dai
resinde lüzumlu sıhhi tesisat ve teşkilâtı kurmaya ve gerekli ilâç ve 
malzemeyi bulundurmaya mecburdur. 

Maden işletme sahalarında kurulacak sıhhi tesisat ve teşkilâtın 
şekli ve ne suretle çalışacağı, bulundurulacak ilâç ve malzemenin cinsi 
ve miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Vekâletleri ile Ekono

mi ve Ticaret Vekâleti tarafından müştereken hazırlanacak talimatname
de gösterilir. 

işletme hakkı sahibi, yukarda yazılı mükellefiyeti, yerine getirme
diği takdirde işletme faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

Emniyet tedbirlerinin tatbiki 
Madde 94 — Ekonomi ve Ticaret Vekâletince veya Vekâletin sa

lahiyetli maden mühendisi tarafından bir madende arazinin ve işletme
nin emniyeti veya işçinin sağlığı ve hayatı ile ilgili olarak veya cev
her yatağının hüsnü istismarına mütaallik alınması emir olunan tedbir
lerin verilen mehil içinde maden arama veya işletme hakkı sahibi tara
fından yerine getirilmemesi halinde menlin hitamında, emir olunan ted
birler meyanında yoksa, madendeki istihsal Vekâletçe kısmen veya, ta
mamen durdurulur. Arama veya işletme hakkı sahibinden, bu tedbirler 
yerine getirilinceye kadar, menlin hitamından itibaren geçecek her gün 
için işin mahiyetine göre 10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Vekâletçe yapılacak son ihtara rağmen tedbirlerin yerine getiril
memesinde ısrar olunursa, arama veya işletme hakkının iptal veya fes
hi yoluna gidilir. 

Alınan tedbirlerin ihlâli 
Madde 95 — Bir madende arzın ve işletmenin emniyetinin veya 

işçinin sağlığının ve hayatının tehlikeye mâruz kalmasını önlemek mak-
sadiyle madende alman tedbirlerin ihlâl edilmesi halinde bu fiil daha ağır 
bir suça müntehi olmadığı takdirde dahi failinden 200 liradan 2 000 l i 
raya kadar ağır para cezam alınır 

Ayrıca keyfiyet maden sahibine yazı ile ihtar edilir. Buna rağmen 
alınan tedbirlerin tekrar ihlâli takdirinde arama hakkı iptal veya İşlet
me hakkı fesih olunur. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulunan madenlerde de bu 
hükümler tatbik olunur. 

KISIM: 8 
İşletme hakkının sona ermesi 

Sona erme halleri 
Madde 96 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

aşağıdaki hallerde sona erer : 
1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı yürürlük müddet-

nin bitmesi; 
2. işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibinin işletme hakkını 

terk etmesi; 
3. işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının feshi. 

İşletme hakkının terki 
Madde 97 — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasında 

maden tükendiği veya işletilmesi iktisaden imkânsız hale geldiği tak
dirde sahib , Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin muvafakatiyle işletme hak
kım terk edebilir. 

işletme hakkının terkedilebilmesi için madenin tükendiğinin veya 
iktisaden işletme imkânı kalmadığının gerekli fennî vesikalarla ispatı 
lâzımdır. 

Terk talebi ve müstenidatı icabında Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce mahallinde tetkik ettirilir, işletme hakkı sahibine madende gerekli 
emniyet tedbirleri aldırıldıktan sonra işletme haklanın terki Vekâletçe 
karara bağlanır. 

Emniyet tedbirlerinin ne suretle aldırılacağı Talimatnamesinde gös
terilir. 

İşletme ruhsatnamesinin feshi 
Madde 93 — Maden işletme Ruhsatnamesinin bu kanunda yazılı 

sebeplerle feshine, Ekonomi ve Ticaret Vekâletince karar verilir. 

İşletme imtiyazının feshi 
Madde 90 — Maden işletme imtiyazının, bu kanunda yazılı sebep

ler e icabıne İcra Vekilleri Heyetince karar verilir. Feshi mucip haller
de Ekonomik ve Ticaret Vekâletince tanzim edilen mazbata Başvekâlete 
gönderilmekte beraber bir diyeceği varsa 60 gün içinde Devlet Şûrası
nı bildirilmesi lüzumu imtiyaz sahibine tebliğ olunur. 

Devlet Şûrasınca alâkalının itirazları da nazara alınmak suretiyle 
gerekli tetkikler yapılır ve hazırlanan mütalâa Başvekâlete sunulur. 
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Tesislerin aidiyeti 

Madde 100 — Maden İşletme hakkının sona ermesi halinde maden 
İşletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bun
ların muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri Devlete intikal eder. 

Birinci fıkra hükmü şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât ve mal
zeme eski işletme hakkı sahibine aittir. 

Tescil, tesellüm, tesbit 
Madde 101 — İşletme ruhsatnamesinin veya işletme imtiyazının 

96 nci maddede yazılı sebeplerden biri ile nihayet bulması halinde keyfi
yet işletme hakkı sahibine tebliğ edilmekle beraber Resmî Gazete ve 
vilâyette çıkan bir gazete ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân olu
nur ve madenin siciline şerh verilir. İşletme hakkının sona ermesi cev
herin tükenmesinden mütevellit ise yapılacak ilânlarda bu sahanın aynı 
cins maden için hangi tarihten itibaren aramalara serbest bırakılacağı 
açıklanır. 

100 üncü madde mucibince Devlete intikal etmesi icabeden kuyular, 
galeriler ve bunların muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri tesel
lüm edilir. Bu madene ait çıkarılmış cevher, bakiye yığını ve cüruf var
sa bunlar da tesbit olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sicil, ipotdk ve haciz 

KISIM: 1 
Maden sicili 

Sicilin tutulması 
Madde 102 — Madenlerin bulunmuş sayıldığını, üzerlerinde işletme 

haklarının tesis edildiğini, bu hakların devir ve intikalini, terhinini ve 
sona ermesini gösteren maden sicilleri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
tâyin edilecek salahiyetli memur tarafından tutulur. 

Vekâlet vilâyetlerde o vilâyeti alâkadar eden madenlerin sicil ka
yıtlarının bir suretini tutturabildr. 

Usul 
Madde 103 — Bulunmuş sayılan her maden teselsül ettirilecek si

cil numarası ile sicil kütüğünde açılacak müstakil bir sahifeye kay
dedilir ve vukuatı bu sahifeye işlenir. 

Maden sicilinin ne suretle tutulacağı, kayıtların tashih, tadil ve 
terkini ne suretle yapılacağı bir nizamname ile gösterilir. 

Sicil kütüğünün muhteviyatı 
Madde 104 — Sicil kütüğü aşağıdaki hususları ihtiva eder: 
1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkının verilmesine mesnet olan 

vasati tenörü; 
2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya birlikte işletilmesi 

zaruri bulunan madenler; 
3. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bulunduğu köy, nahiye, ka

za ve vilâyet; 
4. Bulunmuş maden sayılmasına karar verildiği tarih; 
5. Bulunmuş maden vasfının zeval bulduğu veya kaldırıldığı ta

rih; 
6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, buluculuk hakkının sona 

ermesi sebebi ve tarihi; 
7. İşletme hakkının nevi ve müddeti; 
8. İşletme hakkının verilmesine esas teşkil eden Vekâlet veya İc

ra Vekilleri Heyeti kararının tarih ve numarası ; 
9. Tabi olduğu Devlet hakkı nispet, ve bu husustaki İcra Vekilleri 

Heyeti kararının tarihi ve numarası; 
10. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, soyadı ve ikametgâhı; 
11. Devir ve intikal-muameleleri; 
12. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, sovadı, ikametgâhı, rehinin 

sıra ve derecesi; 
13. İşletme, başka işletme ile birleştirilmiş ise hangi sicil numara

sında kayıtlı madenle birleştirildiği; 
14. İşletme hakkının sona ermesi hali ve sebepleri; 
15. Şerh sütunu. 

Sicil dosyalan 
Madde 105 — Sicil kütüğünde kaydı açılan ve işlenen madenin bu 

kayda mesnet teşkil eden aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dosya
sında saklanır. 

Fen raporu, tahlil, raporu, sınır haritası veya. krokisi, bulunmuş 
maden sayılması kararı, bulunmuş maden vasfının zevalini veya kal
dırıldığını gösterir vesika, buluculuk hakkının sona ermesi sebebini gös
teren vesika, işletme hakkının verilmesine ait karar, Devlet hakkı nis
petine ait karar, işletme hakkı sahihi hakikî şahıs ise hüviyet cüzdanı
nın, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statünün tasdikli sureti, ticaret si
cili kaydı devre ait takrir zaptı, intikale mesnet teşkil eden vesikalar, 
terhin muamelesine ait talep ve muvafakat beyanlariyle rehnin fekkine 
ait vesikalar, mahlûtiyet veya birllikte çalıştırılması zaruri olan maden
lere ait vesika, işletmenin diğer bir işletme ile birleştirilmesine ait karar 
sureti, işletme hakkının sona ermesine alt karar. 

Sicilin aleniyeti 
Madde 108 — Maden sicili alenidir. Alâkalı olanlar kendisince 

ehemmiyeti olan sicil kayıtlarının müsbit evrakiyle birlikte maden sicil 
memurlarından biri huzurunda kendisine gösterilmesini istiyebilir. Ma
den sicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez. 

Sicil kütüğündeki kayda hüsnüniyetle istânat ederek maden üzerin
de isletme veya rehin hakkı iktisabeden kimsenin bu iktisabı muteber 
olur. 

Tescilin hükmü 
Madde 107 — Bu, kanun hükümlerine göre madenler üzerinde ik-

tisabedilecek haklar tescili edilmedikçe gerek idare ve gerek üçüncü şa
hıslara karşı hüküm ifade etmez. 

Maden sicili ile ilgili dâvalar Devlet Şûrasında görülür. 

Rehin, ipotek 

Cevherlerin terhini 
Madde 108 — Madenlerden çıkarılan cevherler, onları çıkaran ara

ma veya işletime hakkı sahiplerinin Ekonomi ve Ticaret Vekâletine vâki 
yazılı müracaatları özerine, Vekâlette tutulacak mahsus siciline kayıt 
ve işaret edilmek suretiyle mezkûr müracaatlarda «bildirilecek hakikî ve
ya hükmi şahıslara; bunlar tarafından kabzedilmeksizin, rehnedilebillir. 

Merhum cevherlerin tararı-, mürtehinin yazılı muvafakati alınmak 
şartiyle kabildir. Bu muvafakatnamenin ibrazı üzerine mezkûr cevher-
lerin tararına müsaade olunur. 

Maden cevherlerinin rehnine ait mahsus sicilin nasıl tutulacağı ve 
neleri ihtiva edeceği bir nizamname ile gösterilir. 

ipotek ve şümulü 
Madde. 109 — Maden işletme imtiyazı sahibinin maden için yapmış 

olduğu istikrazdan mütevellit borcunu veya ileride bu maksatla vücut 
bulacak veya. vücut bulması muhtemel olan borçlarını temin için maden 
üzerinde bir veya mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

İşletme İmtiyazı hakkı ile bir kül teşkil eden 113 üncü maddenin bi
rinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alât ve malzemenin heyeti umumiyesı 
ipoteğin şümulüne girer. 

İpotek alacaklısı, maden İşletme imtiyaz hakkiyle kül teşkil eden 
ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde imtiyaz sahi
binin tasarrufuna mâni olmak için umumi hükümler dairesinde tapu 
siciline şerh verilmesini istiyebilir. 

Maden işletme imtiyazının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 100 
üncü maddenin birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât ve 
malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt 
olur. 

Şahsi mesuliyet 
Madde 110 — Maden ipoteği ile temin edilen alacaktan dolayı ma

den işletme imtiyazı sahibi şahsan da mesuldür. 
İpotekle takyidedilmiş bir maden işletme imtiyazı hukukunun âhara 

devri halinde, bu imtiyazı devredenin borçluluk durumunda bir tahavvül 
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husule gelmiyeceği gibi, alacağın teminatım teşkil eden ipotek de aynen 
haki kalır. 

Ancak, maden işletme İmtiyazı hukukunu devralan şahıs ipotekle 
temin edilmiş olan borcu da şahsan kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı 
keyfiyetin Vekâletçe kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde hakkını 
evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı İle bildirmediği takdir
de, imtiyaz hakkını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. 

ipoteğin paraya çevrilmesi 
Madde 111 — İpoteğin vâdesi hululünde veya alacağın muacceliyet 

kesbetmiş olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taallûk 
ettiği maden işletme imtiyazını umumi hükümler dairesinde sattırabilir. 

Maden işletme imtiyazım iktisabetmek istiyen talibin bu hakkm 
iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu şartları 
haiz bulunduğunu Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden alacağı vesika ile 
ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında 
satışı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine bildirilir. Keyfiyet madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı ter
kin edilir, devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Medeni Kanuna atıf 
Madde 112 — Medeni Kanunun ipoteğe ait hükümlerinden 786, 767, 

778, 779, 780, 781, 782, 786, 787, 789, 790, 791, 794, 795, 797, 798 ve 806 
ncı maddeleriyle 771 inci maddenin ikinci fıkrası kıyas tarikiyle maden 
ipoteklerine tatbik olunur. 

KISIM ; S 

Haciz ve ihtiyati tedbir 
Haciz ve ihtiyati tedbir 

Madde 113 — Madenin işletilmesine lüzumlu kuyu, ocak ve galeri
ler, makineler, binalar, yeraltında ve yerüstünde kullanılan her türlü nakil 
vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıy-
metlendirilmesine yarıyan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malze
mesi üzerine haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. 

Ancak işletme hakkı ile bir kül teşkil eden 1 inci fıkrada yazılı te
sis, vasıta, alât ve malzemenin heyeti umumiyesl veya çıkarılmış cevher
lerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir 
konulabilir. 

Bir madenin tamamının icra yolu İle satışı 111 dncl maddenin 2 ve 
3 üncü fıkralarında yazılı usule tabidir. 

Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısiyle madenin faaliyetine 
müdahale edilemiyeceği 

Madde 114 — Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle ba
kiye yığını ve cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve 
gerekse bunların icraen satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı 
veya icra dairesince madenin faaliyeti durdurulamıyacağı gibi bu faaliye
te müdahale de edilemez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Müşterek ve müteferrik hükümler 
KISIM : 1 

Devlet hakkı 

Nispeti 
Madde 115 — Maden sahalarından çıkarılan cevherlerin imrarı 

Devlet hakkının ödenmesine bağlıdır. 
Devlet hakkı yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevher

lerinin ihraç iskelesindeki P. O. B. kıymeti, memleket içine imrar olu
nacak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki maden işletmelerinin 
satış bedellerinin vasatisi üzerinden yüzde bir ilâ yüzde beş nispetinde 
alınır. 

