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Tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi 

a) Muhtelif vergi tayama sepebiyet verilmesi: 
Madde 335 — Kaçakçılık veya kusurda cezayı istilzam eden tek 

bk fiil ile başka neviden birkaç vergi zıyaa uğramış olursa her vergi 
bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. 

b) Muhtelif cezayı istilzam etmesi: 
Madde 336 — Cezayı-istilzam eden tek bir fiil ile kaçakçılık ve 

usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara 
ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil- ile vergi ziyama da sebebiyet 
verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde evvelce usulsüzlük cezasının ke
silmiş olması, bu cezanın zıyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gere-
ken kaçakçılık veya kusur cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen 
cezanın ikmaline mani değildir. 

Fiil aynlıği 
Madde 337 — Ayrı ayrı yapılmış olan kaçakçılık, kusur veya usul

süzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadar ki, 352 nci maddede 
yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla 
yapıldığı takdirde birden fazlasının her biri için, birincisine ait cezanın 
dörtte biri kesilir. 

Aynı ne vi usulsüzlükten maksat, fiillerin 352 nci maddede gösterilen 
derece ve fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır. 

İştirak 
Madde 338 — Ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartiyle birden 

fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya hileli vergi suçu veya hileli vergi 
suçuna teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri veya doğrudan doğruya 
beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında, iştirak ettikleri suç
lar için bu kanunda yazılı cezalar uygulanır. 

Tekerrür 
Madde 399 — Kaçakçılık, kusur veya usulsüz'üklen dolayı ceza

landırılan ve cezası da kesinleşen bir kimse, aynı neviden bir fiili ceza
nın kesinleştiği tarihi takibeden yılın başından başlamak üzere kaçakçı
lıkta beş yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte iki yıl zarfında tekrar işlerse 
cezası: Kaçakçılıkta yarısı, kusurda üçte biri, usulsüzlükte dörtte biri 
nispetinde artırılır. 

Suçlarda birleşme 
Madde 340 — Bu kanunda yazılı kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük 

cezaları ile Türk Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yaz-lı cezalar; 
içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. 

Bu kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 
Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiği takdirde, vergi cezası kesil
mesi, mezkûr kanun hükmüne tevfikan takibat yapılmasına mani olmaz. 

Vergi ziya : 
Madde 341 — Vergi zıyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilen

dirme ile ilgili ödevlerini zaman'nda yerine getirmemesi veya eksik ye
rine getirmesi yüzünden verginin zamamnda tahakkuk ettirilmemesini 
veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı be
yanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesne 
veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi zıyaı hük
mündedir. 

Tukarıki fıkralarda yazılı hallerde vergin'n sonradan tahakkuk et
tirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri al:nması ceza 
uygulanmasına mani teşkil etmez. 

Beyannameleri bekleme süresinin vergi ziyanın mucip sayılmıyacağı 
Madde 342 — Beyannameli mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi 

yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlıyarak 15 gün 
beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi zıyaı olmam iş sayılır. 

Veraset ve İntikal Vergisinde mükellefe tebliğ edilmek şartı ile ye
niden 15 günlük bir mühlet verilir. Bu hususta da yukarıki hüküm cari 
olur. 

En az ceza haddi 
Madde 343 — Damga ve tayyare resimleri dolayısiyle kesilecek 

vergi cezaları, resme tabi her varaka, senet ve ilân için 25 kuruştan az 
olamaz. Diğer vergilerde her vergi için beş liraya baliğ olmıyan cezalar 
kesilmez. 

ÎKÎNCI KISIM 
Vergi cezalan 
BÎRÎNCİ B Ö L Ü M 

Kaçakçılık 

Kaçakçılığın tarihi 
Madde 344 — Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından kas

ten vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 
Aşağıda yazılı hallerden her hangi biri ile vergi ziyama sebep olan 

fiilde, kastin mevcudiyeti kabul edilir; mükellef veya sorumlunun itiraz 
ve Temyiz komisyonlariyle Danıştayda kastının mevcut olmadığını iddia 
ve ispat hakkı mahfuzdur: 
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1. Beyan üzerinden alınan vergilerle İlgili olup yıllık olarak veril
mesi gereken beyannamelerde (Münferit ve özel beyannameler dahil) 
toplamı on bin, diğer beyannamelerde toplamı iki bin liradan az olma
mak Üzere beyannamede yazılı vergi matrahının % 10 unu geçen bir mik
tarın noksan bildirilmesi; (Beyanname dışında ayrıca bir tetkike ihtiyaç 
göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanarak vergi dairesince 
tesbiti mümkün olan 'noksan bildirmeler bu hükümden hariçtir.) 

