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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
«mahallî» tabirinin tefsiri hakkındaki fıkra ile 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zamma dair kanun lâyihası kabul 
edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanun ile 

istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alın-

Lâyihalar 
1 — Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci mad

desinde yazılı müddetin temdidi hakkında kanun lâ
yihası (1/718) (Adliye encümenine) 

2 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık münakale ya
pılmasına dair kanun lâyihası (1/719) (Bütçe encür 
^nenine) 

3 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/720) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci mad-

1 — Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3629 sayılı kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Millî müdafaa ecümenleri 
mazbataları (1/641) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı? Maddelere geçilmesini yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 24 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

masına dair kanuna birer madde eklenmesine dair 
Kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Gazianteb Niğde 

Şemsettin Günaltay Bekir Kaleli Cavid Oral 

desinde yazılı müddetin temdidi hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası (1/718) (Ruzna-
mej'e) 

5 — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara 
dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/601) (Ruz-
nameye) 

6 — Yozgad mebusu Sırrı îçözün, Ağıllar hak
kındaki kanunun birinci maddesindeki müddetin uza
tılmasına dair kanun teklifi ve Dahiliye ve Ziraat 
encümenleri mazbataları (2/47) (Ruznameye) 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanunun bazı madde

lerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 3486 sayılı denizaltı sınıfı 

mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1 — Denizaltı kursu talebelerinden 
kursu ikmal edipte diploma alan denizaltı su
bayı, gedikli erbaş ve erata denizaltı gemilerin
de bilfiil gördükleri hizmet senelerine mukabil 
bağlı cetvele göre her ay denizaltıcılık zammı 
verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü senesinden 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R I N C t CELSE 
Açılma saati: 15 

EEÎS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REtS —Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 22 — 
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itibaren tezyidi denizaltı gemilerinde bilfiil iki 
sene kıta hizmetinin ikmalini takip eden malî 
sene iptidasından başlar ve müteakip arttırma
larda yine aynen bilııil kıta hizmetile iki sene
nin tamamlanmasından sonra icra edilir. 

Denizaltı kurs talebelerine, dalış talimlerine 
başladıkları tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. 

Denizaltı kursuna devam edip dalış talimle
ri yapan talebeden erata, kurs müddetince, ay
da beşer lira tahsisat verilir. 

REiS — Madde hakKinda nıütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzecüyorum. Kabul 
edenler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 2 — A - Bilfiil denizaltı gemilerinde 
çalışıp da her altı ayda en az 15 saat vazne ile 
dalış yapan binbaşıya kadar olan (Binbaşı daniı) 
subayıarıa gedikli erbaşlar ve erat aenizal acılık 
zam ve haklarından istifade ederler. 

B - uenizaltı yedek kadrosunda bulunanlarla 
geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya kadar 
(.binbaşı dahil; olan subaylar, gediüii erbaşlar 
ve erat senede lâaüal 30 saat vazue ile dalış yap
mak şartile denizaltıcılık hizmet senesi zam
larının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadroda, 
geri hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık hiz
met seneleri işlemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltıcılık su
baylar mesieKten ayrılmış bulunurlar, bunların 
yıpranma ve hizmet seneleri işlemez. Yalnız 
yarbaylığa terfi tarihine kadar geçen müddet 
için 9 ncu madde hükmüne yıpranma zammı 
hakları mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtında bilfül 
kıta vaziıesi alan yarbay ve daha yukarı rütbe
deki subaylardan denizaltı ıilotilâ komodorları 
ile denizaltı filosu komutanına zam ve kıdemle
rini devam ettirirler. 

D - Her ııangı Dir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılktan ayrılarak su üstü gemile
rine veya kara vazifelerine nakledilen subaylar 
yalnız denizaltıcılıkta kazanmış oldukları kıdem 
zammından 9 ncu madde mucibince istifade eder
ler. 