İşletme imtiyazı kararı verilirken bu imtiyazın tabi olacağı Devlet 
hakkı nispeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılır. 

Arama ve işletme ruhsatnamesine ve 57 nci madde hükmüne tabi 
madenlerden alınacak Devlet hakkınm nispetleri madenlerin cinslerine 

göre Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri He
yeti karariyle tâyin olunur. 

Maden cevherinden alınacak Devlet hakkı cevherlerin imrarı sı
rasında cari tarifeye ve Devlet hakkı nispetine göre hesaplanır. 

İmrarı taahhüdedilen cevhere ait Devlet hakkı 
Madde 116 — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi, 

her takvim yılı için taahhüt ettiği miktarda cevheri imrar etmemesi tak
dirinde buna tekabül eden Devlet hakkım ödemeye mecburdur. 

Şartname ile taahhüdedilen miktarda cevherin o yıl zarfında kıs
men veya tamamen imar edilmemesi halinde, noksan kalan miktar, mü
taakıp üç yıl zarfındaki fazla imrarata mahsup edilir. 

Tarifenin tanzimi 
Madde 117 — Devlet hakkının istifasına mesnet teşkil edecek 

olan F. O. B. veya satış bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet hak
kı tarifesi) her takvim yılının ilk iki ayı içinde aşağıdaki esaslara göre 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanır : 

a) Yabancı memleketlere imrar olunacak cevherler için geçen yıl 
zarfında bu memleketlerde cari satış fiyatlarının vasatisinden, ihraç 
iskelesinden bu yerlere kadar olan nakliye ve şayet mevcutsa kal ve iza
be masrafları tenzil olunarak hazırlanır, 

b) Mpmleket dâhilinde istihlâk olunacak madenler için, muhtelif 
bölgelerdeki maden işletmelerinin geçen yıl zarfındaki satış fiyatları 
vasatisine göre mevcutsa kal ve izabe masrafları tenzil olunarak tesbit 
edilir. 

Tahakkuku 
Madde 118 — Madenlerden alınacak Devlet hakkı Ekonomi ve Ti 

caret Vekâletince tahakkuk ettirilir. 
Devlet hakkının tahakkuku şekil ve usulü talimatname ile tesbit 

olunur. 
KISIM : 2 

Kanuna aykırı maden çıkarılması ve imrarı 

Arama veya işletme hakkına sahip olmaksızın 
Madde 119 — Maden arama veya işletme hakkına sahip olmaksızın 

maden cevheri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır, çıkarılan cevherler müsadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya madene esaslı zarar ika 
edildiği takdirde ağır para cezasının aşağı haddi 1 0O0 liradan eksik 
olamaz. 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin. Devlet hakkı tari
fesindeki en yüksek derecesinin kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil 
edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Devlet hakkı ödenmeden imrar 
Madde 120 — Arama veya işletme hakkını haiz olmakla beraber 

Devlet hakkım.' tediye etmeden cevher imrar edenlerden imrar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin mensup olduğu nevin en 
yüksek derecesinin Devlet hakkı tarifesindeki kıymet üzerinden üç kat 
olarak alınır. Bu hususat Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tanzim olu
nacak zabıt varakası mahallî en büyük mal memuruna tevdi edilir. Uç 
kat olarak alınacak Devlet hakkından doğan ihtilafın hallinde 5432 sa
yılı Vergi Usulü ve bu hakkm tahsilinde Âmme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Kanunları hükümleri tatbik olunur. 

Yukarkl fıkra gereğince alınacak Devlet hakkının katileşmesinden 
itibaren arama safhasında bir sene, işletme safhasında beş sene içinde 
fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hükmü tatbik edilmekle beraber 
arama hakkı iptal veya İşletme hakkı fesih olunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan maden sahalarından 
Devlet hakkı verilmeden cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

Memnuiyet hilâfına faaliyet 
Madde 121 — Kanunun veya Maden Zabıta Talimatnamesinin verdiği 

salâhiyete istinaden Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından veya bu 
kanun mucibince kısmen veya tamamen faaliyetten menedilmiş maden
lerde bu memnulyete riayetsizlik halinde çıkarılan cevherler hakkında 36 
ncı madde hükmü tatbik olunur 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı veya beş yıl içinde tek
rarı takdirinde arama ruhsatnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret 
veya işletme hakkı fesih olunur. 
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işletme yapılması takyidata tabi yerler 
Madde 122 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 

sahasına dâhi! arazide bulunan âmme hizmetine veya umumun istifadesine 
tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre 
mesafe dâhilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapılabilmesi için Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinin haberdar edilmesi mecburidir. 

İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi için arazinin 
jeolojik bünyesi ve tatbik olunacak işletme usulleri gözönünde bulundu
rularak işletme yapılaımryacak ve tesisat kurulamıyacak ufki veya umki 
sınırlar ve riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya tesislerle alâkalı 
makamların mütalâası da alınmak suretiyle Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince tesbit ve işletme hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, bu tebliğ'den evvel veya 
Vekâletçe yapılacak tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bulu
nanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil daha ağır bir suç teşkil etme
diği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır para 
cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cev
herler müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, 
Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek derecesinin kıymeti üzerinden he
saplanarak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine geçer. 

57 nci ımaddeye müsteniden faaliyette bulunan madenler de bu hü
kümlere tabidir. 

KISIM : 3 

Muvakkat işgal ve istimlâk 

Sahipli arazinin işletmeye terki 
Madde 123 — Bir madenin ocakları, kuyuları, galerileri, havalan

dırma tesisleri, harmanları, olukları, ambarları, depoları, binaları, maki-
naları, su mecraları, havuzları, tathirhaneleri, izabehaneleri, dekovilleri, 
şimendifer hattı, hava hattı, yolları, iskelesi, limanı gibi madenin işletil
mesine yarıyan bilcümle yeraltı ve yerüstü tesisleri için lüzumlu araziyi 
sahibi veya zilyedi, maden işletme halikı sahibine aşağıdaki hükümler 
dairesinde terketmeye mecburdur. 

Terk, muvakkat işgal veya istimlâk şekillerinde olur. 

Muvakkat işgal veya istimlâk talebi 
Madde 124 — Muvakkat işgal veya istimlâk talebi, işletme hakkı 

sahibi tarafından bir dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Vekâletine yapılır. 
Müracaatın şekil ve şartları Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tâyin 

olunur. 
Muvakkat işgal veya istimlâke Ekonomi ve Ticaret Vekâleti karar 

verir. 

İstimlâk kararı 
Madde 125 — istimlâk talebi üzerine, Ekonomi ve Ticaret Vekâle

tince gerekli tetkikler yapılarak madenin işletilmesine lüzumlu olduğu 
ve aynı zamanda istimali ik i yıldan fazla devam edeceği anlaşılan arazi, 
bina, etrafı duvarla çevrili avlular, bağ ve bahçeler ve bunlara ufkan 60 
metre mesafe dahilindeki yerlerin maden işletme hakkı sahibi lehine is
timlâk edilmesi karara bağlanır. 

istimlâk, yürürlükte bulunan istimlâk hakkındaki mevzuat hüküm
lerine tevfikan yapılır. Bu husustaki masraflar ve istimlâk bedeli maden 
işletme hakkı sahibi tarafından ödenir. 

Vekâletçe verilen istimlâk kararı âmme menfaati kararı hükmün
dedir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul üzerinde maden işletme hakkı sahibi
nin maden işletmesiyle alâkalı olmryan tasarruflarda bulunmasına mâni 
olmak üzere gayrimenkulun kaydına şerh verilmesi Ekonomi ve Ticaret 
Vekâleti tarafından tapu sicil muhafızlığına bildirilir. 

Bi r madenin işletilmesi için istimlâk edilen yere lüzum kalmadığı 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince kabul edildiği takdirde, işletme hakkı 
sahibi istimlak edilmiş olan o yeri eski sahibine iade edeceğini tebliğ et
meye mecburdur. Mezkûr yerin eski sahibi de madenin işletilmesi için 
lüzum kalmadığı Vekâletçe kabul edilen yerin kendisine iadesini istiye-
bllir. 

İşletme hakkı sahibinin evvelki fıkrada yazılı tebliği tarihinden iti
baren üç ay içinde yerin eski sahibi kendisine iade edilmesine muvafakat 
ettiğini bu hususta vâki tebliğe cevaben işletme hakkı sahibine bildir
mediği veya iadeye muvafakat ettiği halde kendisine vâki tebliğ tarihin
den itibaren altı ay içinde o yerin bedelini işletme hakkı sahibine tediye 

veya onun emrine tevdi etmediği takdirde mezkûr yerin istirdat hakkı 
sakıt olur ve 'evvelce Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu madenin dör
düncü fıkrasına tevfikan vâki işarı üzerine tapu siciline verdirilmiş olan 
şerh aynı Vekâletin müracaatı ile ve ayrıca mahkeme kararma hacet kal
maksızın terkin olunur. 

İade edilecek yerin bedeli hakkında taraflar anlaşamadıkları tak
dirde mezkûr yerin eski sahibinin müracaatı üzerine mahkeme gerek o 
yerin va gerek üzerinde binalar mevcutsa bu binaların o günkü kıymet
lerine göre işletme hakkı sahibine tediye edilecek bedeli takdir eder. 

Yukarki fıkralar mucibince gerek işletme hakkı sahibinin yerin eski 
sahibine yapacağı tebliğ ve gerek yerin eski sahibinin işletme hakkı sa
hibine bu husustaki muvafakatini bildiren cevabı noter marifetiyle teb-, 
liğ edilir. Alâkalıların bulunamaması hasebiyle bu tebliğlerin yapılama
ması takdirinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tevfikan ilânen 
tebligat noter marifetiyle yapılır. 

Muvakkat işgal kararı 
Madde 126 — Muvakkat işgal talebi üzerine Ekonomi ve Ticaret 

Vekâletince gerekli tetkikler yaptırılarak madenin işletilmesine lüzumlu 
olduğu ve aynı zamanda istimali iki yıldan fazla devam etmiyeceği an
laşılan arazinin, işletme hakkı sahibi tarafından muvakkaten işgal edil
mesi karara bağlanır. 

Vekâletçe keyfiyet arazinin zilyed veya sahiplerine tebliğ edilmek 
üzere madenin bulunduğu vilâyete bildirilir ve ayrıca vilâyette çıkan bir 
gazete ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Tazminat 
Madde 127 — Muvakkaten işgaline karar verilen arazi sahibinin 

veya zilyedinin bu yüzden mâruz kalacağı zararlara mukabil verilecek 
tazminatın tutarı işletme hakkı sahibi tarafından peşinen ve defaten 
tevdi edilmedikçe ve talep vukuunda 131 inci madde gereğince tâyin edi
lecek teminat gösterilmedikçe araziye el konamaz. Tazminatın şümulü 
ve teminatın nev'i ve miktarı üzetfnde işletme hakkı sahibi ile arazi 
sahibi arasında uyuşulamadığı takdirde işletme hakkı sahibinin müra
caatı üzerine arazinin yeri itibariyle salahiyetli sulh işlerine bakan hâ
kim tarafından tesbit ve takdir olunur. 

Arazi birden fazla sulh işlerine bakan hâkimin kaza sınırları içinde 
ise tazminat bunlardan birisi tarafından takdir olunur. 

Tazminatın tâyini 
Madde 128 — Maden işletme hakkı sahibinin müracaatı üzerine 

sulh işlerine bakan hâkim arazinin malûm olan zilyedine veya tapu si
cilinde yazılı sahibinin bilinen adresine ve arazinin bulunduğu kasaba
lar belediyelerine ve köyler ihtiyar heyetlerine keyfiyeti ve keşif için 
mahalline gideceği günü ve saati tebliğ ve ayrıca vilâyette çıkan bir ga
zete ile, yoksa mûtat vasıtalarla ilân eder. Hak sahiplerine tebligat ya
pılmamış veya keşif için muayyen günde taraflar hazır bulunmamış olsa 
bile hâkim re'sen seçeceği bilirkişiler marifetiyle tazminat miktarını tes
bit ve takdir eder. Bu miktarın tesbitinde arazinin sahibine veya zilye
dine sağlıyacağı menfaat ile istimali yüzünden arazinin mâruz kalacağı 
zarar nazara alınır. Şu kadar ki, takdir edilecek tazminat miktarı işgal 
müddetindeki normal gelirin iki mislinden az olamaz. 

Tazminat miktarının tesbit ve takdirine ait karar mahkemece re'sen 
alâkalılara tebliğ olunur, işletme hakkı sahibi takdir olunan tazminat 
tutarını kararın kendisine tebliğinden itibaren üç ay içinde arazinin tâbi 
olduğu kaza veya vilâyet malsandıklarmdan veya millî bankalardan bi
rine mahkeme emrine tevdii ile makbuzunu mahkemeye ibraza mecbur
dur. 

Hâkim makbuzun ibrazı va talep halinde teminatın iraesi üzerine, 
verdiği kararın altına arazinin teslim edilmesi lüzumuna dair şerh verir. 
Sulh işlerine bakan hâkimin ve Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin karar
ları üzerine bahis konusu arazi icra dairesi marifetiyle ve ayrıca icra 
emri tebliğine lüzum olmaksızın maden işletme hakkı sahibine teslim 
edilir. 

Muvakkat işgale ait muamelelerin ifasına mütaallik masraflar ma
den işletme hakkı sahibi tarafından ödenir. 

Tazminat bedeli muayyen müddet içinde tevdi edilmediği takdirde 
muvakkat işgal hakkı sakıt olur. 

Tazminat miktarına itiraz 
Madde 129 •— Arazi sahibi veya zilyedi sulh işlerine bakan hâkimin 

kararının kendisine tebliğinden itibaren bir ay, tebliğ edilmemiş ise ıttı-
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lar tarihinden itibaren arazinin iadesine kadar tâyin ve takdir olunan taz
minat miktarına sulh işlerine bakan hâkimin mensup olduğu ilk mahke
me hakimine, yoksa, veya sulh işlerine bakan hâkim aynı zamanda ilk 
mahkeme hâkimi ise en yalan ilk mahkeme hâkimine itiraz edebilir. İti
razın tetkikında 128 inci maddede yazılı usul tatbik olunur. 

Keza işletme hakkı sahibi de tâyin ve takdir olunan tazminat mik
tarına bu husustaki kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay zarfın
da itirazda bulunabilir. 