30 uncu maddede yazılı sebeplerle re'sen takdir olunan ve yukarda 
yazık hadleri aşan matrah yeya matrah farkları da noksan beyan hük
mündedir. Mezkûr maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı sebeplerle ya
pılan re'sen takdirlerde bu hükmün uygulanması için takdir olunan mat
rahın on bin lirayı aşması yeter. 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmeleri beyanname ile yapıl-
mıyan vergilendirmelerde, hiç beyanda bulunulmaması veya noksan veya 
gerçeğe aykırı beyanda bulunulması; 

3. Beyan esasına istinat eden mükellefiyetlerde beyanname verme 
süresi ve ek süre veya beyan esasına dayanmıyan vergilerde vergilen
dirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde ticari veya meslekî kazanç 
sahiplerinin kazançlariyle ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin ittılat dışın
da bırakılması. 

Kaçakçtlikta ceza 

Madde 345 — Kaçakçılık yapan mükelleflere veya sorumlulara, 
kaçırdıkları verginin üç katı tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadar ki» kesilen ceza (Veraset ve intikal Vergisi hariç) : 
1. Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı için (Kazançları 

götürü olarak tesbit edilen serbest meslek erbabı hariç, işletme esasında 
defter tutmasına müsaade edilen kurumlar dahil) 2 500; 

2.İkinci sınıf tüccarlar için 1 000; 
3. 1 ve 2 numaralı bentler dışında kalan mükellefler ve sorumlular 

için 100; 
liradan az olamaz. 

Teşvik 

Madde 346 — Bir mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık 
yapmaya veya hileli vergi suçu işlemiye azmettirenlere işlenen fiiller için 
mükellefe veya sorumluya uygulanacak ceza aynen uygulanır. 

Yardım 

Madde. 347 — Kaçakçılık veya hileli vergi suçu olduğunu bildiği bir 
fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir 
menfaat gözetmediği takdirde, bu fiiller için kanunda belli edilen ceza
ların dörtte biri kesilir veya hükmedilir. 

Aynı yardımı 357 nci maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı f i 
illerin işlenip tamamlanması için yapanlara bu fiiller için tâyin olunan 
cezanın yarısı hükmolunur. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak keyfiyetten 
İlgili makamları haberdar edenlere ceza kesilmez. 

ÎKİNCİ B Ö L Ü M 

Kusur 

Kusurun tarifi 

Madde 348 — Kusur, kaçakçılık sayılan haller dışında her hangi 
bir suretle vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 

Kusurda ceza 

Madde 349 — Kusur işliyen mükelleflere zıyaa uğrattıkları ver
ginin % 50 si tutarında vergi cezası kesilir. 

Tahrire dayanan vergilerde kusur cezan 
Madde 350 — Tahrire dayanan vergilerde, bildirmeye mütaallik 

kanuni mecburiyetleri süresinde yerine getirmemek suretiyle kusur işli
yen mükelleflere, zıyaa uğrattıkları verginin j % 20 si nispetinde ve.rgi 
cezası kesilir. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Usulsüzlük 

Usulsüzlüğün tarifi 

Madde 351 — Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müte
allik hükümlerine riayet edilmemesidir. 

Usulsüzlük dereceleri ve cezalan 

Madde 352 — Gelir, kurumlar, gider, istihlâk, bina ve arazi ver
gilerine ait olan usulsüzlükler aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna 
bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerekti
rirse bağlı cetvelde yazılı cezalar İki kat olarak kesilir. 

I inci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş olması (341 inci maddede 

yazılı süreden sonra verilmiş-beyannameler hiç verilmemiş sayılır); 
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden her hangr 

birinin tutulmamış olması; 
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi 

incelemesi yapılmasına imkan vermiyecek derecede noksan, usulsüz veya 
karışık olması; 

4. Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerin ve kanunen mu-
h af az as: mecburi vesikalarla evrakın yetkili memurlar tarafından iste
nildiği halde ibraz edilmemesi; 

5. Çiftçiler tarafından, 245 İnci madde hükmüne göre muhtar ve 
ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi; 

II nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin sonundan başlıyarak 15 gün 

içinde verilmiş olması; 
2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tasdik mu

amelelerinin yaptırılmamış olması (Kanuni süresinin sonundan başlıya
rak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır) 

3. Götürü matrahlar üzerinden salman Gelir Vergisinin tarh za
manı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması; 

4. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda İste
nilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması; 

III üncü derece usulsüzlükler : 
1. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zamanında yapılmaması; 
2. Vergi karnesinin, süresinin sonundan başlıyarak 15 gün geçtiği 

halde alınmamış olması; 
3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde : 215 - 219) 

uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim 
yılı için tesbit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır); 

IV üncü derece usulsüzlükler : 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tasdik mua

melesinin, süresinin sonundan başlıyarak bir ay içinde yaptırılmış ol
ması: 

2. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve evrak ve vesikaların ka
nunen belli şekli ve muhteviyatına ve eklerine ait hükümlere uyulmamış 
olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı.için 
tesbit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır); 

3. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve açıkl'ğmı bozmamak şar-
tiyle bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; 

4. Vergi karnesinin, süresinin sonundan başlıyarak 15 gün içinde 
alınması. 

özel usulsüzlük cezalan 

a) Fatura ve benzeri evrak vermiyen ve almıyanlann cezast: 

Madde 353 — 232, 234, 235 ve 236 ncı maddeler gereğince veril
mesi ve alınması icap eden fatura, gider puslası ve müstahsil makbuzum' 
vermiyen ve almıyanlardan her birine ve serbest meslek makbuzunu ver-
miyenlere her fatura, gider puslası, müstahsil makbuzu ve serbest mes
lek makbuzu için yirmi liradan (Çiftçilerde beş liradan) aşağı olmamak 
üzere bu vesikalara yazılması gereken meblâğın yüzde üçü (Çiftçiler için 
yüzde biri) nispetinde usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde tesbit olunan yukarda yazılı usulsüzlüklerin, 
hepsi için kesilecek cezaların toplamı beş bin lirayı aşamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı usulsüzlükler neticesinde vergi ziyaı da 
husule geldiği takdirde bu ziyaın müstelzim olduğu kaçakçılık veya ku-
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sur cezalan ayrıca kesil ir ve bu cezalar hakkında 336 nci madde hukmu 
uygulanmaz. 

b) Veraset ve İntikal Vergisinde : 

Madde 354 — Veraset ve İntikal Vergis i beyannamelerim kanuni 
süresinin bitmesini takıp eden günden başhyarak 15 gun içinde verenlere, 
25 l iradan az olmamak şartıyle verginin % 2 s i , daha sonra verenlere" 
50 l iradan az olmamak şartıyle verginin % 5 i tutarında usulsüzlük cezası 
kesil ir . 

o) Damga resminde : 

Madde 355 — a) Damga Resmi mevzuuna giren kâğıtlar ve ilân
lara yapıştırılan pullar, Damga Resmi Kanununun belli ettiği şekilde iptal 
edılmemışse, iptal edilmemiş olan pulların kıymeti üzerinden maktu re
simlerde yüzde 50, nispî resimlerde yüzde on vergi cezası kesil ir . B u hü-
hûm, resmî daireler, noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3659 sayılı 
kanuna tabı kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya gönderilen kâğıt 
ve ilânların iptal edilmemiş pu l lan hakkında uygulanmaz. 

b) Damga Resmi, i lg i l i vergi kanununda belli edildiği şekilde i fa 
edilmiyen hallerde maktu resimlerde resmin yüzde 50 si ve nispî 
resimlerde yüzde 10 u nispetinde usulsüzlük cezası alınır. 

Madde 356 — 1. Resmî daireler, noterler, bankalar ve anonim 
şirketlerle 3659 sayılı kanuna tabı kurumlara ve derneklere ibraz edilen 
veya gönderilen ve pulları Vergi Kanununun belli ettiği şekilde iptal edil
memiş bulunan evrakı, pullarını resmî mühür veya damga vaz'ı suretiyle 
iptal etmeden muameleye koyanlar adıha her varaka ıçm 50 şer kuruş 
ceza kesil ir . Ancak mutaaddtt nüsha olarak tanzim edilmiş olan evrak 
için bu fıkra gereğince her şahıstan alınacak cezanın toplamı beş lirayı 
geçemez. 

2. Gerçek ve tüze] kişiler tarafından resmî dairelere verilen her 
nevi dilekçe, istifanamelerle lâyiha, muhtıra, beyanname ve ihbarname
lerin ve bu mahiyette resmî makamlara çekilen telgrafnamelerın mü
hürlü ve imzalı nüshalarını pulsuz veya pulu noksan olduğu takdirde 
resmi i fa edilmeden veya pulu tamamlatılmadan kabul edilmez ve mua
meleye konulmaz B u evrakı resmi i fa edilmeden veya noksanı tamam
lanmadan kabul eden ve muameleye koyanlar adına her kâğıt için elli 
kuruş ceza kesil ir . 

B u gibi evrak posta ile gönderilmiş olduğu takdirde durumu ve re
sim ve ceza ile mükellef olanlar bir tutanakla tesbıt edilerek keyfiyet 
pulsuz veya noksan pullu kâğıt üzerine şerh edildikten sonra muameleye 
konulur. Buna riayet etmeden muameleye koyanlar hakkında yukarıki 
fıkrada yazılı ceza hükmü uygulanır. 

3. Pulsuz veya pulu noksan kâğıtlan, usulen resmi ve para ce
zası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noter
ler adına her kâğıt için i k i buçuk l i ra ceza kesilir. 

4. Damga resminin defter ve kayıt nizamı ile muhafaza ve ibraz 
ödevlerine ait usulsüzlüklerde de 352 nci madde hükmü uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza mahkemelerince yargılanacak suçlar ve cezalan 

Hileli vergi suçu 

Madde 357 — Beyanname verilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki 
idlerden bırı ile verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine veya 
ksık tahakkuk ettirilmesine sebebiyet verilmesi hileli vergi suçudur. 

