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Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanun
da bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun
(Hcsıın Gazete ile neşir ve ilânı : !)/V 1/1939 - Sayı : 4228)
No.
3629

•

Kabul tarihi
5 - VI -1939

BİRİNCİ MADDE — 3486 sayılı kanunun biriuei maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir:
Denizaltı kursu talebelerinden kursu ikmal edib de diploma alan denizaltını su
bay, gedikli erbaş ve erata hizmet seneleri itibarıle bağlı cedvole göre her ay deniz
altı cılık zammı verilir.
Deııizaltıcıhk zamlarının üçüncü hizmet sonesinden itibare tezyidi, denizaltıcılıkta ilk iki-senenin hitanımı takib eden malî sene ihtidasından başlar.
Denizaltı kursu talebelerine, dalış talimlerine başladıklan tarihten itibaren dip
loma tarihine kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir.
Denizaltı kursuna de\am edip dalış talimleri yapan talebeden erata, kurs müddetince ayda beşer lira tahsisat yerilir.
İ K İ N C İ Al A DDE — Mezkûr kanunun ikinci maddesi aşağıdaki çibi değiştiril
miştir:
Deııizaltıcıhk zamlarını alabilmek için her altı ayda en az on beş saat dalış yapmak şarttır. Bu suretle yapılan dalışlar nıüteakib altı aylık devre içinde dalııımasa dahi deııizaltıcıhk zammı almağa hak kazandırır.
ÜÇÜNCÜ M A D D E — Me/kûr kanunun dördüncü maddesi aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir:
Yedek deniz subaylarına, denizaltı gemilerinde bilfiil çalıştıkları müddetçe bi
rinci madde hükümlerine tevfikan deııizaltıcıhk zammı verilir. Bunlaıdaıı manevra
ve tatbikat dola visile çağırılarak denizaltı gemilerinde bilfiil lazife verilenlere, ev
velce almış oldukları deııizaltıcıhk zammı üzerinden denizaltı gemilerinde çalıştık
ları müddetçe deııizaltıcıhk zammı \orilir. Bir aydan noksan hizmetler için tam ay
hesabile tedival yapılır.
D Ö B D Ü X C r MADDE — Bu kanun
BEŞİKÇİ MADDE - - Bu
liye vekilleri memurdur.

neşri tarihinden muteberdir.

kanunun hükümlerin icraya Millî Müdafaa ve Ma
2 haziran İ939
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