REÎS — Mütalea var mı? 
MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. RUŞENÎ BAR

KIN (Samsun) — Ufak bir tashih vardır, onu ar-
zedeceğim: ikinci maddenin (C) fıkrasında «bun
ların yıpranma ve hizmet seneleri işlemez» yeri
ne «bunların denizaltıcılık zam ve kıdemleri iş
lemez». 

Yine ayni fıkrada: «9 ncu madde hükmüne 
yıpranma ...» deniyor. «9 ncu madde hükmüne 
göre . . . .» şeklinde olacaktır. 

(C) fıkrasının sondan ikinci satırındaki «ko
mutanına» «komutanı» olacaktır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REİSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — (C) fıkrasının 

birinci satırındaki «... denizaltıcılık subaylar...» j 
«denizaltı subayları...» olacak. 

REİS — Maddeyi tashihlere göre yeniden 
okutuyorum. 

Madde 2 — A - Bilfiil denizaltı gemilerinde 
çalışıp da her altı ayda en az 15 saat vazife ile 
dalış yapan binbaşıya kadar olan (Binbaşı dahil) 
subaylarla, gedikli erbaşlar ve erat denizaltıcı
lık zam ve haklarından istifade ederler. 

B - Denizaltı yedek kadrosunda bulunanlarla 
geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya kadar 
(Binbaşı dahil) olan subaylar, gedikli erbaşlar 
ve erat senede laakal 30 saat vazife ile dalış yap
mak şartile denizaltıcılık hizmet senesi zam
larının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadroda, 
geri hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık hiz
met seneleri işlemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltı subayları 
meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların deniz
altıcılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız yar
baylığa terfi tarihine kadar geçen müddet için 
9 ncu madde hükmüne göre yıpranma zammı 
hakları mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtında bilfiil 
kıta vazifesi alan yarbay ve daha yukarı rütbe
deki subaylardan denizaltı filotilâ komodorları 
ile denizaltı filosu komutanı zam ve kıdemle
rini devam ettirirler. 

D - Herhangi bir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılıktan ayrılarak su üstü gemile
rine veya kara vazifelerine nakledilen subaylar 
yalnız denizaltıcılıkta kazanmış oldukları kıdem 
zammından 9 ncu madde mucibince istifade eder
ler. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi bu tashih
lerle yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3486 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 

şey yoktur. Pazartesi günü saat on beşte topla
nılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 10 

! 
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T. B. M. M. Matbaast 
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Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3629 sayılı kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin tadi

line dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/641) 

T. C. 
Başvekâlet 28 -V -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2208 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - V -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Denizaltıcılık kanununda yapılacak tadilât esbabı mucibesi 

3629 sayılı kanunun bazı maddelerinin aşağıda gösterilen sebeplerden dolayı değiştirilmesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

1 — Mezkûr kanunun 1. maddesinde denizaltı mensuplarına verilecek zamlara esas olan «Hizmet 
seneleri» tabiri denizaltıeı olupta denizaltıcılıkta istihdam edilmeyenlerin hizmet senelerini de ihtiva 
etmekte olduğundan bu müddetin, kanunun vaz'mdaki esasa uygun olarak münhasıran denizaltıcı
lıkta geçen bilfiil müddetlere hasrı lâzımgeleceği düşünülmüş ve kanunun 1. maddesine o yolda 
ilâve yapılmıştır. 

2 — 1142 ve 3486 sayılı kanunlar denizaltıcılık zamlarını alabilmek için «Bilfiil denizaltı gemile
rinde çalışmayı» şart koştuğu halde bilâhare 3629 sayılı kanunla denizaltı gemilerinde filfiil hizmet 
görme kaydı kaldırılmış ve vazifesiz olarak yapılan 15 adet dalış, zam almak için kâfi sayılmıştır ki, 
bu husus faal kadroda bulunmayanların mümaresiııi temin maksadından tamamen ayrılarak bir se
yirci sıfatile 15 vsaati ikmal etmelerine münhasıran yol açmıştır. 