1. Çift defter kullanmak (Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
lefterlere kaydı gereken hususların, vergi matrahının azalmasını tevlit 
decek tarzda diğer defter ve evrakta toplanması, çift defter ku l lan -
naktır.) 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim 
tmek veya bunları bilerek kul lanmak; 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmıyan vesika ve 
uretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun 
lmıyarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kul lanmak; 

4 Verg i kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtla-
nı tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak 
eyahut her turlu hesap ve muhasebe hileleri yapmak; 

5 Verg i kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sabi
lerini yok ederek yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 
oymamak; 

6. Vergi kanunlarına gore tutulması ve muhafazası mecburi olan 
defter veya vesıkalan yok etmek veya gizlemek (Mevcudiyetleri sabit 
olduğu halde vergi incelemesine yetki l i kimselere inceleme sırasında 
defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.) 

7. B i r vergilendirme dönemi içinde toplamı y i rmi bin lirayı aşan 
satış bedeli ve beş b in lirayı aşan ücret, faiz, komüsyon, iştirak kazancı, 
kıra bedeli gibi hasılat, kazanç ve iratları bu kanuna göre tutulması 
mecburi defterlerden hiç birine kaydetmemek ve beyannamede de gös
termemek. (Beyanname verilmemiş olması halinde hasılat kazanç ve 
irat lar beyannamede gösterilmemiş sayılır.) 

Hileli vergi suçuna teşebbüs 

Madde 358 — 357 nci maddenin 1 - 6 nci bentlerinde yazılı ful ler i 
verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce mey
dana çıkarılanlar ile vergi daireleri veya vergi mcelemesi yapanlarca 
vâki yazılı talebe rağmen servet beyanında bulunmayanlar, bu f i i l ler in 
vergi ziyamı mucip olup olmıyacağına bakılmadan, hileli vergi suçuna 
teşebbüs etmiş sayılırlar. 

Hileli vergi suçunda ceza 

Madde 359 — 357 nci maddede yazılı ful ler i ışlıyenler hakkında 
345 inci maddede yazılı cezadan ayrı olarak üç aydan uç yıla kadar ha
pis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mah
rumiyete hukmolunur. 

Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiye
t in gazete çıkan yerlerde gazete ile,, çıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla 
ilân edilmesine de hukmolunur. 

Hileli vergi suçuna teşebbüsün cezası 

Madde 360 — Hareket len 358 inc i maddeye uyanlar hakkında bir 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve 
meslek icrasından mahrumiyete hukmolunur. 

Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiye
tin gazete çıkan yerlerde gazete ile, çıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla 
ilân edilmesine de hukmolunur. 

Bilgi vermekten çekinenler ile 257 ıtci madde hükmüne uymıyanlar 

Madde 361 — A ) B u kanunun 148 ve 257 nci maddeleriyle 150 
nci . maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine, çekinme sebebi olmaksı
zın riayet etmiyenlerde (Kamu idare ve müesseseleri hariç) : 

1. B i r inc i sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı (Götürü usulde 
vergilendirilenler hanç) hakkında üç bin l i raya ; 

2. İkinci sınıf tüccarlar hakkında bm beş yüz l i raya ; 
3. Yukarıki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 

bin l i raya ; 
Kadar para cezasına hukmolunur. 
B u hükmün uygulanması ıçm 148 ıncı madde gereğince bilgi istenı-

lırken yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tâyin olunan sure ile 
suresinde cevap verilmediği veya eksik veya yanıltıcı bilgi verildiği tak
dirde haklarında kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidi 
leceğinin ilgil i lere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. 

B ) Yukarıki A fıkrasında yazılı mecburiyetlerin, para cezası hük-
molunmasma rağmen yine yerine getirilmemesi halinde yetki l i merci
lerce yeniden süre belli edilerek bu mecburiyetlerin yerine getirilmesi 
kendilerine tebliğ olunur. 

Yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine get irmi-
yenler hakkında uç aya kadar hapis cezası hükmedilir. 

C) Yetk i l i makam ve memurlar tarafından kamu idare ve mües
seselerinden 148 ve 149 uncu maddeler gereğince istenilen bilgileri çe
kinme sebebi olmaksızın vermıyenler ile 150 nci maddenin 1 - 3 numa
ralı bendlerinde yazılı olanlardan bahsi geçen maddedeki' bildirme mec
buriyetini yerine getırmiyenlere iki yüz l i raya kadar para cezası huk
molunur. 

B u maddenin uygulanmasında 367 nci maddede gösterilen usule 
uyulur. 