İlk mahkemenin kararı katidir. İstinaf ve temyiz olunamaz. 

Tazminatın ödenmesi 
Madde 130 — İtiraz müddeti geçmedikçe veya itiraz katî surette 

neticelenmedikçe yatırılan para hak sahibine verilemez. Şu kadar ki 
müracaat üzerine sulh işlerine bakan hâkim, itiraz safhasında ise itiraza 
bakan hâkim, tevdi edilen paradan münasip bir miktarının avans olarak 
arazi sahibine veya zilyedine ödenmesine karar verebilir. 

Teminat 
Madde 131 — Muvakkaten işgal edilen arazinin iadesi sırasında 

maden işletme hakkı sahibi arazide husule gelen ve 128 inci madde ge
reğince takdir olunan tazminat ile karşılanamayan kıymet noksanını 
zilyed veya arazi sahibine tazmine mecburdur. Zilyed veya arazi sahibi 
arazinin maden işletme hakkı sahibine teslimine kadar muhtemel kıymet 
noksanını karşılamak üzere işletme hakkı sahibinden teminat göster
mesini istiyebilir. Teminat miktarının ve zarar halinde tevdi olunan taz
minat ile karşılanamıyan, kıymet noksanının tâyini ve itirazın şekli hak
kında 128 ve 129 uncu maddelerde yazılı usul tatbik olunur. 

Zilyed veya arazi sahibi arazinin kendisine iade yoliyle tesliminden 
itibaren bir ay içinde kıymet noksanı sebebiyle salahiyetli mahkeme
den bir talepte bulunmadığı takdirde teminat üzerindeki hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

İstifade imkânı kalmıyan sahipli arazi 
Madde 132 — İade olunan araziden, muvakkat İşgalden evvelki 

intifa şekline ve maksada göre istifade imkânı kalmadığı takdirde arazi 
sahibi veya zilyedi bu arazinin maden işletme hakkı sahibi tarafından 
değer pahası ile satın alınmasını istiyebilir. İhtilâf halinde istifade im
kânı ve arazinin kıymeti 128 ve 129 uncu maddelerde yazılı usule tev
fikan mahallî mahkeme tarafından takdir olunur. 

Devlet hüküm ve tasarrufundaki arazi, Devlete ait binalar 
Madde 133 — Bir madenin işletilmesi için lüzumlu arazi Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziden ise Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince parasız olarak o ma
den işletmesine tahsis olunur. Bu arazi üzerinde Devlete ait mevcut bina
lardan İşletme hakkı sahibi Maliye Vekâletince tesbit olunacak kira mu
kabilinde istifade eder. 

Arama ve 57 nci maddeye göre faaliyet devrelerinde 
muvakkat işgal 

Madde 134 — Maden arama ruhsatnamesinin yürürlük süresi için
de veya 57 nci madde gereğince yapılan faaliyet sırasında muvakkaten 
işgali lüzumlu sahipli arazi hakkında da yukarda yazılı muvakkat işgal 
hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, bu safhalarda muvakkat işgal, ruhsatname yürürlük 
süresinin sona ermesine veya işletme hakkı talep edilmiş ise bu talebin 
neticelenmesine kadar devam edebilir. 

Teminat ve tazminatı gerektirmiyen arazi 
Madde 135 — Medeni Kanunun 641 inci maddesi mucibince Devle

tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hâli ve ağaçsız arazide maden 
aranması teminat ve tazminat hükümlerine tabi değildir. 

KISIM: 4 
Buluculuk hakkı, bulunmuş maden vasfının sona ermesi 

Buluculuk hakkı 
Madde 136 — İşletme hakkı başkasına verilen ve buluculuk hakkı 

mahfuz olduğu kanunda tasrih edilen madenler için bulucusuna verile
cek tazminat şunlardan ibarettir: 

A) Arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılan-
mıyan kısım; 

B) Devlet hakkına esas teşkil eden kıymetin yüzde yanını nispe
tinde aidat; 

Bulucu (A) bendinde yazılı masraflarını tebliğ tarihinden itibaren 
üç ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu hususta
ki müspit vesikaları tevdie mecburdur. Müddeti içinde istenilen malûma
tın bildirilmemesi ve müspit vesikaların tevdi edilmemesi hallerinde ara
ma masraflarından cevher satışı ile karşılanmıyan kısım kalmamış sa
yılır. 

İkinci fıkrada zikrolunan müspit vesikalar bulucunun hesaplarım 
muntazam şekilde tuttuğu noterden tasdikli defter ve bununla ilgili fa
tura, bordro, satış senedatı gibi ticari mahiyetteki vesikalardır. 

(A) bendinde yazılı masrafların Vekâlete bildirilmesini ve bu hu
sustaki müsbit vesikaların tevdiini mütaakıp Vekâletçe madenin dosya
sında mevcut malûmat ve bulucunun tevdi ettiği vesikalar incelenerek 
arama devresindeki masraflarından cevher satışı ile karşılanmıyan kı
sım için bulucuya verilmesi gereken tazminat bir raporla tesbit ve 
madenin işletme şartlan meyanına dercolunur. 

Bu tazminat işletme hakkı iktisabedecek şahıs tarafından mukave
le ve şartnamenin imza ve teatisinden evvel bulucuya ödenir. 

Bulucu Vekâletçe tesbit edilen tazminat miktarına razı olmadığı 
takdirde işletme haklanın verilmesinden sonra bunu yeni işletme hakkı 
sahibinden talebedebilir. Yeni İşletme hakkı sahibi bu tazminatın tesbi-
tine dair Vekâletçe mevcut vesaikten istifade eder. 

Şu kadar ki, bu husustaki ihtilâf, işletme hakkının verilmesine ve 
madende işletme faaliyetine devam olunmasına mâni teşkil edemez. 

(B) bendinde gösterilen aidat, madenin işletilmesi sırasında imrar 
edilecek cevherlere ait Devlet hakkı ile birlikte işletme hakkı sahibinden 
Devletçe tahsil olunur ve bulucuya veya kanuni haleflerine ödenir. 

Madenin İşletilmesi faaliyetine mütaallik olup Ekonomi ve Tica
ret Vekâletince tasvibedilecek esaslar bulucu itiraz edemez. 

Buluculuk hakkı, işletme hakkı yürürlük müddetinin bitmesi veya 
cevherin tükenmesi sebebiyle işletme hakkının terkedilmesi veya made
nin bulunmuş maden vasfının kaldırılması veya buluculuk hakkının iş
letme hakkı sahibi tarafından satınalınması hallerinde sona erer ve key
fiyet madenin siciline şerhedilir. 

Bulunmuş maden vasfının zevali 
Madde 137 — Bulunmuş sayılan bir madenin cevheri tükenmesi ha

linde o medenin bulunmuş maden vasfı sakıt olur ve siciline şerh veri
lerek kaydı kapatılır. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması 
Madde 138 — Bulunmuş sayılan bir maden üzerinde hiç işletme 

hakkı tesis olunmıyarak 15 yıl müddette devamlı surette gayrifaal, bıra
kıldığı takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu madenin bulunmuş ma
den vasfının kaldırılmasına ve bu kanun hükümleri dairesinde saha
nın aramalara serbest bırakılmasına karar verebilir 

Mevcut işletme hakkının sona ermesinden itibaren 15 yıl müddetle 
üzerinde yeniden işletme hakkı tesis olunmamak suretiyle gayrifaal ka
lan madenler hakkında da yukardaki hükümler tatbik olunur. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması takarrür eden madenin si
ciline keyfiyet şerhedilerek kaydı kapatılır ve varsa bulucusunun ma
den sicilindeki ikametgâhına tebliğ olunur. 

KISIM: 5 
Müteferrik hükümler 

İşletmenin zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar 
Madde 139 — İşletme ruhsatnamesi veya imtiyazı verilmiş maden 

sahalarında işletmenin zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar taş ocak-
lan mevzuatına tabi olmaksızın madenin tesis, inşa ve işletme işlerin
de kullanılabilir. 

Taş ocakları hakkındaki mevzuata göre gerekli resim ödenmedikçe 
çıkan taşlar birinci fıkrada yazılı işler haricinde kullanılamaz ve satı
lamaz. 

Maden sahalarındaki taş ocakları 
Madde 140 — Maden sahalarındaki taş ocaklarının işletilmesi ma

dene zarar verilmemesine bağlıdır. 
Madene zarar ikaz varit ise Ekonomi ve' Ticaret Vekâletince bu za-

ran önleyici tedbirler tesbit ve alâkalıya tebliğ olunur. Tebliğ hükümle-



rine riayet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenmesine imkân bulun
maması hallerinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletince taş ocağı faaliyeti 
kısmen veya tamamen durdurulur. 

Madde 141 — İşletme ruhsatnamesi veya İşletme imtiyazı sahasın
dan çıkarılmış fakat henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde işletme 
hakkı sahibi veya hukukan yerine geçen tarafından sahadan kaldırıl
madığı takdirde, Maliye Vekâletince dört sene zarfında 2490 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde tasfiye olunur. 

Bu müddet içinde tasfiye edilemiyen bu cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf, sahanın maden hukuku noktasından tabi olduğu ahkâmın şü
mulüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yığını ve cüruf için konul-
muş olan müddetler bunların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince temdit edilir. Temdit talebinin mezkûr müd
det içinde yapılması şarttır. 

Bu kanunun neşrinden önce müddetinde kaldırılmamış cevherlerle 
bakiye yığını ve cüruf, Maliye Vekâletince, birinci fıkrada yazılı müddet 
zarfında tasfiye edilir. 

Saha dışındaki cevher, bakiye yığını, cüruf 
Miadde 142 — İşletme hakkı sona eren bir şahsın bu hak yürürlükte 

iken işletme hakkı sahası dışında bir sahaya yığmış olduğu cevher, ba
kiye yığını ve cüruf, bu işletme hakkının sona ermesinden itibaren on 
sene müddetle kendisi veya hukukan yerine geçen tarafından tesahup 
edilmediği takdirde, bulunduğu sahanın bir cüzü haline gelir ve hukukan 
bu sahaya tabi olur. 

İşletme hakkı talebi devresinde çıkarılan cevherler 
Madde 143 — 57 nci madde gereğince İstihsal faaliyetine devam 

edilen madene ait işletme hakkı talebinin bir işletme ruhsatnamesi veya' 
imtiyazına müncer olamaması halinde bu sahadan çıkarılıp henüz imrar 
edilmemiş olan cevherlerle bakiye yığını ve cüruf hakkında da 141 ve 142 
nci maddeler hükümleri tatbik olunur. 

Arama ve işletme ile ilgili tetkik ve tahkik masrafları 
Madde. 144 — Maden arama veya işletme hakkı talep olunan saha

larda bu hakkın verilebilmesi için kanun gereğince yapılması lüzumlu 
keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraflar yerilecek mehil içinde 
alakalı tarafından avans olarak peşinen ödenir. Aksi takdirde arama veya 
işletme hakkı talebi ret olunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve sair şikâyetler dolayısiyle 
mahallinde yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette bulunan 
tarafça avans olarak peşinen yatırılır ve bu masraf yapılacak tetkik ne
ticesinde haksız çıkacak tarafa yükletilir. Her iki tarafın da ihtilâfta 
methaldar olmaları halinde masraf aralarında taksim olunur. Bu suretle 
ödenmesi icabeden masraflar ödenmediği takdirde alâkalının teminatın
dan mahsup edilir ve teminatın verilecek mehil içinde eski hadde iblâğı 
istenir. Teminatı eski hadde iblâğ etmemesi veya teminatın bu mas
rafları karşılamaya kâfi gelmemesi veya hiç teminatı mevcut bulunma
ması hallerinde maden üzerindeki hakkı iptal veya fesih olunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her türlü yolsuzluklara ait 
ihbarlar dolayısiyle yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın 
mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ihbarı yapan tarafından öde
nir. Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde bu 
masrafın avans olarak peşinen ödenmesi lâzımdır. Aksi takdirde ihbar 
nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, hakkında ihbar yapıl
mış olana yükletilir ve ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre mua
mele yapılır. 

Arama ve işletmede çalıştırılacaklar 
Madde <145 — Her çeşit maden arama ve işletme sahalarında çalı

şanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şarttır. Ancak mühen
dislerle fen memurları, ustabaşüar ve mütehassıs işçiler yabancı olabilir. 
Şu kadar ki, bunlar için tahsil ve ihtisaslarım gösterir diploma ve emsali 
vesikaların bu kimseleri çalıştıracak olanlar tarafından Ekonomi ve Ti
caret Vekâletine gönderilmesi lâzımdır. Vekâletçe çalıştırılmalarında 
fayda bulunduğu anlaşılanların muayyen bir müddet için çalışmalarına 
yazı ile müsaade edilebilir. Bu suretle çalışmalarına müsaade edilen ya
bancı mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi için (İcra Ve-
killeri her sınıf mütehassıs için) ayrı ayrı takdir edilecek bir 

mütehassıs yetiştirme ücretini bunları istihdam edenler her altı ayda bir 
peşinen Hazineye yatırmaya ve mukabilinde alçakları makbuzların ta
rih ve numaralarını Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye mecbur
durlar. Hazine bu suretle kendisine tesviye edilen paraları Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsüne verir. Çalıştırılacak yabancılar için verilecek 
para Hazineye yatırılmadığı takdirde verilmiş olan çalışma müsaadesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından geri alınır. Müsaade verilmedik
çe veya müsaade müddeti bittikten sonra yahut verilen müsaadenin geri 
alınması halinde bunların çalıştırılmaları caiz değildir. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 
İntikal hükümleri 

KISIM: 1 
Madenler üzerinde mevcut hakların bu kanuna intibakı 

Arama ruhsatnamesi talepleri 
Madde 146 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasmdan önce vukubul-

muş maden arama ruhsatnamesi taleplerine ait muamelelerin yürütüle
bilmesi için aşağıdaki hususların ifası lâzımdır: 

A) Bir cinsten fazla-madeni havi müracatlarda istenilen her cins 
maden için talebin 17 nci madde tarifatı dairesinde müstakil müracaat 
haline getirilmesi; 

B) Birden fazla şahıs namına alman takaddüm hakkının, bu şahıs
ların aralarından veya hariçten seçecekleri ve aynı zamanda bu kanuna 
göre arama ruhsatnamesi ata ası memnu bulnmıyan hakikî veya hükmi 
tek şahıs uhdesine devredilmesi, bunu teminen müşterek takaddüm hak
kı sahiplerinin Devlete karşı olan hukuk ve vecibelerini devrettiklerini, 
devralacak şnhsra da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul eyle
diğini gösterir noterden tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri; 

C) Bu kanuna göre maden arama ruhsatnamesi alması memnu 
olan şahıslara ait takaddüm hakkıma (B) bendindeki usul dairesinde 
başka bir şahıs uhdesine devri-; 

D) Ruhsatname harcı teminatının tevdii; 
Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay zarfın

da muamelesi takip olunmıyan veya yukarki hükümlere İntibak ettiril
miş en aırama ruhsatnamesi müracaatlarına ait takaddüm hakları hiçbir 
tebliğe lüzum kalmaksızın hükümden sakıt olur. 