Bundan maada denizaltı sınıfına temin edilen bu hesapsız ve çok defa hizmetsiz tahsisat meslekte, 
bu sınıfa doğru lüzumundan fazla bir temayül tevlit etmiş ve gitdikçe nisbetsiz bir surette çoğa
lacak olan bu fuzulî tahsisat da bir çığ gibi büyüyerek deniz bütçesini sarsacak mahiyette görülmüş 
ve bunları önlemek üzere 2. maddedeki 6 ayda en az 15 saat yerine bilfiil denizaltı gemilerinde 
çalışıpta her 6 ayda en az vazife ile 15 saat dalış yapmak ve yedek kadro ile geri hizmette bulunanlar 
için de hizmet şartlarına yöre (b) paragrafındaki kayıtları ve kadroları itibarile binbaşıdan yukarı 
rütbede oldukları için denizaltı gemilerinde gemi mürettibi olarak filî vazife alamayacaklar ile de
nizaltı teşkilâtında yüksek rütbeli subay olarak vazife alacaklar hakkında da ve daha evvel denizaltı-
cılıktan ayrılanlar için de (d) paragrafları ahkâmı vazedilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 - XI -1941 
Mazbata No. 18 
Easas No. 1/641 

Yüksek Reisliğe 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam-
laı ve tazminler hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair Millî Müdafaa 
vekilliğnce hazırlanıp Başvekâletin 28 - V -1941 
tarih ve 6/2208 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Encümenimize ha
vale buyurulmakla Millî Müdafaa vekâletinden 
gönderilen memur ile Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve Malî kontrol Umum müdürü hazır ol
dukları hakle tetkik ve müzakere olundu: 

Yukarıda adı geçen 3486 sayılı kanunun 3629 
sayılı kanunla değiştirilen birinci muaddel mad
desinde Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek 
zammın hizmet senelerine göre hesap edileceği 
mutlak olarak zikredildiğinden denizaltıcılık sı
nıfına girdikten sonra denizaltıeıhkda istihdam 
edilmeyenlerin bu suretle hariçte geçen hizmet 
senelerinden dahi istifade etmelerine inıkfm ha
sıl olmuş ve bu ise kanunun yazındaki esasa 
tamamile aykırı bulunmuş olduğu gibi aynı ka
nunun ikinci maddesi denizaltıcılık zamlarına 
istihkak kesbetmek için mukaddema 1142 ve 
3486 numaralı kanunlar ile vazedilmiş olan 
(bilfiil denizaltı gemilerinde çalışma) kaydını 
kaldırarak bunun yerine altı ayda 15 saat dalış 
yapmak şartını ikame etmiş olduğundan faal 
kadroda bulunmayanların dahi yalnız 15 saat 
dalışı ikmal etmelerde bu zamdan müstefit ol
malarına yol açılmış ve bu da zammın tesisinde 
güdülen maksada uyg^ıı bulunmamış olduğun
dan bu iki mahzuru bertaraf etmek ve aynı za
manda yedek kadro ile geri hizmetlerde bulu
nanların ve denizaltı gemileri mürettebi olarak 
bilfiil vazife alamıyacak olan binbaşıdan 
yukarı rütbede subayların tâbi olacakları 
hükümler ile denizaltı teşkilâtında yüksek 
rütbeli subay olarak vazife alacaklar hak
kında yapılacak muameleyi ihtiva etmek üzere 
hazırlandığı anlaşılan kanun lâyihası eneümeni-
mizce de muvafık görülmüş ve yapılan müzakere 
sonunda birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin (C) bendinin Denizaltı dip

lomasını haiz bulunan donanma komutanına da 
bu hakkm tanınacağına dair olan fıkrası bu zam
ma istihkak için vazedilen esaslara uygun gö
rülemediğinden encümenimizce bu fıkra kaldırıl
mış ve (D) fıkrasının yazılış şekli değiştirilmek 
suretile madde kabul edilmiştir. 