Vergi mahremiyetinin ihlâli 

Madde 362 — B u kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymağa mec
bur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlâl edenlere Turk Ceza K a n u 
nunun 198 İnci maddesinde yazılı cezanın ıkı katı hukmolunur. B u ceza 
iki aydan az olamaz. 

Suçları tekerrür edenler bir daha Devlet hizmetinde kullanılmazlar. 
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Mükelleflerin özel işlerim yapan memurlar 

Madde 363 — B u kanunun , altıncı maddes mn son fıkrası gere
ğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile i lg i l i hesap, yazı 
ve sair özel işlerim yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa 
aykırı harekette bulunan'ar Turk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine 
göre ceza görürler. B u hareketler kaçakçılık cezasını gerektııen bir fule 
iştirak veya yardım veya o fıılı teşvik mah yet nde olduğu takdirde hak
larında ayrıca bu kanunun 338, 346 ve 347 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

V e r g i cezasının kesilmesi, ödenmesi ve kalkması 

BÎRlNCİ BÖLÜM 

Ceza kesme 

Cezayı gerektiren olayın tesbitı 

Madde 364 — V e r g i cezalarım gerektiren olaylar vergi dairelerince 
veya yoklamaya ve vergi incelenmesine yetki l i olanlar tarafından tesb.t 
olunur Y o k l a m a ve vergi incelenmesi sırasında raslanan, vergi ceza
sını gereketırıci olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması 
ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların, tutanakla tesbit edilmesi mec
buridir. 

Ceza kesme yetkisi 

Madde 365 — V e r g i cezaları olayların İlgili bulunduğu vergi 
bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesil ir 

Damga Resımne ve pul ile alman diğer vergilere mutaallık olaylar
da vergi cezasını kesecek vergi dairelerim Mal iye Bakanlığı belli eder 

Ceza İhbarnamesi 
Madde 366 — Kesilen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) 

üe tebliğ olunur. 
Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgiler bulunur • 
1. ihbarnamenin sıra numarası; 
2. Tanz im tar ih i ; 
3. i l g i l i l e r in soyadı, adı ve unvanı; 
4 Varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası) 
5 i l g i l in in açık adresi; 
6 Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra numara lan gösterilmek 

ve mevcut deliller bildirilmek suretiyle) 
7 Olayın i lg i l i bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi; 
8 Varsa cezanın i lg i l i bulunduğu vergiye alt ihbarnamenin tarih 

ve numarası; 
9 Varsa tekerrür ve içtima durumu; 

10. Verg i cezasının hesabı ve miktarı; 
11 i t i r a z veya temyiz süresi. 
Cezavı gerektiren olayın tesbıtıne dair tutanak sureti ile inceleme 

raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır. 

Hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul 

Madde 367 — Yaptıkları inceleme sırasında hileli vergi suçunu 
veya bu suça teşebbüsü tesbit eden maliye müfettişleri, hesap uzman
ları ile muavinleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelenme
sine yetki l i olan diğer memurlar tarafından i lg i l i vergi dairesin n bağb 
bulunduğu defterdarlığın mutalâasıyle, keyfiyetin yetki l i Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

H i l e l i vergi suçunun işlendiğine sair suretlerle ıttıla hâsıl eden 
Cumhuriyet Savcılığı hemen i lg i l i vergi dairesini haberdar ederek ince
leme yapılmasını talebeder. 

Âmme dâvasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet Savcı
lığına bildirilmesine tâlık olunur. 

359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı cezalar, kaçakçılık, kusur veya 
usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına mâni değildir. 

Ceza mahkemesinden sâdır olacak kararlar , bu kanunun dördüncü 
kitabının ik inc i kısmının 1 - 3 uncu bölümlerinde yazılı vergi cezalarını 
uygulayacak makam ve mercilerin muamele ve kararlarına müessir 
olmadığı gibi bu makam ve mercüerce ittihaz edilecek kararlar da ceza 
yargıcını bağlamaz. 

I K I N C I B O L U M 

Cezalar ödenmesi ve kalkması 

Vergi cezalarının ödenme «amam 

Madde 368 — V e r g i cezalan : 
1 Cezaya it iraz edılmemışse itııaz süresinin bittiği tarihten; 
2 Cezaya it iraz edilmişse : 
a) i t i raz Komisyonu kararı temyiz edilmediği takd rde temyiz 

suresinin geçtiği; 
b) i t i raz Komisyonu kararı temyiz edıld ğı takd'rde Temyiz K o 

misyonu kesm kararının i lgi l iye tebliğ edildiği tarihten başlıyarak bir ay 
içinde ödenir. 

Yanılma 

Madde 369 — Aşağıda yazılı hallerde, kusur ve usulsüzlük sebe
biyle mükellefler hakkında ceza kesilmez : 

1 Ye tk i l i makamların mükellefe yazı ile yanlış izahat vermiş 
olmaları; 

2 B i r mıkum uygulanma tarzı hususunda yetki l i makamların 
goruş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş 
olması. 