Vilâyetler tarafından verilmiş olup meriyetleri Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince henüz tasdik edilmemiş bulunan arama ıruhsatnameleri bak
landa da bu madde hükümleri tatbik olunur. Müddeti içinde intibakı te
min edilen maden için Vekâletçe 29 uncu madde tarifatı dairesinde ara
ma ruhsatnamesi ita olunur. 

Mer'i arama ruhsatnameleri 
Madde 147 — Halen meri olan arama ruhsatnameleri bu kanun 

hükümlerine tabidir. 
Şu kadar 'ki : 
A) Bir cinsten fasla madeni havi «rama ruhsatnamesine müste

niden meydana çıkarılmış olan madenlerin har biri için ayrı ayrı olmak 
üzere aynı tarihte işletme hakkı talep edilir. Bir cinsten fazla madeni 
ihtiva eden işletme hakkı talebi vukubulmamış sayılır. Tarihleri muhte
lif olan işletme hakkı taleplerinden ilki muteberdir. 

Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte mer'iyet müddetinin bir bu
çuk yılı geçmiş olan bu kabîl arama ruhsatnamesine müsteniden birden 
fazla medenin işletme hakkı talebi bir müracaat halinde yapılabilir, 
ancak kaydı tarihinden İtibaren talebin, altı ay içinde her maden için 
müstakil ha-le getirilmişi şarttır. Bu müddet içinde müstakil hale geti-
rtlmiyen talepler reddedilir. 

B) Birden fazla şalıs uhdesinde bulunan arama ruhsatnamesi, altı 
ay zarfında bu şahısların aralarından veya hariçten seçecekleri hakikî 
veya hükmi tek şahsa devredilir. Aksi takdirde ruhsatname hükmü sa
kıt olur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meriyet müddetinin bir buçuk 
yılı geçmiş olan bu kabil arama ruhsatnamesine müsteniden hukukun 
tek şahıs uhdesine devrine ait hüküm mahfuz kalmak şartiyle, müşterek 
ruhsatname sahipleri müddeti içinde işletme hakin talebinde bulunabi
lirler. 
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C) Bu kanuna göre arama ruhsatnamesi alması memnu şahıs uh
desinde bulunan arama ruhsatnamesi hukuku, (<B) bendinin ikinci fık
rası hükmü mahfuz olmak kaydiyle, altı ay zaafında başka bir şahsa 
devir olunur. Aksi takdirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

D) Kanunun yürüîüğe konuduğu tarihte henüz mer'iyet müddeti
nin bir yılı geçmemiş.olan arama ruhsatnamesinin sahibi altı ay zarfın
da 32 nci ve 33 ünr-ü maddeler hükümlerine intibak eder. 

'Mer'iyet müddetinin bir yılı geçmiş olan arama ruhsatnamesi sahi
bi 32 ve 33 üncü maddeler hükümlerinden istisna edilmiştir. 

E) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hükümlerin yerine getirilebil
mesi için yapılacak devirlerde, devredenin ruhsatnameden mütevellit Dev
lete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğini, devralacak şah
sın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir 
noterden tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülmediği 
takdirde, durum ruhsatnamenin kaydına şerhedilir, devir muamelesi bu 
suretle tekemmül eder. 

Bu sebep ve maksatlarla yapılacak devirler başkaca merasime ve 
harca tabi değildir. 

P) Yukarda yazılı altı aylık müddetler bu kanunun yürürlüğe ko
nulduğu tarihten itibaren cereyan eder. 

İhale talepleri 
Madde 148 — Bu kanununun yürürlüğe konulmasından önce vuku 

bulmuş işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı ihale talepleri bu 
kanun hükümlerine tabidir. 

Şu kadar k i : 
A) İhale talebi her cins maden için ayrı ayrı olmak üzere bu ka

nunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay zarfında işletme 
hakkı talebine mlitaallik 43 ve 44 üncü maddeler hükümlerine intibak 
ettirilir. 

Ancak mevdu fen raporu ve haritaları mahallen tetkik ve arza 
tatbik edilmek suretiy'e uygun bulunmuş olan ihale talepleri yürütül
mekle beraber bu kanun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren bir 
sene zarfında 44 üncü maddenin -t numaralı bendinde yazılı avan proje 
mahiyetindeki fen raporunun verilmesi lâzımdır. Bu müddetin hitamında 
avan projesi verilmemiş olan madenlerde, işletme hakkı verilmiş olsa 
dahi, bu proje verilinceye kadar faaliyete müsaade edilmez. 

B) Birden fazla şahsa ait işletme hakkı talebi en geç 53 üncü 
madde mucibince rüçhan hakkının istimali için yapılacak tebliğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde matlup evsafı haiz hakikî veya hükmi bir şahsa 
devredilir. 

C) Bu kanuna göre maden işletme hakkı iktisabı memnu olan şah
sa ait talep de keza. (B) bendinde yazılı müddet içerisinde matlup evsafı 
haiz hakikî veya mükmi bir şahsa devredilir. 

D) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hükümlerin yerine getirilebilme
si için yapılacak devirlerde, devredenin işletme hakkı talebinden müte
vellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğini, dev
ralan şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini 
gösterir noterden tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe, kanuni mâni görül
mediği takdirde, durum madenin kaydına şerhedilir; devir muamelesi 
bu suretle tekemmül eder. 

Bu maksat ve sebeple yapılacak devirler başkaca merasime ve 
harca tabi değildir. 

E) İşletme hakkı talebi yukarki hükümlere intibak ettirildiği 
takdirde sahibi 67 nci madde hükmünden istifade eder. 

P) Müddetleri içinde yukarda yazılı hükümlerin yerine getirilme
mesi veya bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay zar
fında muamelenin takibedilımemesi hallerinde işletme hakkı talebi sakıt 
olur. Şu kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılmasına karar verilmiş 
ise buluculuk hakkı mahfuz kalır. 

Yürürlükte bulunan işletme ruhsatnameleri 
Madde 149 — Halen yürürlükte bulunan maden işletme ruhsatna

meleri, sicil hükümleri hariç olmak üzere, bu kanuna tabidir. Şu kadar 
k i : 

A) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işletme ruhsatnamesi 
hukuku bir yıl zarfında bu şahısların aralarından veya hariçten seçecek
leri .hakikî veya hükmi tek şahsa devredilir. 

B) Bu kanuna göre işletme ruhsatnamesi alması memnu şahıs uh
desinde bulunan işletme ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında başka 
bir şahsa devrolunur. 

j C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerin yerine getirilebilme-
| si için yapılacak devirde devrenin işletme ruhsatnamesinden mütevellit 

Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğim, devralan 
şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul eylediğini gös
terir noterce tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülmediği tak
dirde durum işletme ruhsatnamesinin kaydına şerhedilir. Devir muame
lesi bu suretle tekemmül eder. Bu sebep ve maksatlarla yapılacak devir
ler başkaca merasime ve harca tabi değildir. 

D) İşletme ruhsatnamesi sahibi 82 ve 84 üncü madde hükümlerini 
altı ay zarfında yerine getirir. 

E) İşletme ruhsatnamesi sahibi 81 inci madde hükmünü üç ay zar
fında yerine getirir. Maden için usulü dairesinde ikametgâh gösterilip 
mesul müdür tâyin edilmişse 81 inci madde hükmü yerine getirilmiş sayı
lır. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işletme ruhsatnamesi için 
ikametgâh gösterilmesi ve mesul müdür tâyini hisselerin ekseriyetini tem
sil eden hissedarlara aittir. 

Hissedarlar bu hususta ekseriyet temin edemedikleri takdirde Eko
nomi ve Ticaret Vekâleti gösterilen ikametgâhlarla mesul müdürler ara
sından birisini seçerek ilân eder. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işletme ruhsatnamesi (A) ben
di uyarınca tek şahsa devredilinceye kadar, madenin, işletme ve idare
siyle ilgili her türlü işler, bütün hissedarlar adına mesul müdür tarafın
dan tedvir olunur. Mesul müdürün madenle ilgili yaptığı masraflar, mu-
zaaf usulü üzere tuttuğu hesaplar ekalliyet için de muteberdir. Ekalli
yet, işletme ve idareye müdahalede bulunmaksızın, madenin fennî, idari 
muamele ve hesaplarım masrafları kendilerine ait olmak üzere tâyin ede
cekleri murakıplar vasıtasiyle teftiş ettirebilirler. 

Bu şekilde idare olunan madenlerde cezai mesuliyet mesul müdürün 
şahsına, hukuki mesuliyet bütün hissedarlara raci olur. 

F) Bu işletme ruhsatnamelerinin müstahsalâtma ait Devlet hakkı 
cevherlerin maden yerindeki kıymeti üzerinden % 1 nispetinde alınır. 

G) İşletme ruhsatnamelerinde yazılı hususi şartlar aynen devam 
eder; yalnız askerî teçhizat tertibi alınmaz. 

H) Bu maddede gösterilen müddetler kanunun yürürlüğe konul
duğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı esaslar dairesinde bu kanuna intibakı temin edilme
miş olan veya bir yıl zarfında işletme faaliyetine geçmemiş bulunan iş
letme ruhsatnamelerinin hükümleri sakıt olur. 

Yürürlükte bulunan işletme imtiyazları 
Madde 150 — Halen yürürlükte bulunan maden işletme imtiyazları 

bu kanuna tabidir. Şu kadar k i : 
A) Durumları 64 üncü madde hükmüne uymıyan eşhas uhdesinde 

bulunan maden işletme imtiyazı hukuku iki yıl zarfında mezkûr mad
dede gösterilen bir hükmi şahsa devir olunur. 

Bu hususu teminen yapılacak devirde, devredenin işletme imtiyazından 
mütevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğini, 
devir alan şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ey
lediğini gösterir noterce tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni 
görülmediği takdirde durum imtiyaz kaydına, mukavele ve şartnamesine 
şerh edilir,'devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Yukarda yazılı maksatla yapılacak devirler başkaca merasime ve 
harca tabi değildir. 

B) Bir kısım hissesi Devlete geçmiş imtiyazlı maden hakkında da 
(A) bendi hükümleri caridir. Eşhas uhdesindeki hisseler hukukunun mat
lup evsafı haiz bir hükmi şahsa devri temin edildiği takdirde Devlete 
ait hisse de hiçbir malî külfet, harç ve merasime tabi olmaksızın bu hük
mi şahsa devrolunur. 

C) İşletme imtiyazı için, ikametgâh gösterilmesi ve mesul müdür 
tâyini, birden fazla eşhas uhdesinde bulunan imtiyaz hukukunun (A) 
bendi uyarınca matlup evsafı haiz bir hükmi şahsa devredilinceye kadar 
madenin işletilmesi ve idaresi hususlarında 149 uncu maddenin (E) 
bendi hükümleri tatbik olunur. 

D) Maadin Nizamnamesinin muaddel 59 uncu maddesine göre te
sisat ve işletme fen raporu (Plân ve projesi) henüz verilmemiş veya ve
rilmiş olup da uygun bulunmamış olan işletme imtiyazı için bir yıl zar
fında bu kanunun 44 üncü maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı «avan 
proje» mahiyetinde fen raporu verilir. 
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E) Henüz faaliyete başlamamış veya başlamış olup da izm alınma
dan faaliyeti durdurulmuş olan maden imtiyazı sahasında bir yıl zarfın
da normal işletme faaliyetine geçilir. 

F) işletme imtiyazı sahibi 82 nci madde hükmünü altı ay zarfında 
yerine getirir. 

G) Bu maddede gösterilen müddetler kanunun yürürlüğe konul
duğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı hükümlerin yerine getirilmemesi halinde işletme im
tiyazı feshedilir. 

H) işletme imtiyazı yukardaki hükümler dairesinde bu kanuna in
tibak ettirilinceye kadar : 

1. Müstahsalâtma ait Devlet hakkı, bu kanunda yazılı esaslar dai
resinde ve fakat mukavelenamesinde gösterilen nispî resim nispeti üze
rinden alınır. 

2. Beher hektar başına 10 kuruş hesabiyle saha genişliği üzerin
den alınmakta bulunan mukarrer resmin her yıl Mart iptidasında peşinen 
alınmasına devam olunur. 

3. Şartnamede yazılı malî taahhütlerin veya Devlet temettü hisse
sinin tahsiline devam edilir. Ancak nispî resim esasına bağlanmış olan 
malî taahhütler Devlet hakkı esasına göre hesaplanır. 

4. Hususi şartlar aynen devam eder. 
İ) işletme imtiyazı yukardaki hükümler dairesinde bu kanuna in

tibak ettirildikten sonra : 
1. Miistahsalâtına ait Devlet hakkı, aynı cins madenin bu kanuna 

göre tabi olduğu tesis ve nispete göre alınır. Ancak nispeti madenin mu
kavelenamesinde gösterilen nispî resim nispetini geçemez. 

2. Mukarrer resim ve askerî teçhizat tertibi alınmaz. 
3. (H) bendinm 3 ve 4 numaralı fıkraları hükmü burada da cari 

olur. 
J)Yukarki hükümlere göre bu kanuna intibakı temin edilen işletme 

imtiyazı, maden kütüğünde açılacak siciline kaydolunur. Bu kabîl im
tiyazlar ancak sicil kütüğüne kaydından sonra bu kanunun ipotek hü
kümlerinden istifade ederler. 

Amyant ve mağnezit ocakları 
Madde 151 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceı Taş 

Ocakları Nizamnamesine göre verilmiş olan ve işletilmeleri 4268 sayılı 
kanunun ikinci ve muvakkat maddeleri gereğince adı geçen kanunla Maa-
din Nizamnamesi hükümlerine tabi tutulmuş ve mer'iyetleri halen sona 
ermemle; bulunan amyant ve mağnezit ruhsatlarının sahipleri bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Ekonomi ve Tica-
rat Vekâletine müracaat ederek ellerindeki ruhsatnamelerin işletme ruh
satnamesi ile değiştirilmesini istemeye ve bu husustaki dilekçeye ruh
satnamenin noterlikten tasdikli sureti ile 45 inci maddede yazılı vesikaları 
bağlamaya mecburdurlar. Aksi takdirde ruhsatname hükümden sakıt 
olur. 