Hükümetçe teklif edilen ikinci madde ile 
3486 sayılı kanunun beşinci maddesi de ilga 
edilmek istenmektedir. Bu madde herhangi bir 
sebeple dalıştan menedilen denizaltıcılarm ikinci 
defa denizaltı gemilerinde vazifeye geçtikleri 
halde mukaddema aldıkları zammı alacaklarını 
mut azanımın olup maddenin ilgasile bu hükmün 
yani müktesep hakkın ref ve izalesi kasdedildiği 
anlaşılmakta ise de vaki suale karşı Millî mü
dafaa vekâleti namına hazır bulunan zat, böyle 
bir kastile hareket edilmediğini ve bu yolda 
bir şüphe ve tereddüt hâsıl olduğuna göre mad
denin ipkası muvafık olacağı cevabını vermiş 
ve bundan evvel kabul edilen maddenin (D) fık
rası bu gibilerin yalnız yıpranma hakkından 
müstefit olacaklarını ifade edip zam haklarının 
sakıt veya mahfuz olacağına dair bir kaydi ihtiva 
etmediğinden ipham ve tereddüde mahal ver
memek üzere beşinci maddenin ilga maddesin
den çıkarılarak olduğu gibi muhafazası kararlaş-
mış ve üçüncü madde yazıya ait bir değişiklik 
yapılmıştır. 

Yukarıdaki değişiklikleri ihtiva etmek üzere 
hazırlanan kanun lâyihası havalesi veçhile Mil
lî müdafaa encümenine verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Mnğla 
/. Eker 77. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Antalva 
F. öymen Ş. R. Hatipoglu N. E. Sümer 

Bolu Bolu 
Celâl Sait Siren Dr. Zihni Ûlpcn 

Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

( S. Sayısı : 24) 
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Bursa 

A. Nevzad Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Tunceli 
M. Yenel 

Yozgad 
S. Içöz 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/641 
Karar No. 6 

2 - XII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
23 - V - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulduğuna dair olup Bütçe encümenince 
müzakere edilerek bazı değişikliklerle tanzim olu
nan kanun lâyihası ve bu baptaki mazbatası encü
menimize de verilerek Millî Müdafaa vekâleti De
niz müsteşarı ile Maliye vekâleti Bütçe kontrol 
umum müdürü huzurile Eneümenimizee okundu 
ve icabı konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesile Bütçe encüme
ninin mazbatası mündericatma nazaran denizal-
tıcılıkta bilfiil vazife gören binbaşıya kadar (bin
başı dahil) er, erbaş ve subaylara kanuna bağlı 
hizmet senesi cetveline göre zam verilmesi encü-
encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın Bütçe encümenince tanzim edilen 
şekli aynen Eneümenimizee de muvafık görülmüş 
ise de ikinci maddesinin (C) kısmının son fıkrası 
Hükümetçe teklif edilen vazıh şekli tercih edile
rek madde o suretle yazılmış olmakla Umumî He
yetin tasvip nazarına arzolunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

N. Tınaz Dr. 
Edirne 

Fuat Balkan 
istanbul 

Ş. Â. Ögel 
Muğla 

8. Güney 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Çankırı 

Akif Arkan 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

N. Toker 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Malatya 

O. Koptagel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanunun bazı madde

lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3486 sayılı denizaltı smıfı 
mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir: 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&IŞTlRtŞİ 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanunun bazı madde

lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3486 sayılı denizaltı sınıfı 
mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Denizaltı kursu talebelerinden 
kursu ikmal edipte diploma alan denizaltıcı su
bay, gedikli erbaş ve erata denizaltı gemilerin
de bilfiil gördükleri hizmet senelerine mukabil 
bağlı cetvele göre her ay denizaltıcılık zammı 
verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü senesinden 
itibaren tezyidi denizaltı gemilerinde bilfiil iki 
sene kıta hizmetinin ikmalini takip eden malî 
sene iptidasından başlar ve müteakip arttırma
larda yine aynen bilfiil kıta hizmetile iki sene
nin tamamlanmasından sonra icra edilir. 