Cezalandırılmıyacak olan şekle ait usulsüzlükler 

Madde 370 — 352 ncı maddede yazılı I I I ve I V üncü derece usul
süzlükler, aşağıda yazılı hallerde cezalandınlmaz : 

1 Usulsüzlük i lk defa yapılmış olursa; 
2. Usulsuz'uğun, yapıldığı detter, kavıt ve vesika üzerinde ve tes-

b t edilmesi akab nde mükellefe düzelttir ilmesi mumkun oluı ve düzel
tilirse. 

Pişmanlık ve ıslah 

Madde 371 — Beyana dayanan vergilerde hilel i vergi suçu, kaçak
çılık (338, 346 ve 347 ıncı maddelerde yazılı şekilde yapılanlar dâhil) 
veya kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini i lg i l i makamlara 
kendiliğinden d'lekçe ile haber veren mukellerlere aşağıda yazılı kayıt 
ve şartlarla hıleh vergi suçu cezası hukmolunmaz ve kaçakçılık ve k u 
sur cezaları kesilmez. 

1 Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir 
tarafından her hangi resmî bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı 
tutanakla tevsik ed İmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda 
bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmî kayıtlara geçirilmiş 
olması şarttır.) 

2 Haber verme dilekçesinin yetki l i memurlar taıafından mükellef 
nezdmde her hangi bir vergi incelemesin» başladığı veya olayın takdir 
komisyonuna int ikal ettirildiği günden evvel (Hıleh vergi suçlarına te
şebbüs halinde bu suçun tesbit edildiği günden evvel) verilmiş ve resmî 
kayıtlara geçirilmiş olması; 

3 Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber 
verme dilekçesinin verildiği tarihten başlıyarak 15 gün içinde tevdi 
olunması; 

4 E k s i k veya yanlış yapılan vergi beyanmm mukePefm keyfiyeti 
haber verme tarihinden başlıyarak 15 gun içinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi; 

5 Mükellefçe haber vermen ve ödeme suresi geçmiş bulunan ver
e l e r in , ödemenin geciktiği her ay ve kesri ıçm % 2 nispetinde zamla 
birl ikte haber verme tarihinden başhy?rak 15 gun içinde ödenmesi. 

Yukarıdaki şartların yerme getirilmesi halinde kaçakçıl'k ve hilel i 
vergi suçu ışlıyenler ve hıleh vergi suçuna teşebbüs edenler hakkında 
338, 346 ve 347 ncı maddeler hükümleri uygulanmaz. 

Madde 372 

ölüm 

ölüm halinde vergi cezası düşer. 

Mücbir sebepler 

Madde 373 — B u kanunda yazılı mücbir sebeplerden her hangi 
birinin vukua geldiği malûm ise veya tevsik ve ispat olunursa veıgi 
cezası kesilmez. 
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Ceza kesmede zamanaşımı 

Madde 37 i — Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası 
kesilmez : 

1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takv im yılını 
takıp eden yılın birinci gününden başlıyarak kaçakçılıkta beş yıl ve k u 
surda üç yıl; 

2 Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı tJkıp eden yılın birinci 
gününden başlıyarak ıkı yıl, 

Ancak, 33S ncv madde hükmüne gore kaçakçılık veya kusur ile usul
süzlüğün bılleşmesı haller.nde kesilecek ceza kaçakçılık veya kusur 
cezaları için belli edilen zamanaşımı suresi içinde kesilir. 

B u sureler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı 
kesilmiş olur. 

Vergi cezalarında yapılan hatalar 

Madde 375 — Vergi ceza'armda yapılan hatalar, bu kanunda vergi 
hataları ıçıff belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir. 

Kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük cezalarında indirme 

Madde 376 — Re'sen veya ıkmalen tarh edilen vergi veya vergi 
farkmı ve aşağıda gösterilen md'rımleıden arta kalan kaçakçılık, kusur 
ve usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu it iraz suresi 
içmde ügılı vergi dairesine müracaatla vâdesinde veya 6183 sayılı k a 
nunda zikredilen neviden teminat göstererek vâdenin bitmesinden itibaren 
uç ay içinde odıyeceğını bildirirse : 

1 Kaçakçılık veya kusur dolayısıyle kesilen cezanm birinci de
fada uçte ıkısı; 

2 Mutaakıben kesilen ceza'arm uçte b i r i ; 
3 Usulsüzlük cezasının uçte bırı; 
İndirilir. 
Mükellef veya sorumlu ödıyeceğmi bildirdiği vergi ve vergi cezası 

farkını yukarıda yapılı sure içinde ödemez veya it iraz ederse bu madde 
hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıkı hükümler vergi aslına tabı olmaksızın kesilen usulsüzlük 
cezaları hakkında da uygulanır. 

