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376 numara ve 26 - X I -1339 tarihli posta kanununa müzeyyel kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/1935

- Sayı

: 3014)

No.

Kabul tarihi

2721

18 - V - 1935

B İ R İ N C İ MADDE — 376 numaralı posta kanunu ile posta idaresinin yaptığı
işlerden dolayı alınacak ücretler, Nafıa vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heye
tince tasdik olunacak tarifeye göre istifa edilir.
İ K İ N C İ MADDE — Muvazenei umumiye, mülhak ve hususî bütçelerle idare
olunan dairelerden ve belediyelerden postaya tevdi olunan mektub, kart, gazete,
mevkut risaleler, her nevi basılmış kâğıdlar, iş kâğıdları ve örneklerle kıymeti mu
kadderdi mektub, kıymetli ve kıymetsiz posta paketlerinden ve bunlara müteallik ha
ber isteme, adres değiştirme, geri alma, başka yere yollama, geri çevirme ve ardiye
hizmetlerinden üçte bir ücret ve resim alınır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Alâkalı vekâletlerin talebi üzerine posta, telgraf ve te
lefon idaresinin vereceği istatistiklere güre yukarıdaki maddede yazılı dairelerden
alınacak posta ücretleri senelik maktu bir miktar üzerinden de istifa olunabilir. Bu
maktu miktarlar P. T. T. idaresmin istatistiklerinde taayyün edecek bir sene evvelki
miktardan aşağı olamaz. Bu hususta yapılacak mukavelenamelerin İcra Vekilleri
Heyetinin tasdikına iktiran etmesi lâzımdır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Posta ve telgraf ve telefon idaresinin istatistik
lerine nazaran aşağıdaki fıkralarda yazılı muhabere evrakı ve nakliyat ücretle
rinin bir senelik tutarının binde beşi her sene alâkalı daire bütçelerinden maktuan ödenir:
A - Bu kanunun tatbiki tarihine kadar muafiyetten istifade eden Kızılay, Ço
cuk esirgeme ve Türk Tayyare kurumları ve halkevlerinin muhabere maddelerüe
kıymeti mukaddereli mektub, kıymetli, kıymetsiz posta paketleri,
B - Bilcümle askerî mektebler, öksüz yatı mektebleri ve Darüşşafaka talebesile onbaşıya kadar (Onbaşı dahil) asker ve jandarma efradının kendi usul ve
furuuna, karılarına, erkek ve kız kardeşlerine ve bunlarm çocuklarına, baba
ve analarının erkek ve kız kardeşlerine ve kainbaba ve analarma gönderecekle
ri ve bu akrabanm mezkûr talebe ve efrada yollayacakları mektub ve kartlar,
C - Fakir çocuklara parasız olarak dağıtılmak üzere Hükümet dairelerince
gönderilecek kitablar ve risaleler,
D - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden gönderilib doktorlar taraf nidan
doldurularak postaya verilen sari hastalıklar ihbarnameleri,
E - Köyler için Hükümet merkezinde çıkarılan ve adı İcra Vekilleri Heyetin
ce seçilen bir gazete.
BEŞİNCİ MADDE — Maktu ücrete bağlanan daireler posta ücretlerinin bir
aylık tutarını her ay peşin olarak posta ve telgraf idaresine ödemeğe mecburdurlar.
AİTİNCI MADDE — Türkiye Devletinin sefaret ve konsoloshanelerine posta
ücretlerinden muafiyet veren ecnebi Devletlerin sefaret ve konsoloshaneleri tara
fından bu muafiyet hududu dahilinde tevdi olunacak muhabere maddelerinden
Ücret ve resim alınmaz.
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YEDİNCİ MADDE — Tarife ve mukaveleye göre alınacak ücretlerin tahsil
şekli Nafıa vekâletince yapılacak bir talimatname ile tayin olunur.
SEKİZİNCİ MADDE — 376 numaralı kanunun ücretlere müteallik hükümle
ri ile mezkûr kanunda ve 1470 numaralı kanunun 20 ve 21 nci ve 1593 numaralı
kanunun 59 ncu ve 1715 numaralı kanunun 93 ncü maddelerinde ve 2579 numara
lı kanunda vazüı posta muafiyetleri kaldırılmıştır (11 mart 1928 tarih ve 1212
numaralı kanun hükmü mahfuzdur).
DOKUZUNCU MADDE — Post:^ ücreti
tahsisat di&er fasıll ara nakledil emez.

olarak

daire bütçelerine

konan

ONUNCU MADDE — Bu kanun hükümleri 1 haziran 1936 tarihinden başlar.
ON BİRİNCİ MADDE — Bu kanım hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
25 mayıs 1935
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