Yukaıki hükümlere göre yapılan müracaat uygun bulunduğu tak
dirde, taş ocağı ruhsatı, mütebaki müddetine münhasır bulunmak ve 
hiçbir harç ve resme tabi olmamak üzere Vekâletçe işletme ruhsatname
si ile tebdil olunur. 

Bu ruhsatnameler hakkında 149 uncu madde hükümleri de tatbik 
olunur. 

Çimento maddeleri için verilmiş imtiyazlar, işletme ve 
arama ruhsatnameleri 

Madde 152 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından evvel çimento 
yapılmasında kullanılan başlıca maddeler için verilmiş olan işletme im
tiyazları, işletme ve arama ruhsatnameleri sona erinceye kadar yürür
lükte kalır ve bu kanun hükümlerine tabi tutulur. 

Mekşuf madenler 
Madde 153 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından evvel mekşuf 

olmuş ve mekşufiyeti devam etmekte bulunmuş olan madenlerden bu 
kanuna göre bulunmuş sayılacak vaziyette olanları bulunmuş maden sa
yılmaları için gerekli muameleye tabi tutulur ve sicil kütüğünde kayıtları 
açılır. 
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Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihinde mekşufiyeti devam 
eden madenlerden bulunmuş maden sayılacak durumda olmıyanlar bu 
kanunun yürürlüğe konulmasını mütaakıp gayrimekşuf hale getirilir ve 
bu kanuna göre aramalara açılabilir. 

Mucittik tazminatı 
Madde 154 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından evvel bulucu

sundan başkasına ihale edilen bir maden için madeni bulana 4268 sayılı 
kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre verilecek tazminat bu hüküm
lere müsteniden taayyün etmiş ise aym esaslara tevfikan hak sahibine 
tediye olunur. 

Henüz taayyün etmemiş olan bu tazminat bu kanunun buluculuk 
haklarına mütaallik hükümlerine tevfikan hesap ve tediye olunur. 

İktisap memnuiyeti hükümlerinin makable şümul derecesi 
Madde 155 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce alınmış 

olan takaddüm hakları, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri 
ve işletme imtiyazları ile talebedilmiş olan ihalelere de 7 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce Maadin Nizamnamesi
nin 30 uncu maddesine müsteniden hükümsüzlüğüne karar verilmiş ta
kaddüm haklarının, iptal edilmiş arama ve işletme ruhsatnamelerinin ve 
fesih olunmuş imtiyazlarla reddedilmiş ihale taleplerinin (Bu muame
leler kaziyeyi muhkeme halini almış ise) iade ve ihyası talebedilemez. 

280Jf numaralı kanunun 7 nci maddesine tabi tutulan 
saha ve madenlerin aramalara açılması 

Madde 156 — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından tetkik 
ve arama ameliyatı yapılmak üzere 2804 numaralı kanunun 7 nci mad
desine müsteniden hiçbir kimseye taharri ruhsatnamesi verilmemesi ka
rarlaştırılmış olan saha ve madenlere ait memnuiyet bu kanunun yürür
lüğe konulmasından itibaren iki yıl müddetle devam eder. 

Bu müddetin hitamında aramalara serbest bırakılacak saha ve ma
denler Ke«mî Gazete ile, sahanın bulunduğu vilâyette çıkan bir gazete, 
gazete çıkmıyorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yapılan ilânlarda gös
terilecek açılma tarihinden itibaren o saha ve madenler aramalar için 
serbest hale gelir. 

İki yıllık müddet hitama eremeden önce aramalara serbest bırakı
lacak bu kabil saha ve madenler hakkında da ikinci fıkra hükümleri tat
bik olunur. 

Teşkilât 
Madde 157 — Bu kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp altı ay 

zarfında teknik ve idari bakımdan ihtiyaca kâfi kadro Ekonomi ve Ti 
caret Vekâleti Teşkilât Kanununa üâve edilir. 

KISIM : 2 

Kaldırılan hükümler, yürürlük, tatbik 

Kaldırılan hükümler 
Madde 158 — Aşağıda yazılı mevzuat, içmeye ve yıkanmaya mah

sus şifalı sıcak ve soğuk maden sulariyle kaplıcalar hakkındaki hüküm
leri hariç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itiba
ren kaldırılmıştır. 

1. Ereğli Kömür Madeni Hümayunu İdaresi hakkındaki 26 Nisan 
1283 tarihli Nizamname; 

2. 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi; 
3. Maadin Nizamnamesinin 39 uncu maddesi ile 58 inci maddesine 

müzeyyel 1 Kânunuevvel 1329 tarihli Fıkaratı Nizamiye; 
4. Maadin Nizamnamesinin 5, 10, 17 ve 23 üncü maddelerini mu

addel 30 Nisan 1331 tarihli kanunu muvakkat; 
5. Maden harç ve resimlerinden teçhizatı askeriye tertibi alınma

sı hakkındaki mevzuat ve madenin hasılatı sâfiyesi ile Darülaceze İane
sinden mübeddel olarak ayrıca alınmakta olan Teçhizatı Askeriye Ter
tibinin istifası hakkındaki 6 Nisan 1334 tarihli kanun; 

((Resmi Gazete) 
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6. Maadin Nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadiline dair 26/3/1931 

tarihli ve 1T94 sayılı kanun; 
7. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanununun 7 nci 

maddesi; 
8. 2805 sayılı Etibank Kanunuun 5 inci maddesi; 
9. Maadin Nizamnamesi ile 608 numaralı kanunun bazı maddele

rini değiştiren 14/6/1935 tarihli ve 2818 numaralı kanun; 

10. Madenlerin aranma" ve işletilmesi hakkındaki 17/C/1942 tarihli 
ve 4268 sayılı kanun; 

1. 28 Nisan 1337 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havzaı 
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine 
Olarak Füruhtuna dair Kanun. 

Yürürlük 
Madde 159 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Tatbik 
Madde 160 — Bu kanunu icra Vekilleri Heyeti yürütür. 

8/3/1954 

170* 

2804 
2818 

baeuıiı 

Kaldırılan kanun ve lNizanınameler : 
M a a d i n £Vİ?amnamesi 
\14. Safer 1324 t a l i h l i M a a d i n Nizamnames in in 49 u n c u 
maddei m u a d d e l e s ı i l e 5B i n c i maddesin i m ı u e y y e ) f ı ka r a t ı 

' N i zamiye S/11/1329' 
14 Safer 1324 t a r i h l i M a a d i n Nizamnames in in 5, 10, 17 ve 
23 ü n c u m a d d e l e r i n i n u ı a d d i l K a n u n u M u v a k k a t 8/5/1331 
M a a d i n h a s ı l a t ı s a f ı v e s i y l e D a r ü l a c e z e ianesinden mubeddel 
olarak a y r ı c a a l ı n m a k t a o lan t e ç h i z a t ı asker iye t e r t ib in in 
ademi i s t i fas ı h a k k ı n d a K a n u n 10/4 /1334 
Z o ı ı g u l u a k ve Eıcğh Hav/.aı Fahmiyes inde mevcut k o m ı ı r 
t o k l a r ı n ı n . ımc lc mena t i i u m u m i v e s ı ı ı e o larak i ımı 'htunal 
dair K a n u n 9 /5 /1337 
26 Mar t 1322 t a r i h l i M a a d i n Nizamnames in in 5Ü n c i mad-
İde-sinin t a d i l i n e dair K a n u n 1/4/1931 
Maden T e t k i k ve . İ rama Ens t i t u s i ı K a n u n u 22 /6 /1935 
M a d e n Nizamnames iy le 608 n u m a r a l ı kanunun bazı madde-' 
l e r i n i d e ş t i r e n K a n u n 24/6 /1935 
M a d e n l e ı i n arama ve i ş l e t i l m e s i h a k k ı n d a K a n u n 23 /6 /1942 

Dûanır 
Ter t ip Cilt 

2 318 — 

6 105 T . V . 1 6 7 4 

7 602 T . V . 2 1 7 3 

10 446 T . V 3206 

2 24 14 

12 406 1763 
16 1507 3035 

16 1559 3036 
23 1551 5139 

A R A R N A M E L E R 
Dahiliye Vekâletinden : 

1 —• Mersin Belediye Reisliğine seçilen Zeki Ayan'ın Reisliği 1580 
sayılı Belediye Kanununun 89 uncu maddesine tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu karan içişleri Vekili yürütür. 
27/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES A. MENDERES 

1 — Rize Vilâyetinin Ardeşen Kazasına bağlı Cibistas Okurdule, 
Kuvançarı ve Siyat köylerinin Ardeşen Belediye hudutları içine alınması 
hakkında Devlet Şûrası Umumi Heyetince ittihaz edilen 22/2/1,954 günlü 
ve 54/73, 54/52 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci 
maddesine tevfikan bu köylerin Ardeşen Belediye hudutları içine alın
ması uygun görülmüştür. 

2 — -Bu karar hükmünü içişleri Vekili yürütür. 
26/2/1954 

REİSİCUMHUR V E K t L l 
R. KORALTAN 

Başvekil 
A. MENDERES 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

1 — Evvelce Bilecik Vilâyetinin Bozüyük Kazasına bağlı iken 
(6068) sayılı kanunla kaza haline getirilen eski Pazarcık Nahiyesinden 
tutumlanan kadro ile Gaziantep Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlan
mak, Merkezi Altıntaş Köyü olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları 
yazılı köyleri ihtiva etmek üzere (Araban), 

A - Burdur Vilâyetinin Tefenni Kazasına bağlı iken Göllıisar adiyle 
ve (6068) sayılı kanunla kaza haline getirilen eslü Armutlu Nahiyesin
den tutumlanan kadro ile Giresun Vilâyetinin Tirebolu Kazasına bağlan
mak, Merkezi Espiye Nahiyesinin Palakh Köyünün Camiyanı mevkii ol
mak ve ilişik (2) sayılı cetvelde adları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere 
(Yağlıdere), 

B - Zonguldak Vilâyetinin Safranbolu Kazasına bağlı iken (6068) 
sayılı kanunla kaza haline getirilen eski Karabük Nahiyesinden tutum
lanan kadro ile Kocaeli Vilâyetinin Karasu Kazasına bağlanmak, Merkezi 
Kocaali Köyü olmak ve ilişik (3) sayılı cetvelde adları yazılı köyleri ih
tiva etmek üzere (Kocaali), 

C - (6129) sayılı kanunla Uşak Vilâyetine bağlı olarak kaza haline 
getirilen eski Uşak Kazasının Banaz Nahiyesinden tutumlanan kadro 
ile Çankırı Vilâyetinin İlgaz Kazasına bağlanmak, Merkezi Belören Kö
yü olmak ve ilişik (4) sayılı cetvelde adları yazılı köyleri ihtiva etmek 
üzere (Belören), 

T) - (6129) sayılı kanunla Uşak Vilâyetine bağlı olarak kaza haline 
getirilen eski Ulubey Nahiyesinden tutumlanan kadro ile Çankırı Vilâ
yetinin Merkez Kazasına bağlanmak, Merkezi Dümeli Kasabasında ol
mak ve ilişik (5) sayılı cetvelde adları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere 
(Dümeli), 

E - (6129) sayılı kanunla Uşak Vilâyetine bağlı olarak kaza hali
ne getirilen eski Uşak Kazasının Karahallı Nahiyesinden tutumlanan 
kadro ile Manisa Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlanmak, Merkezi Os-
mancalı Köyü olmak ve ilişik (6) sayılı cetvelde adları yazılı köyleri 
ihtiva etmek üzere (Osmancalı) adlariyle yeniden (6) nahiye kurul
muştur. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 

REİSİCUMHUR V E K l L l 
R. KORALTAN 

Başvekil 
A. MENDERF" 

içişleri Vekili 
E. MENDERES 

KURULACAK NAHİYELERİN ADLARI 

S. No. Vilâyeti Kazası Kurulucak nahiyenin adı 

1 Gaziantep Merkez Araban 
2 Giresun Tirebolu Yağlıdere 
3 Çankırı İlgaz Belören 
4 Çankırı Merkez Dümeli 
5 Kocaeli Karasu Kocaali 
6 Manisa Merkez Osmancalı 

(1) SAYILI C E T V E L 

G. Antev Vilâyeti Merkez Kazasının Oinqife Nahiyesine bağlı Altıntaş 
Köyünde (Araban) adiyle kurulan nahiyeye bağlanan köyler 

Alındığı merkez 
Sıra 
No. Köyün adı 

1 Altıntaş .(N M ) 
2 Aşağıkaravais 
3 Azazı 
4 Aşağılolan 
5 BasDinar 
6 CVftekoz 
7 F ' i f 
8 Eskialtmtaş 
9 Fakılı 

10 Gözey 
11 Gümüşpmar 

Arrep Merkez Kazammn Cinpife Nahiyesinden 

» » » » > 
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sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 
12 Hasanoğlll C« An tep Merkeıs Kazasının Cingife Nahiyesinden 
13 Hisar » * » » » 
14 fiisırım > > > > > 
15 Karacaıviran » > > > » 
16 Karababa » » > > » 
İT Kolietik » » » > » 
18 Kotal » » » » » 
19 Körhacıobası » » > > > 
20 Küçüklü > » » > > 
21 iNttrettİn » » » > » 
22 Romaoli » » » > » 
23 Süpürgüç » » » » > 
24 Şeyhdavut > » » » » 
25 Yukahkaravaiz > > » » » 
26 Zekteris » > » > » 
27 Ziyaret » > » > » 

(2) SAYILI CETVEL 

Giresun Vifttyett Tirebolu Kazası Espiye Nahiyesinin Palakh 
Köyünün Camiyam mevkiinde (Yağlıdere) adiyle 

kurulan nahiyeye bağlanan köyler 

Sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 Ahalll Giresun Vilâyeti Tirebolu Racasının Espİye Nahiyesinden 
2 Akköy > > » > » » 
3 Çağlayan > » > » » » 
4 Demircili » » » » » » 
5 Bimabelen » » » > » » 
6 Brköy > > > » > » 
7 Gönyan > » > > » » 
8 Gönyanyazlık » » » > » » 
9 Haruva » » » » > » 

10 Hisarcık » > » » > > 
11ı Kaşdübi » » » > > > 
12 «Kızılelma > » » » » » 
13 Kızriîarakçakilise > » > > > * 
M Kuracak » » » » » » 
15 Oruçbey » » > » » » 
16 Ömerli » •» » » > » 
17 Falaklı » » » » » » 
28 Sinanh » > > » » » 
19 Sınar » » » » » » 
20 Talip » > » » » » 
21 Tepeköy » » » » » > 
22 Tekke » » » » » > 1 