BEŞİNCİ KİTAP 

Vergi ihtilâfları 

BÎRÎNCt KISIM 

İtiraz 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

ttiraz etme 

İtiraza yetkili olanlar 

Madde 377 — Mükellefler ve kend lerme vergi cezası kes i lendi , 
taıh ed len vergilere ve kesilen cezalara it iraz edebilirler. 

Vergi dairesi, tahrir, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve 
takdir olunan matrahlara itiraz edebilir 

Tahrir ve tadilât komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrah
lara ıl ozü idareleri adına it iraz etme yetkisi ıl merkezinde oze! say
manlık gelir muduru, olmıyan yerlerde gelir memuru, ilçelerde özel say
manlık gelir memurları, şube kuruluşu o'an yerlerde tahakkuk şubesi 
başmemuıları veya bu görevleri yapanlar tarafından kullanılır. 

Belediyelerde it iraz yetkisini belediye adma varidat muduru, olmı
yan yerlerde hesap işleri muduru veya o görevi yapan kullanır. 

İtiraz mevzuu 

Madde 378 — i t i razda bulunabilmek için verginin tarh edilmesi, 
cezanın kesilmesi veya tahrir, tadilât, takdir komisyonları kararlarının 
tebliğ edilmiş olması, tevkif yolıyle alman vergilerde istihkak sahiple
rine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından vergmm kesilmiş 
olması lâzımdır. 

Mükellefler beyan ett ikleri matrahlara ve bu matrahlar uzermden 
tarh edilen vergilere i t iraz edemezler (Bu kanunun vergi hatalarına ait 
hükümleri mahfuzdur.) 

itiraz suresi 

Madde 379 — t t i raz süresi, gerek mükellefler ve kendilerine vergi 
cezası kesilenler, gerek vergi dairesi ıçm bir aydır (41 ıncı madde hükmü 
mahfuzdur.) 

B u süre : 
A ) Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler için : 
1. Tebliğ yapılan halleıde veya tebliğ yerine geçen muamelelerde, 

tebliğin yapıldığı; 
2 Tevkif yolıyle alman vergilerde, ist ihkak sahiplerine yapılan 

ödemelerden verginin kesildiği; 
3. Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin mükelleften alın

dığı; 
B ) Verg i dairesi için ; 
Tahrir , tadilât ve takdir komisyonları kararlarının vergi dairesine 

tevdi edildiği, 
Tarihten başlar. 
L u suıe geçtikten sonra it iraz hakkı düşer. Ancak bir taraftan su-

resr içinde itirazı halinde, i t iraz suresi geçmiş olsa b le dîğer taraf, i t i 
raz dilekçesin n kendisine tebliğinden başlıyarak 15 gun emde itirazda 
bulunabilir. 

İtiraz ve müdafaaların yapılması 

Madde 380 — Gerek mükellefin, gerek vergi dairesinin it iraz dilek
çeleri, i k i nüsha olarak, yetki l i i t iraz kom syonu başkanlığına venlır. 

B u dilekçelerin bir nüshası komisyona geldiği tarihten başlıyarak 
en çok b^ş gun içinde komisyon başkanlığınca karşı tarafa tebliğ olun
mak üzere gönderilir. 

Kend sine tebliğ yapılan taraf yazılı mudafasını 15 gun içinde ıkı 
nutıha olarak komisyon başkanlığına verir ve bunun bir nüshası diğer 
tarafa tebliğ edilir. 

i t i r a z ve müdafaa dJckçelennın, taahhütlü olaıak posta ile gön
derilmesi veya mükellefin bulunduğu mahalde muvazzaf i t iraz komis
yona başkan'ığıiıa ve bulunmadığı takdirde o mahallin it iraz komisyonu 
başkanı sıfatiyle en buyuk mülkiye âmirine verilmesi de caızdıı. 

DJekçeyı alan muvazzaf i t iraz komisyonu veya mülkiye âmiri d i 
lekçeyi kayıt ile derhal i lg i l i i t i raz komisyonuna gönderir, i t i raz , bu 
kayıt tarihinde veya dilekçenin postaya verildiği tarihte yapılmış sa 
yılır. 

İtiraz şekli 

Madde 381 — i t i raz lar yazı ile olur i t i r a z dilekçeleri aşağıdaki 
hususları iht iva eder : 

1. i t i r a z eden n soyadı, adı veya unvanı ve açık adresi (Vergi da
iresin n it iraz dilekçelerinde it iraz eden dairenin bulunduğu mahal ve 
adı), 

2 Mükelleflerin itirazlarında vergiyi tarh eden dairenin adı ve 
bulunduğu mahal ; 

3 Vergi da.resınm itirazlarında mükellefin soyadı, adı ve adresi; 
4. itirazın i lg i l i bulunduğu verginin veya vergi cezasının nev'i ve 

yıh; 
5. Verg i veya vergi cezasının miktarı; 
6. Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası; 
7. Varsa mükellef hesap numarası; 
8 Hangi muameleye it iraz olunduğu, itirazın hukuki mesnetleri ve 

delilleri; 
9 itirazın yapıldığı tarih ve imza. 
It raz ve temyiz dilekçelerinde bağlı oldukları vergi dairesinden 

başka bir daire veya makamı muhatap gösterdikleri koniıSyonlaı ca y a 
pman inceleme sırasında anlaşılanlara, yetki l i vergi daıresıru muhatap 
göstermek suretiyle yeniden it irazda bulunmaları ıçm it iraz ve temyiz 
komisyonlarınca on gunluk mühlet veril ir . 

