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B Î R Î N C İ MADDE — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 16-V-1933
tarihli ve 2180 sayılı kanunun (6) ncı maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmştir:
Kalemi mahsus; bir müdür, dört birinci ve dört ikinci kâtibten terekküb eder.
13u kalem Reisicumhurun resmî ve hususî ve mahrem bütün muhaberelerini te
min ve alelıtlak yazı işlerini ifa eder.
A) Müdür bu kalemin âmiridir. Muamelatın iyi cereyanından ve mahremiyetin
den Cimimi kâtib ile müştereken mesuldür. Reisicumhurun hususî mahiyeti ha
iz emirlerini telâkki ve ifa etmekle beraber, şahsî münasebetlerinde de irtibat vazife
sini görür.
B) Kâtiblerin vazifeleri müşterek vazifedendir.
İ K t N C l MADDE — Yukarıda adı yazdı kanunun. Ll nci maddesi aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir:
Reisi Cumhur dairesi memurları aşağıdaki şekilde tayin ve terfi edilirler:
A) Umumî kâtib, İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile;
B) Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa vekilinin inhası ve Reisicumhurun
tasdikile;
C) Kalemi mahsus ve daire müdürleri, umumî kâtibin inhası ve Reisicumhurun
tasdikile;
D) Kalemi mahsus bilinci kâtibleri, kalemi mahsus müdürünün teklifi, umu
mî kâtibin inhası ve Reisicumhurun tasdikile;
E ) Kalemi mahsus ikinci kâtibleri, kalemi mahsus müdürünün ve idare me
muru ile kâtib, daire müdürünün inhası ve umumî kâtibin tasdikile.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Zikri geçen kanunun (14) ncü maddesi şu şekilde de
ğiştirilmiştir:
Riyaseti Cumhur dairesi memurlarından, kadro dahilinde bulunduğu derece
yi ihrazından itibaren üç senelik terfi müddetini doldurub da münhal olmadı
ğından (A) cetvelindeki mafevk derecelere terfi edemeyen ve terfie lâyık oldu
ğu amirlerince tasdik edilenler, kadroda yer olsun olmasın, bir derece terfi
ederler. Ancak bu muamele bir defadan fazla tekerrür edemez. Şu kadar ki bu
suretle terfi etmiş bir memur, münhalvukuu ile (A) cetvelindeki kadro dahi
linde mafevk dereceyi ihraz ederse, evvelce terfi ettiği tarihten itibaren üç se
neyi doldurmak şartile yine ilk fıkradaki şeraite göre bir derece terfi ettirile
bilir.
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DÖRDÜNCÜ MA]) DE — tsmi çeçen kanundaki (A) cetveli aşağıda gösteril
diği şekilde değiştirilmiştir:
Derece

1
3
ti
7
5
ti
7

Memuriyetin nevi

Umumî kâtib
Kalemi mahsus müdürü
Birinci kâtibler
tkinci
»
Daire müdürü
tdare memuru
Kâtib

Aded

Maaş

1
1
4
4
1
1

150
100
70
55
80
70
55

]
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BKŞlNCl MADDE —Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe
Heyeti memurdur.

İcra Vekilleri

11 haziran 1936

Cümhuriytl Reisliğine yanlan tezkerenin tarih ve
numarası
'
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
:
Bu kanunun
müzakerelerini gösteren zabıtların
tild ve say ifa numaraları
:

10-VI-1936
11 - VI
Cild
11
1%

ve 1/573

-1936 ve 4/506
Hayıfa
294
48^.22:123