(23 Vakfıkızrilar > > > » » » i 

(3) SAYILI CETVEL 

Kocaeli Viîdyeft karasu Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı Kocaali 
Köyünde (Kocaali) adiyle kurulan nahiyeye bağlanan köyler 

Sıra 
No. Köyün adı. Alındığı merkez 

1 KOCaali (N. M.) K m m B Vilaywtl Karasu Kasasın»! Merkes Nahiyesinden 
2 Açmatoası » > » » » » 
3 AMaış > » > > > » 
4 Aydoğan » > > > > > 
5 Bolazar » » » » > » 
6 Oaferâye » » » » » » 
7 Demiraçma » » » > » > 
8 H^mankaya > » > > » » 
$ Kızar » » » > » > 

10 Karapelit > » > > » > 
11 Kestanepmarı » » » » » » 
12 Kirazlı > » » > > > 
13 Koğukpeüt » 
14 Kozluk > » > > > y 
15 Köyyeri » » » > > » 
16 KıryiHncullu » > » > > » 
17 Laiuıa » » > > > » 
13 Helen » > » > > > 
19 Selâhdye » » » > > > 
20 Süa^üt » » » » > » 
21 Yalpankaya » > » > » » 
22 Yaaıksayvant > » > > > > 
23 Karalar » » > » » > 

(4) SAYILI CETVEL 

Çankm Tilâveti Iloo^ Kasastntn Belören Köa/ündç (Belören) 
adiyle yeniden kurulan nahiyeye bağlanan köyler 

Sıra 
No. Köyün adı Ahndığı merkez 

1 Belören (N* M.) Çanksn rmyetl Jigaz Kmsmm Merkez Nahİresitıden 
2 Alpağut > » » » » » 
3 Alpaköy » » > > » > 
4 Aşıklar > > > » » » 
5 Bucura » » » » » » 
6 Bucura Demirciler » > > > > » 
7 Bucura Eskice > > » > > » 
8 Bucura Yenice » » > > » » 
9 Bucura Dere » » » » > » 

10 Çörekçiler » » > » > > 
11 Dumlupınar > > > » » » 
12 Gaziler ». » » » > > 
İS Güney » > > > > » 
14 tki Kavak > » » » » > 
15 Kavaklı » » > » » > 
16 Kayı » » > > » > 
17 Kızılıbrık > » > » » » 
18 Kırışlar > » > » » » 
19 Ömerli > » » » » » 
20 Sağırlar » » » > » » 
21 Süleyman Hacılar > > > > > » 
22 Şıhyonus » » > > > > 

(5) SAYILI CETVEL 

Çankırı Vilâyetinin Merkes Kazasının Merke» Nahiyesine bağh 
PümeH Kasabasında (DümeU) adiyle kurulan nahiyeye 

bağlanan köyler 
Sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 

• > " * ' • • — — " » » • I I ! • " • " • » M İ M İ I ' " " ' — • " —M— , , _ . .. | H | M | . . | - | | 

Dümeli Kasabası i(N. M.) 
1 Alva Çankırı Merkec Kazasının Merkes Nahiyesinden 
2 Çiftlik » » ^ » » 
3 Fene » » » » » 
4 Gedene » > » » > 
5 Genek > » > » > 
6 Gölez » » > » » 
7 Gölezkayı > > » > > 
8 Hisarcık > > > > > 
9 Hisarcıkkayı > > > > » 

10 Küçük Hacıbey » > > > » 
11 Mudun > > > > > 
12 Saray » > > » » 
13 Şeydi » > > > » 
14 Yukarıyanlar » > » #» » 
15 BÜvükhacıbey » > > > > 

(6) SAYILI CETVEL 

Sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 Osmancall (N. M.) Manisa Vilâyeti Merkat Kaa^sımn Merkea Nahiyesinden 
2 ÂJkcaJköy > » » > » > 
3 b . Sümbüller » > > » > » 
4 Dazyurt » » » » » » 
5 Demirci > > > » » » 
6 Durasilli > > > > > > 
7 Düzlem » » » » » » 
8 îlyascılar > > » > » > 
9 Karaahmetli » » » > > » 

10 Karaveliler » » > » » » 
11 Kırançiftlik > > » » » » 
12 K. Sümbüller > > > > » > 
13 K. Belen » » » > » » 
14 Kışla » » » > » » 
15 Koruköy > > > > » > 
16 Kozaklar » > > > > > 
17 Maidan > > > > > > 
18 Ortaköy » > > > > > 
19 Otmanlar > » > > » > 
20 örencik > > > > > S 
21 Pelitaîan » » > » > > 
22 Tükmen > > > > > > 
23 Siyekli > > » » > > 
24 Yayla » > » » > » 
25 Y. Dağköseler » » » > > » 

Koniaa TiZd̂ /etf Merkez Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı Osmancall 
Köyünde (Osmancall) adiyle kurulan Nahiyeye bağlanan köyler 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
E, No: 1012-12-9 
K. No: 321 

ÖZETİ-: İstanbul Belediyesi ile Fatih Garajında 
çalışan işçiler arasında çıkan toplulukla iş uyuş
mazlığı hakkında : 

istanbul Belediyesi Elektrik ve Sanayii İşleri Müdürlüğü ile bu 
İdareye bağlı Fatih Garajında çalışan işçileri temsilen İstanbul Elek
trik daz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası arasında zuhur eden top
lulukla iş uyuşmazlığı hakkında İstanbul' Vilâyet Hakem Kurulu tara
fından verilmiş olan karara sendika tarafından itiraz edilmiş olduğun
dan, tş Kanununun 83 üncü maddesi hükümleri dairesinde vukubulan 
davet üzerine : 

Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avni Türerin Reisliği altında: 
1 — Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit 

Oğuzoğlu, 
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
3 — Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu Reisi Nureddin 

özmen, 
A — Adalet Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü yerine Kevni Ne-

dimoğlu, 
5 — Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 
6 — İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri Hikmet Kümbetlioğlu'n, 
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 

1/2/1954 Pazartesi günü saat 17,30 da Çalışma Vekâletinde toplandı. 
İstanbul Vilâyet Hakem Kurulu tarafından, yerilen karara İşçi 

sendikaları tarafından yapılan itirazın kanuni müddeti içinde olduğu 
bittetkik anlaşılarak kabulüne karar verildikten sonra işin esasının tet-
kikına geçildi: 

İşçileri temsilen sendika ile işveren idare arasında zuhur eden ve 
nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan ve İş Kanunu mucibince 
geçmesi icabeden uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da geç
miş olduğu anlaşılan ihtilâfın mevzuu: 

1 — Yarım ekmek ve bir öğün yemek verilmesi, 
2 — Çocuk ve aile zammı verilmesi, 
3 — Soğukta, çalışanlara meşin yelek temin edilmesi, 
4 — 6 liraya kadar ücret alanlara % 30 ve bundan yukarı ücret 

alanlara % 20 zam yapılması, 
5 — Araba başına bakım ve tamir primi verilmesi, 
taleplerinden ibarettir. 
İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen 30/11/1953 günlü karar

da : 
İşçilerin cinsiyetleri: yaşlan, kıdemleri ve çalışmaları üzerinde ya

pılan tetkikte mevcut işçilerin hepsinin erkek olduğu, bunlar arasında yal
nız beşinin 18 yaşını doldurmadığı, kıdemlerinin 27 seneye kadar yüksel
diği, bu arada 9 işçinin 1,4 işçinin 2,2 işçinin 3,1 işçinin 4,4 işçinin 5. 
5 Üşçinin 6, 2 işçinin 7, 1 işçinin 9, 4 işçinin 10 ve diğerlerinin 11 - 27 se
neye kadar varan kıdemlere sahip oldukları tesbit edilmiştir. 

İşçilerin çalışmalarına gelince mevcutların hemen hepsinin tornacı, 
tesviyeci, maırangoz, elektrikçi gibi vasıflı ve tamirci, boyacı, demirci gibi 
yarı vasıflı oldukları görülmüştür. 

ödenmekte bulunan ücretler üzerinde yapılan incelemede ise, ihti
lâfın zuhur ettiği 18/1/1953 tarihinde asgari ücretin günde 3 ye âzamisi
nin 15 lira olduğu ancak ihtilâfın zuhurundan sonra 1/9/1953 tarihinde as
gari ücretin beş liraya İblâğ edildiği âzami yevmiyenin de 18 liraya çı
karıldığı, bu ücret yükselmesinden 35 işçinin İstifade ettiği zam mikdarı-
nın yevmi 50 - 300 kuruş arasında değiştiği tesbit edilmiştir. 

Yükseltmeden sonra ücretin dağıtımına gelince : 
6 işçinin günde brüt 500 kuruş 
14 » » » 600 » 
5 » » » 700 » 
1 » > » 750 » 
8 » » » 800 > 
6 > > > 900 > 
13 » » > 1000 » 
% > > > 1500 > 
1 » > » 1800 » almakta oldukları bu arada bir işçinin 

de 150 lira aylık ücretle çalışmakta olduğu anlatılmıştır. 

Ücretlere zam icrası hususunda işçilerce ileri sürülen talepten son
ra aile* çocuk zammı ödenmesi ve yarım ekmekle bir öğün yemek verilme
si konularında yapılan incelemede filhakika işçilerce örnek müessese ola
rak gösterilen İstanbul Belediyesi E. T. T. İşletmelerinde işçilere ücret 
ten ayrı olarak bakmakla mükellef bulunulan her nüfus için ayda 625 
ve her işçiye de ayrıca 1875 kuruş aile zammı ödendiği ve günde 40 - 45 
kuruş tutarında yarım ekmek bk kab yemek verildiği, bütün, bu sosyal 
yardımlara karşılık anılan işletmenin ihtilaflı işyerine benzer işlerinde ça
lışan işçilere ait günlük ücretlerinin ihtilaflı iş yerinim 500 kuruşuna muka
bil 400 kuruştan başladığı öğrenilmiştir. 

KARAR: 
Yukarda açıklanan hususlar ve ihtilâfın seyri esnasında alâkalı işye

rinin kurulumuzun mümasil işyerleri hakkında verdiği ücret kararlarım 
nazara alarak csgari günlük ücretleri 5 liraya, iblâğ etmiş olduğunu, ge
çim şartlarına göre verilmekte olan beş lira gündeliğin işçilerin asgari ge
çim haddine tekabül edebileceğini, ihtilaflı işyerinde halen ödenmekte bu
lunan asgari ücretlerin E. T. T. İşletmeleri mümasil işyerlerine nazaran 
oldukça yüksek bulunduğunu dikkate alan kurul işçilerce ücret zammı 
yapılması, aile ve çocuk zammı verilmesi, yemek ve ekmek temin olunma
sı hususlarında ileri sürülen taleplerin reddine 30/11/1953 »tarihinde itti
fakla karar vermiştir denilmektedir. 

Sendika tarafından yapılan 30/12/1953 günlü itirazda, Vilâyet Hakem 
Kurulu kararında bu işyeri ücretlerinin 1. E. T. T. ücretlerine nazaran 
(Oldukça) yüksek olduğu belirtilmekte ise de bu (Oldukça) tâbirinin bir 
katiyet ifade etmediği t E. T. T. İdaresinde işçilere verilen yemek, muh
telif primler ve nihayet çocuk ve aile zamları da nazarı itibare alınırsa 
bu işyeri ücretlerinin düşük bulunduğu ve bu itibarla Vilâyet Hakem Ku
rulu kararının bozularak ilk taleplerinin kabulü talep edilmektedir. 

İstanbul Valiliğinin 19/1/1954 gün ve 966 sayılı yazısına ekli olarak 
gönderilen dosyada mevcut bütün evrak ve ücret cetvelleri tetkik olunduk? 
tan sonra gereği düşünüldü. 

İhtilaflı işyerindeki işçilere halen ödenmekte olan ücretlerle 1 E. T. T. 
işçilerine ödenen ücretler vesair sosyal yardımlar da gözönünde tutularak 
yapılan mukayese neticesinde ihtilaflı işyeri işçilerine ödenen ücretlerin 
düşük olmadığı ve miktar ve seviye itibariyle de kâfi bulunduğu görülerek, 

A -.11 Hakem Kurulunun (İşçi ücretlerine zam yapılması, işçilere 
ekmek, yemek, aile ve çocuk primi verilmesi) hususundaki taleplerin 
reddi hakkındaki kararının dayandığı mucip sebepler haklı ve yerinde gö
rülerek aynen tasdikına, 

B - İşçilere araba başına bakım ve tamir primi verilmesi yolundaki-
talebin de aynı mucip sebeplere binaen reddine, 

O - «Soğukta çalışan işçilere meşin yelek verilmesi hakkındaki ta
lep kesin uzlaştırma safhasında işveren tarafından kabul edilmiş bulun
duğuna göre bu mevzuda ayrıca bir karar ittihazına mahal "bulunmadı
ğına, 

Ç - Bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 1/2/1954 günü ittifakla ka
rar verildi. 

Reis 
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi 

Avni Türel 

Âza 
Ankara Hukuk Fakültem Prof. den 

Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Aza 
Çatışma Vekâleti Çalışma Genel 

Müdürü 
Turhan Çakır 

Âza 
Ekonomi ve Ticaret Vekaleti 

Tetkik Kurulu Reisi 
Nureddin Özmen 

Aza 
Adalet Vekaleti Hukuk işleri 

Genel Müdürü yerine 
Kevni Nedimoğlu 

Âza 
Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk 

Müşaviri 
Necdet Azak 

Aza 
îçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri 

Hikmet Kümbetlioğlu 



(Resmî Gazete) Sahife: 8365 

İ L Â N L A R 
Ankara Defterdarlığından : 

Menkul Satışı 
Dosya 
No : Dairesi Cinsi Miktar 

M. bedel Teminat 
Lira Lira 

2-2586 Ankara Tıp Fa
kültesi inşaat sa
hasında 

Muhtelif cins 
işhat demiri 896.200 ton "] 
Yol travesi 416 ad. j 
Sönmüş kireç 66.000 ton { 
Delikli tuğla 7.600 ad. J 

409.620 20.134 

1 — Yukarda cins ve miktarı yr.zılı 409.620 lira muhammen bede
lindeki inşaat malzemesi 12/3/1954 tarihine raslayan Cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile satışı yapılacaktır. 

2 — isteklilerin hazırlıyacaklau mektup ve ticaret odası vesikaları 
ile ihale saatinden bir saat evveline kadar Defterdarlık Satış Komisyo
nuna tevdii. 