Denizaltı kurs talebelerine, dalış talimlerine 
başladıkları tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. 

Denizaltı kursuna devam edip dalış talimle
ri yapan talebeden erata, kurs müddetince, ay
da beşer lira tahsisat verilir. 

Madde 2 — A - Bilfiil denizaltı gemilerinde 
çalışıpta her altı ayda en az 15 saat vazife ile 
dalış yapan binbaşıya kadar olan - binbaşı da -
hil - subaylarla erat, gedikli erbaşlar denizaltı
cılık zam ve haklarından istifade ederler. 

B - Denizaltı yedek kadrosunda bulunanlar
la geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya ka
dar - binbaşı daihl - olan subaylar, gedikli er
başlar ve erat senede lâakal 30 saat vazife ile 
dalış yapmak şartile denizaltıcılık hizmet senesi 
zamlarının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadro
da, geri hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık 
hizmet seneleri işlemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltıcı subay
lar meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların de
nizaltıcılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız yar
baylığa terfi tarihine kadar geçen müddet için 
9 ncu madde hükmün 3 göre yıpranma zammı 
haklan mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtından bilfiil 

Madde 1 — Denizaltı kursu talebelerinden i 
kursu ikmal edipte diploma alan denizaltıcı su- | 
bay, gedikli erbaş ve erata denizaltı gemilerin-
de bilfiil gördükleri hizmet senelerine mukabil , 
bağlı cetvele göre her ay denizaltıcılık zammı | 
verilir. '• 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü senesinden \ 
itibaren tezyidi denizaltı gemilerinde bilfiil iki , 
sene kıta hizmetinin ikmalini takip eden malî se- j 
ne iptidasından başlar ve müteakip arttırmalar- , 
da yine aynen bilfiil kıta hizmetile iki senenin , 
tamamlanmasından sonra icra edilir. j 

Denizaltı kurs talebelerine, dalış talimlerine j 
başladıkları tarihten itibaren* diploma tarihine i 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. j 

Denizaltı kursuna devam edip dalış talimle
ri yapan talebeden erata, kurs müddetince j 
ayda beşer lira tahsisat verilir. ! 

Madde 2 — A - Bilfiil denizaltı gemilerin- \ 
de çalışıpta her altı ayda en az on beş saat va
zife ile dalış yapan binbaşıya kadar olan - bin- I 
başı dahil - subaylarla erat, gedikli erbaşlar de- \ 
nizaltıcılık zam ve haklarından istifade ederler. 

B - Denizaltı yedek kadrosunda bulunanlarla i 
geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya kadar 
- Binbaşı dahil - olan subaylar, gedikli erbaşlar 
ve erat senede lâakal otuz saat vazife ile dalış I 
yapmak şartile denizaltıcılık hizmet senesi zam
larının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadroda, geri 
hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık hizmet 
seneleri işlemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltıcı subay
lar meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların de- | 
nizaltıcılık zam ve kıdemleri işlemez. Yalnız i 
yarbaylığa terfi tarihine kadar geçen müddet ! 
için 9. madde hükmüne göre yıpranma zammı ı 
hakları mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtından bilfiil | 
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M. M. BNCÜMENÎNtN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

birinci 

Madde 2 —- A - Bilfiil denizaltı gemilerinde 
çalışıp da her altı ayda en az 15 saat vazife ile 
dalış yapan binbaşıya kadar olan (Binbaşı dahil) 
subaylarla erat, gedikli erbaşlar denizaltıcılık 
zam ve haklarından istifade ederler. 