3 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmıyeceği ve fazla bilgi 
almak isteyenlerin Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğüne her gün me
sai saatleri dâhilinde müracaatları lüzumu ilân olunur. 

846 / 4-4 

Nafıa Vekâletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Bolu Su işleri 14. Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Bolu 

Büyüksu deresi ıslahı, köprüleri inşaatı ışı olup tahmin edilen keşif be
deli fiyat birimleri esası üzerinden (134.500) liradır. 

2 — Eksiltme 19/3/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat (11; 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanaeak olan su eksiltme 
liomifayonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartnamesini sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelim, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve Su İşleri Umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (6.73) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı (7.975) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri hariç)» üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müra
caatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve 
bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tuzıl tekkışi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2. maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1014 / 4-3 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Nirengi ve poligon işi 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Denizli - Muğla (Takriben 82 Kim.) 

yolunda havai fotogrametri usulü ile 1/2000 mikyash şeritvari yol hari
tasının alınmasına esas olacak yer kontrol noktalarının (Nirengi şebe
kesi ve poligonun) tesisi ve güzergâhın lüzum görülecek kısımlarında 
aynı mikyasta takyometrik harita alımı işi olup keşif bedeli (29.090) yir
mi dokuz bin doksan liradır. 

2 — Eksiltme 31/3/1954 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (145) yüz kırk beş ku
ruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (2.181,75) iki bin yüz seksen bir lira yetmiş beş kuruşluk geçici 
teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu yönetmelik Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırla
yacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1099 / 4-1 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden : 

Çanakkale Vilâyetinin Yenice Kazasına bağlı Pazarköy, Çırpılar, 
Boynanlar, öğmen ve Koğancı köyleri sınırları içinde kâin olup 5 yıl 
müddetle işletme hakkı 26/12/1952 tarihli ve 200/209 numaralı işletme 
rühsatnamcsiyle Cavide Dörtbudak ve A l i Rodop uhdelerinde bulunan 
linyit madenine mesul müdür tâyini ve ikametgâh göstermek hususla
rında ekseriyet temin edemediklerinden 4268 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin «E», bendinin Vekâletimize verdiği salâhiyete dayanılarak A l i 
Rodop tarafından (Yenice, Çırpılar Köyündeki kömür işletme binası 
ikametgâh gösterilerek tâyin edilen Necati Özayman madene mesul mü
dür seçilmiştir. 

1101 

Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

izmit Cedit Mahallesinde Bağdat Caddesinde No : 108 de Nazmiye 
Çildemir'in İncesu evinde Tutuklu Mehmet İhsan Çildemir aleyhine açtığı 
terk, cürüm ve haysiyetsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan yar
gılamasında : 

Dâvâlı namına gönderilen davetiye verilen meşruhatta, mumaileyhin 
halen nerede bulunduğu numara ve ikametgâhımn meçhul olduğu an
laşılmakla hakkındaki davetiyenin İlânen tebliğine ve muhakemenin 
26/4/1954 Pazartesi saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. Bu sebeble 
dâvâlı Mehmet İhsan Çildemir'in mezkûr günde ve saatte mahkemede 
bizzat veya bir vekil göndermek suretiyle kendisini temsil ettirebilece
ği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1105 

Fethiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

954/1 
Fethiye'nin Muhacir Mahallesi (23) hanesinde kayıtlı (Hatice Piş

pirik) namı ile anılan Sayıt kızı Hatice Alantar'ın 10/11/1953 tarihinde 
ölmesiyle terekesi tahrir ve tesbit edilerek paraya çevrilmiştir. 

Müteveffiye Hatice Alantar'm kanuni mirasçılarının müddeti kamı-
niyesi içinde miras haklarını aramadıkları ve mahkememize müracaat 
etmedikleri surette Kanunu Madeninin 534 üncü maddesine tevfikan mi
rasın Hazineye intikal edeceği ilân olunur. 
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Sahaf e: 8566 (Reamî Gazete) 

Türkiye Iş Bankası A. Ş. idare Meclisinden : 

Alelade toplantı ilânı 
Bankamız Esas Mukavelesinin 44 üncü maddesine tevfikan hisse

darlar alelade Umumi Heyeti, 30/3/1954 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 16 da Ankara'da Bankamız merkezinde toplanacağından mezkûr gün 
ve saatte hissedarlarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Esas Mukavelenin 49 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak ge
rek asaleten ve gerek vekâleten en az 50 hisseye sahip hissedarlar Umu
mi Heyete katılabilirler. Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve oy sa
hibi olmaları şarttır. Umumi Heyete iştirak edecek hissedarlardan: 

a) Nama muharrer hisse senetleri sahiplerinden bizzat Umumi 
Heyete iştirak edecekler, Esas Mukavelenin 49 uncu maddesi hüküm
leri gereğince sahip oldukları nama muharrer hisse senetlerinin mik
tar ve numaralarını ve vekil göndermek isteyenler fazla olarak bir de 
şubelerimizden alacakları numunelere uygun olarak düzenliyecekleri 
vekâletnameyi toplantı gününden en az beş gün evvel Bankamız Umum 
Müdürlüğüne, Ankara merkezine veya istanbul şubemize ibraz ve tevdi 
ederek mukabilinde bir giriş kartı almaları icabeder. 

b) Hamiline muharrer hisse senetleri sahiplerinden bizzat Umu
mi Heyete iştirak edecekler; Ticaret Kanununun 371 inci maddesi ge
reğince, sahip oldukları hamiline muharrer hisse senetlerini toplantı gü
nünden en az bir hafta evvel Bankamız Umum Müdürlüğüne, An
kara merkezine veya İstanbul şubemize teslim veya bunlara mutasar
rıf bulunduklarım müsbit vesaiki tevdi ederek mukabilinde bir giriş 
kartı almaları lâzımdır. 

Vekil göndermek isteyenlerin ayrıca yukarda «a» fıkrasında yazılı 
olduğu veçhile bir vekâletname de vermeleri iktiza eder. 

c) Nama ve hamiline muharrer hisse senetlerine, aynı zamanda sa
hip olanlar «a» ve «b» fıkralarındaki formaliteleri toplantı gününden en 
az bir hafta evvel ikmal etmek mecburiyetindedirler. 

Umumi Heyet gündemi aşağıda yazılıdır: 
1 — idare Meclisi ve murakıplar raporlarının okunması, 
2 — Geçen yıl içinde İdare Meclisi âzalığına ve murakıplığa yapılan 

intihabın tasdiki, 
3 — 1953 yılı bilançosunun, kâr ve zarar hesaplarının incelenip tas

diki ve idare Meclisiyle murakıpların bu yıl muamelât ve hesaplarından 
dolayı ibraları, 

4 — Kârın paylaşma şekli ile dağıtım gününün tesbiti, 
5 — idare Meclisi üyeleri seçimi ve ücretlerinin tesbiti, 
6 — 1954 yılı murakıplarının seçimi ve ücretlerinin tesbiti, 
7 — Esas Mukavelenin 35 inci maddesi gereğince idare Komitesi 

üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti. 
Türkiye Iş Bankası A . Ş. 

idare Meclisi 

Türkiye Iş Bankası A. Ş. idare Meclisinden ; 

Fevkalâde toplantı ilânı 
Bankamız Esas Mukavelesinin 44 üncü maddesine tevfikan Ban

kamız hissedarlar fevkalâde Umumi Heyeti 30/3/1954 tarihine rastlıyan 
Salı günü saat 15 de Ankara'da Banka merkezinde toplanacağından mez
kûr gün ve saatte hissedarlarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ticaret Kanununun 385 inci maddesi hükümlerine uygun olarak bir
den fazla hissesi olan ortaklarımız gibi, yalnız bir hisseye sahip olan 
hissedarlarımızın da gerek asaleten ve gerek vekâleten Umumi Heyete 
katılmağa ve rey vermeğe hakları vardır. 

Ancak vekillerin de şahsen ortak ve rey sahibi olmaları şarttır. 
Umumi Heyete iştirak edecek hissedarlardan : 

a) Nama muharrer hisse senetleri sahiplerinden bizzat Umumi He
yete iştirak edecekler Esas Mukavelenin 49 uncu maddesi hükümleri ge
reğince sahip oldukları nama muharrer hisse senetlerinin miktar ve nu
maralarını ve vekil göndermek isteyenler fazla olarak şubelerimizden 
alacakları numunelere uygun olarak tanzim edecekleri vekâletnameyi 
toplantı gününden en az beş gün evvel Bankamız Umum Müdürlüğüne, 
Ankara merkezine veya İstanbul şubemize ibraz ve tevdi ederek mukabi
linde bir giriş kart ı almaları icabeder. 

b) Hamiline muharrer hisse senetleri sahiplerinden bizzat Umumi 
Heyete iştirak edecekler, Ticaret Kanununun 371 inci maddesi gereğince, 
sahip oldukları hamiline muharrer hisse senetlerini toplantı gününden en 
az bir hafta evvel Bankamız Umum Müdürlüğüne, Ankara merkezine 
veya istanbul şubemize teslim veya bunlara mutasarrıf bulunduklarım 
müsbit vesaiki tevdi ederek mukabilinde bir giriş kartı almaları lâzım
dır. 

Vekil göndermek İsteyenlerin ayrıca yukarda (a) fıkrasında yazı 
olduğu veçhile bir vekâletname de vermeleri iktiza eder. 

c) Nama ve hamiline muharrer hisse senetlerine aynı zamanda s; 
hip olanlar (a) ve (b) fıkralarındaki formaliteleri toplantı gününden e 
az bir hafta evvel ikmâl etmek mecburiyetindedirler. 

Umumi Heyet gündemi aşağıda yazılıdır : 
1 — Esas Mukavelenamemizin 58 inci maddesinin tadili, 
2 — Umumi Heyet kararlarının sicilli ticarete tescil ve ilânı içi 

İdare Meclisine salâhiyet verilmesi, 
Tadilât metni aşağıdadır. 

Eski metin 

Madde 58 — Bankanın bir sene
lik muamelelerinden elde edilen ge
lirlerden bilcümle umumi masraf
lar ile bu masraflar meyamnda 
Müdür ve memurlara ödenebilecek 
prim, ikramiye ve emsali rrrebaliğ 
ve amortisman bedelleri ve gerek
l i karşılıkların indirilmesinden son
ra kalacak safi kâr aşağıda yazılı 
şekil ve nispetlerde sıra ile kısmen 
ihtiyat akçesine tefrik ve kısmen 
de tevzi olunur. 

a) 1 — % 5 i kanuni ihtiyat ak
çesine; 

2 —• % 5 i ilerde vukuu muh
temel zarar karşılığına, 

3 — % 10 u birinci tertip fev
kalâde ihtiyat akçesine, 
tefrik edilecektir. 

b) Yukarda (a) fıkrasında ya
zılı ihtiyat akçelerinin tefrikinden 
sonra safi temettüden bakiye kala
cak miktardan, tediye edilmiş ser
mayenin % 6 sına tekabül edecek 
bir miktar «birinci temettü hissesi» 
namı altında hissedarlara tevzi olu
nur. 

Herhangi bir senenin temettüleri 
işbu % 6 yı temin etmezse noksanı 
fevkalâde ihtiyat parasından tef
rik ve tevzi olunur. Fakat bu su
retle ihtiyat parasından ayrılan 
mebaliğ gelecek senelerin temettü-
lerinden ayrılması icabeden borç 
mahiyetindedir. 

c) Yukarda (a ve b) fıkraların
da yazılı ihtiyat akçeleri ile birinci 
temettü hissesinin tefrikından son
ra safi temettüden kalacak bakiye
nin, 

% 10 u müessis hisselerine, 
% 5 i banka memurlarına 
% 10 u ikinci tertip ihtiyat ak

çesine tefrik ve tevzi olunur. 
d) a, b, c, fıkralarında yazılı 

tefrik ve tevzilerin yapılmasından 
sonra geriye kalacak kısım ikinci 
temettü hissesi namı altında hisse
darlara dağıtılır. 

Ancak (b ve d) fıkralarına göre 
birinci ve ikinci temettü hissesi na
mı ile hissedarlara dağıtılacak te
mettü hissesinin net tutarı ödenmiş 
sermayenin % 15 inden fazla ola
maz. 

Safi kârın yukarda yazılı hü
kümler dairesinde tevzi ve tahsi
sinden sonra kalacak bakiyenin fev
kalâde ihtiyatlara nakline veya ge
lecek yıla devrine Umumi Heyet 
karar verir. 

Yeni metin 

Madde 58 —• Bankanın bir sem 
lik muamelelerinden elde edilece 
gelirlerden bilcümle umumi masra 
lan ile bu masraflar meyanmd 
müdür ve memurlara ödenece 
prim, ikramiye ve emsali mebali 
ve her türlü amortisman bedelle! 
ve gerekli karşılıkların indirilme 
sinden sonra kalacak safî kâr aşa 
gıda yazılı şekil ve nispetlerde sır 
ile Kısmen ihtiyat akçesine tefri 
ve kısmen de tevzi olunur. 

a) 1 — % 5 i kanuni ihtiyat at 
çesine; 

2 —• % 5 i ilerde vukuu mut 
temel zarar karşılığın; 

3 — % 10 u birinci tertip f ê  
kalâde ihtiyat akçesin: 
tefrik edilir. 

b) Yukarda (a) fıkrasında ya 
zıh ihtiyat akçelerinin tefrikin da 
sonra safi temettüden bakiye kah 
cak miktardan, tediye edilmiş seı 
mayenin % 6 sına tekabül edece 
bir miktar «birinci temettü hissesi 
namı altında hissedarlara tevzi oh 
nur. 