B - Denizaltı yedek kadrosunda bulunanlarla 
geri hizmetlerinde bulunan binbaşıya kadar 
(Binbaşı dahil) olan subaylar, gedikli erbaşlar 
ve erat senede lâakal 30 saat vazife ile dalış yap
mak şartile denizaltıcılık hizmet senesi zam
larının 1/3 nü alırlar. Bunlar yedek kadroda, 
geri hizmetlerde bulundukça denizaltıcılık hiz
met seneleri işlemez. 

C - Yarbaylığa terfi eden denizaltıcılık su
baylar meslekten ayrılmış bulunurlar. Bunların 
yıpranma ve hizmet seneleri işlemez. Yalnız 
yarbaylığa terfi tarihine kadar geçen müddet 
için 9 ncu madde hükmüne yıpranma zammı 
haklan mahfuzdur. 

Bunlardan denizaltıcılık teşkilâtında bilfiil 

t&it> '< 
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Hu. 

kıta vazifesi alanlar zam ve kıdemlerini de
vam ettirirler. 

Denizaltıcılık diplomasını haiz bulunan ve 
bu denizaltıcılık teşkilâtında bilfiil vazife almış 
olan Donanma komutanı bu teşkilâttan ayrıl
dığı zamanki kıdemine nazaran denizaltıcılık 
zammını donanma komutanı bulunduğu müd
detçe alır. 

D - Herhangi bir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılıktan ayrılan subaylar su üstü 
gemilerine veya kara vazifelerine nakledilenler. 
Bu takdirde bunlar yalnız denizaltıcılıkta kazan
mış oldukları kıdem zammından 9. madde mu
cibince istifade ederler. 

MADDE 2 — 3486 sayılı kanunun 
maddeleri hükümleri kaldırılmıştır. 

3. ve 5. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

. MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faytk Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü.V. 

Ad. V. 
H. Menemencioğl 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

C. K. Incedayı M 

23-V-1941 

M. M. V. 
u S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
W. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Ti. V. 
. Ökmen 

B. E. 

kıta vazifesi alanlar zam ve kıdemlerini devam 
ettirirler. 

D - Herhangi bir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılıktan ayrılarak su üstü gemile
rine veya kara vazifelerine nakledilen subaylar 
yalnız denizaltıcılıkta kazanmış oldukları kıdem 
zammından 9 ncu madde mucibince istifade eder
ler. 

MADDE 2 — 3486 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

( S.: "Sayıcı ""24 ')' 
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kıta vazifesi alan yarbay ve daha yukarı rütbj- t ; ; 
deki subaylardan denizaltı filotilâ komodorları 
ile denizaltı filosu komutanına, zara ve kıdemle
rini devam ettirirler, ! 

D - Herhangi bir sebeple yarbay olmadan 
evvel denizaltıcılıktan ayrılarak su üstü gemile
rine veya kara vazifelerine nakledilen subaylar 
yalnız denizaltıcılıkta kazanmış oldukları kıdem 
zammından 9 hcu madde mucibince istifade eder
ler. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Bütçe encümeninin 3 ncü mad
desi aynen. I 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin 4 ncü mad- I 
desi aynen. 

( S. Sayısı : 24 ) 



'Hnafliît' 
senesi 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
12 
15 
17 

Subay ala
şağı aylık 

zam 

40 
53 
67 
80 
§3 

107 
120 
134 
147 

~ r - r 

Gd. Erbaş 
alaeağı ay^ 

lık zam 

27 
36 
45 
55 
64 
73 
83 
92 

101 

Hükümetin teklifine bağh 

OBTVBL 

Bral ala
cağı aylık 

zam 

10 
13 
16 
19 

Hizmet 
senesi 

19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 

Subay ala
eağı aylık 

zam 

161 
175 
188 
202 
216 
230 
244 
257 
272 

Gd. Erbaş 
alacağıay-

lıkzam 

111 
120 ' 
130 
139 
149 
158 
168 
177 
187 . 

Erat ala
cağı aylık 

zam 

ujı» m ** 
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