Herhangi bir senenin kârı işb 
% 6 yı temin etmezse noksanı fev 
kalâde ihtiyat akçesinden tefsi 
ve tevzi olunur. Fakat bu sureti 
ihtiyat akçelerinden ayrılan meba 
liğ gelecek senelerin temettülerir 
den ayrılması icabeden borç mah 
yetindedir. 

c) Yukarda (a) ve (b) fıkrala 
rmda yazılı ihtiyat akçeleri ile b 
rinci temettü hissesinin tefrikmda 
sonra safi temettüden kalacak bf 
kıyenin, 

% 10 u müessis hisselerine, 
% 5 i idare Meclisi âzalariyl 

Umum Müdüre mütesaviyen, 
% 5 i Banka memurlarına, 
% 10 u ikinci tertip fevkalâd 

ihtiyat akçesine tefrik ve tevzi olı 
nur. 

d) a, b, c, fıkralarında yazı 
tefrik ve tevziler yapıldıktan sonr 
kalacak kâr bakiyesinden, ödenmi 
sermayenin safi % 30 una kadaı 
(30 dâhil), ikinci temettü hisse; 
olarak hissedarlara tevzi ve artar 
fevkalâde ihtiyat akçelerine ilâv 
olunur. 
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11 MART 1954 (Resmî Gazete) Sabife: 8567 

Ankara, ukullaıı faauualma Komisyonundan: 

Muntehf yiyecek, yakacak alınacak 

Paru 
No. su 

1 
2 
3 

10 

11 
12 

14 

15 
16 

17 

18 

C i n s i 

D. «.m ek 
Sadeyağ 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Çamaşır sodası 

Kuru üzüm 
Kuru incir 
Çekirdekli kuru kayısı 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuru erik 

Yumurta 
Süt 
Yoğurt 
Tereyağ 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Patates 
Kur u fasulye (Selanik cinsi) 
Kuıu fasulye (Çalı) 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru barbunya 
Nohut (İspanyol cinsi) 
Salça 
Yemeklik ince tuz 
Sofra tuzu 

Kuıu soğan 
Kuru sa.rm.isak 

İrmik 
Makarna 

Pirinç 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Meşe kömürü 
Çıra 

Ayva 
Kavun 
Karpuz 
Taze üzüm 
Ta/.e erik 

Miktarı 

403300 aded 
14785 Kg. 
63300 » 
10550 » 
1484ü » 

15530 » 
8565 » 

13050 » 
9800 » 

10400 » 

2450 » 
1200 » 
1600 » 
900 3> 
755 » 
800 » 

318500 aded 
22200 Kg. 
21600 » 
1730 » 

11925 » 
3915 » 

48300 » 
11650 » 
2400 » 
2600 » 
3700 » 
9700 » 
5200 » 
3500 > 
7700 » 
900 » 

31750 
650 

1545 
8925 

31150 » 
125500 » 
132000 » 

4350 » 
1750 » 

4200 
17150 
16250 
13300 
2075 

Muh. 
fiyatı 
kuruş 

30 
600 
260 
2(30 
160 

300 
190 
200 
150 
25 

110 
110 
310 
300 
400 
120 

12 
70 
80 

700 

220 
450 

35 
100 
80 
75 
75 

110 
100 
100 
13 
20 

30 
110 

90 
115 

Muh. tutarı İlk teminatı 
lira Kr. lira Kr. 

120.990 00 
88.710 00 

164.580 00 
27.430 00 
23.744 00 

215.754 
46.590 
16.273 
26.100 
14.700 
2.600 

43.400 
2.695 
1.320 
4.960 
2.700 
3.020 

960 

00 
00 
50 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

7.299 
5.685 

12.037 
3.494 
1.220 

15.655 00 
38.220 00 
15.540 00 
17.280 00 
12.110 00 

44.930 00 
26.235 00 
17.617 50 

43.852 50 
16.905 
11.650 
1.920 
1.950 
2.775 

10.670 
5.200 
3.500 
1.001 

180 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
co 
00 
00 
00 

38.846 00 
9.525 00 

715 00 

10.240 00 
1.390 50 

10.263 75 

7,5 
7,5 

30 
25 

40 
25 
22 
55 
45 

11.654 25 
33.642 00 
9.412 50 
9.900 00 
1.305 00 

437 50 

21.055 00 
1.680 00 
4.287 50 
3.575 00 
7.315 00 

933 75 

17.791 25 
Hıyar 14600 aded 15 2.190 00 
Ispanak 16825 Kg. 40 6.730 00 
Taze bakla 6800 » 40 2.720 00 
Dolmalık biber 7400 » 45 3.330 00 
Sivri biber 740 » 50 370 00 
Semizotu 3800 » 40 1.520 oo 
Domates 26300 » 40 10.520 00 
Patlıcan 23100 » 40 9.240 00 
Ayşekadın fasu!yes_ 21700 » 50 10.850 00 
Dolmalık kabak 8650 » 35 3.027 50 
Taze bamya 1850 » 80 1.480 00 
Yeşil salata 8100 aded 15 1.215 00 
Limon 58500 » 10 5.850 00 
Marul 7050 » 25 1.762 50 
Havuç 7350 Kg. 30 2.205 oo 
Taze soğan 5750 » 40 2.300 00 
Maydanoz 20200 demet 7 1.414 00 
Dereotu 3350 > 7 234 50 

50 
50 

70 
25 
55 

3.255 00 

1.174 
2.866 

15 
50 

3.369 75 

3.288 95 
1.267 90 

2.913 45 

768 00 

874 10 
2.523 15 

1.579 15 

1.334 40 

ihale gün ve saati 

18/3/1954 10,15 
18/3/1954 10,30 

18(3/1954 10,45 
18/3/1954 11,00 
18/3/1954 14,30 

18/3/1954 15,00 

18/3/1954 15,30 
18/3/1954 16,00 

20/3/1954 10,15 

20/3/1954 10,30 
20/3/1954 11,00 

20/3/1954 11,30 

20/3fV.>al 12,00 

22/3/1954 9,30 
22/3/1954 10,15 

22/3/1954 10,30 

22/3/1954 10,45 
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Parci 
No. s u C i n a i Miktarı 

Nane 2050 demet 
Yerelması 1450 Kg. 
Kereviz 4500 » 
Enginar 2650 aded 
Lahana 14000 Kg. 
Pırasa 17750 » 
Karnabahar 3500 » 
Balkabağı 5450 » 
Taze yaprak 1610 » 
S alamur a y apr ak 2150 » 

Muh. 
fiyatı Muh. tutarı ilk teminatı 
kuruş lira Kr. lira Kr. ihale gün ve saati 

7 143 50 
30 435 00 
45 2.025 00 
25 662 50 
25 3.500 00 
25 4.437 50 
50 1.750 00 
25 1.362 50 
70 1.127 00 
80 1.720 00 

84.121 50 5.456 10 22/3/1954 11,00 
Madde 1 — Ankara yatılı, yatısız okullarının yukarda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları, eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca 

parti, parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuş ve her partinin ilk teminatları ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazıl
mıştır. 

Madde 2 — Tutan 15.000 liradan aşağı olan partiler, açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
Madde 3 — İstekliler, bir partiyi teşkil eden maddelerin her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak 

tenzilâtlı teklifler kabul edilmeyecektir. 
Madde 4 — Eksiltmeler, Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsünde toplanacak olan Komisyon huzurunda ve yukarda bildirilen gün ve saat

lerde yapılacaktır. 
Madde 5 — Eksiltmelere gireceklerin 1954 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan bel

gelerle, ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona başvurmaları. 
Madde 6 — Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukarda adı 

yazılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatlerden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

Madde 7 — Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenlerin Ankara Yapı Enstitüsüne başvurmaları. 
981 / 4-3 

Devrek İcra Memurluğundan 

Başvekalet Devlet Matbaası 

1115 

12 — Devrek'in Camiicedit Mahallesi Çarşı mevkiinde kain şarkan 
Ocakçı oğlu Osman ve Kadir Binan Hasan bahçesi, garben sokak, şima-
len Kesim Ali oğlu Gülü Binti İbrahim bahçesi ve cenuben sokak ile 
çevrili 24 arşın, bin altı yüz lira muhammen kıymetli arsa. 

,13 — Devrek İlçesi Belediye hudutları dâhilinde Hamamarkası mev
kiinde kâin, sarkan Köle oğlu Ahmet bin Abdullah arsası, garben Uzun 
İsmail oğlu izzet ve Rıza Binan Ali tarlası, şimalen sahibi senet bah
çesi, cenuben tarikıâm ile çevrili 597 arşın ve yüz lira muhammen kıy
metli arsanın Çerkez İsmail'e ait nısıf hissesi. 

10 — Değirmenbaşı mevkiinde kâin şarkan Köroğlu deresi, gariben 
Küfelik deresi, şimalen Kadı oğlu Akif müşterekleri samanlığı, cenuben 
Büyükdere ile çevrili 4595 metrekare sahasında on lira muhammen kıy
metli tarlanın İsmail, Mehmet Özel ve Hacer Ünal'ın 864/12 hisseleri. 

11 — Çayırtarla mevkiinde kâin sarkan Şaban oğlu Hüseyin tarlası 
ve Aklan, garben Aklan ve Muhzir oğlu Eyüp, şimalen yol, cenuben Ka
dı oğlu Eyüp tarlasiyle çevrili 5514 Metrekare sahasında ve yirmi lira 
muhammen kıymetli tarlanın ismail, Mehmet Özen ve Hacer Ünal'ın 
864/12 hisseleri. 

8 — Meşeçuıkuru mevkiinde kâin sarkan sahibi senet tarlası, garben 
Aklan, şimalen Kadı oğlu Halil ve yol, cenuben Kadı oğullarının Durmuş 
tarlası ile çevrili 2757 metrekare ve on beş lira muhammen kıymetli 
tarlanın İsmail, Mehmet Özen ve Hacer Ünal'a ait 864/12 hisseleri. 

9 — Akyazı mevkiinde kâin sarkan dere, garben dağ, şimalen Kel 
oğlu Ömer, cenuben yol ile -çevrili 2757 metrekare sahasında on beş lira 
muhammen kıymetli tarlanın ismail, Mehmet Özen ve Hacer'e ait 864/12 
hisseleri. 

6 — Koyunpınarıyanı mevkiinde kâin sarkan ve garben pınar ve 
Kadı oğlu Eyüp tarlası, şimalen katea, cenuben yol ile çevrili 460- metre
kare ve on ılıira muhammen kıymetli tarlanın ismail, Mehmıet Özen ve 
Hacer Ünal'ın 18/3 hisseleri. 

7 — Çaytarlası mevkiinde kâin sarkan dere, garben yol, şimalen yol 
ve cenuben yol ile çevrili 1838 metrekare sahasında ve beş lira muham
men kıymetli tarlanın ismail, Mehmet Özen ve Hacer Ünal'ın 18/3 his
seleri. 

3 — Aynı köyün Köyyeri mevkiinde kâin sarkan ve gariben Aklan, 
şimalen Demirci oğlu Süleyman ve Arif ve yol, cenuben Gemici oğlu tar
lasiyle çevrili 480 metrekare ve on lira muhammen kıymetli tarlanın is
mail, Mehmet Özen ve Hacer Ünal'a ait 18/3 hissesi. 

4 — Tilkikuyruğu mevkiinde kâin sarkan Sozak ve Kurumeu oğlu 
Abdullah, gariben ve şimalen? Kadı oğlu Eyüp tarlaları, cenuben yol ile 
çevrili 460 metrekare ve on lira muhammen kıymetli tarlanın ismail, 
Mehmet Özen ve 'Hacer Ünal'a ait 18/3> hissesi. 

^ 

5 — 'M emiş çukuru mevkiinde kâin sarkan cebel ve yol, garben, şi
malen ve cenuiben Kadı oğlu Eyüp tarlaları ile ıçevrili 460 metrekare ve 
on beş 'lira muhammen kıymetli tarlanın ismail, Mehmet Özen ve Hacer 
Ünal'a ait 18/3 hisseleri. 

Gayrimenkul satış ilânıdır 
Dosya No: 953/45 talimat. 
Bartın'da Ali Saip veresesine borçlu Devrek'in Yeni Mahallesinden 

Hacı ibrahim damadı Çerkeş ismail vârisleri karısı Ayşe Karagül, oğlu 
Mehmet Özen ve kızları Memnune ve IHacer Ünal aleyhlerine Bartın 
icra Memuırluğunca yapılmakta olan ilâmdı takip üzerine ölü borçlunun 
bu borcundan ötürü haczedilen aşağıda tapu tarih ve numaraları ve 
kıymet ve miktarları yazılı bulunan gayrimenkullerdeki hisseleri açık ar
tırma ile satılacaktır. 

1 — Satış ilce pazar yerinde belediye tellâlı vasıtasiyle ve açık 
artar ma ile yapılacaktır. 

2 — (Satışa iştirak edecek olanların gayrimenkullerin mıuhamımen 
bedeli üzerinden ı% yedi buçuk nispetinde pey akçesi veya millî bir ban-

• 

kanın teminat mektubunu veznemize yatırmalara zaruridir. 
3 — Gayrimenkul üzerinde veya alacaklıya şâmil olmak üzere bir 

hak iddia edenlerin evrakı müspiteleriyle birlikte satış gününe kadar 
dairemize müracaat etmeleri, aksi halde iddialarının nazara aflınanıya-
cağı, 

4 — Satış bedeli masa başında peşin olarak veya memurun îcna ve 
İflâs Kanununun 130 uncu maddesi gereğince mıem/urun vereceği yedi 
'günlük mehil içersinde ödenecektir. Memur bu mehli verip vermemekte 
muhtardır. 

5 — Tellaliye ve tapu muamelesi için muktazi harç ve masraflar 
'alıcı müşteriye aittir. 

6 — Bu satışa ait 953/45 talimat sayılı dosyamız herkesin görüp 
daha fazla malûmat alabilmesi için satış gününe kadar dairemizde açık 
bulundurulacaktır. 

7 — Satış 2 Nisan' 1054 Cuma günü saat 14 - 16 ya kadar devam 
edip gayrimenkul tellâl tarafından üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artıranın üzerine ihale olunur. Gayrimenkule vurulan pey miktarı mu
hammen kıymetin % yetmiş beşini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
(taahhüdü baki kalmak şarıtiyle satış 5 NÜsan 1954 Pazartesi günü saat 
14 - 16 ya talik olunur ve aynı şartlar tahtında ihalesi yapılır. 

8 — Satışa iştirak edecek alıcıların dosyasında mevcut şartname
leri görüp okumuş ve bütün şartları kabul etmiş sayılacaklardır. İlân 
olunur. 

H — Devrek'in Karalkoçlu Köyü sınırları dâhilinde kâin sarkan 
Himmet oğlu Tahir ve Hatip Recep tarlaları, şimalen dağ, garben Gü-
ristan namındaJki kayalık ve cenuben Tellioğlu Köyü yolu ile çevrili 1379 
metre kare sahasında, altmış lira muhammen kıymetli ve tapunun Eylül 
1042 tarih ve 2 numarasında Çerkeş İsmail, Mehmet Özen, Hacer Ünal 
96/51 hisseleri Cemaller tarlası. 

2 — Büyükmeşe mevkiinde kâin sarkan, garben ve cenuben Şaban 
oğlu Hasan tarlaları, şimalen yol ile çevrili 460 metre murabbaı ve on 
iina muhammen kıymetli tarlanın İsmail, Mehmet Özen ve Hacer Ünal'ın 
18/3> hisseleri 
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