Vergiyle bağlı olarak kesilen cezalara hır dilekçe ile tevbıden i t i 
raz edilebilir. 

Tarh ve ceza dosyasının komisyona şevki ve komisyonca 
incelenmesine başlanması samanı 

Madde 382 — i t i r a z konusu olan vergiye veya cezaya ait ispat edici 
kâğıtları ve tebliğe ilişkin ihbarnameleri iht iva eden dosyah'r ; 
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a) i t i raz mükellef tarafından yapılmışsa vergi dairesinin müda
faa dilekçesi ile bir l ikte ; 

b) İtiraz vergi dairesi tarafından yapılmışsa vergi dairesinin it iraz 
dilekçesi ile b ir l ikte ; 

Komisyon başkanlığına gönderilir Komisyonca ancak 380 inci mad
dede yazılı sure içinde müdafaa alındıktan veya bu sure müdafaasız 
geçtikten sonra i t i raz konularının incelenmesine başlanılabıhr. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İtirazın incelenmesi 

İtirazların incelenmesi 

Madde 383 — İtirazlar, i t iraz komisyonlarınca i t iraz evrakı, tarh 
dosyası ve ibraz olunan deliller üzerinde incelenir. 

İtiraz komisyonları yaptıkları inceleme sırasında resmî ve özel 
bilûmum idare, müessese ve teşekküllerden malûmat ıstıyebılırler. 

İtiraz incelemelerine; ıtıraz-n suresi içıh yapılıp yapılmadığma 
ıtiraznamenııj şeklen tamam olup olmadığına, olayın it iraza mevzu teş
k i l edip etmediğine bakmakla başlanır. 

Şekil eksikleri, usule ait yeni bir muamele yapılmadan evvel i t iraz 
edene düzelttırıhr. 

İtiraz dilekçesinde itirazın hukuki mesnetleri ve delillerinin göste
rilmemiş olması şekil noksanı sayılmaz. 

İncelemelerin derinleştirilmesi 
Madde 384 — İtiraz komisyonu re'sen veya taraflardan birinin ta 

lebi üzerine lüzum görürse fennî ihtisasa taallûk etmıyen işlerde baş
kan veya üyeleri arasından belli edeceği bir zat, fennî ihtisasa taallûk 
eden işlerde bu zatın, naıpl'ğı altında tarafsız bilirkişi marifetiyle arazı 
ve binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve vesikalarını incelemek 
ve her türlü tetkıkatı yaptırmak, lüzum gördüğü kimseleri çağırıp iza
hat veya yazı ile malûmat almak veya mükelleften gayrı üçüncü şahıs
ların defter ve vesikalarını tetkik etmek veya ettirmek suretiyle incele
meleri derınleştırır ve gerekirse yem deliller istiyebılir. İlgililerin sözlü 
izahatı zapta geçirilerek sahiplerine imzalattırılır. 

B u maddede yazılı yeminli bilirkişi i t iraz komisyonunca seçilir. 
Mükellefin istemesi üzerine yaptırılacak tetkiklerde bi l ir kişiye H a 

zinece verilecek ücret karşılığı olmak üzere it iraz komisyonunca takdir 
olunan miktar , yapılacak tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mü
kellef tarafından emaneten mal sandığına yatırılır. Tetkıkat neticesinde 
it iraz komisyonunca mükellefin itirazının reddi halinde emaneten alı
nan para irat kaydedilir Mükellefin itirazının tamamen veya kısmen k a 
bulü halinde bu para komisyon kararına müsteniden mükellefe iade edi
l i r . 

On günlük süre İçinde bilirkişi ücreti malsandığma yatırılmadığı 
takdirde mükellef bu talebinden vazgeçmiş sayılır. 

Tarafların dinlenmesi 

Madde 385 — Taraflardan bırı istediği veya komisyonca lüzum 
görüldüğü takdirde taraflar dinlenir. 

Beyan üzerinden alınan vergilerde tarha mesnet olan incelemeyi 
yapmış olanın dinlenmeyi talebetmesi halinde bu talep vergi dairesi va -
sıtasiyle komisyona bi ldir i l ir B u bildirme üzerine incelemeyi yapanın 
dinlenmesi mecburidir. İncelemeyi yapanın yazı ile vereceği izahat din
lenme yerine geçer Mükellef tarafından istenildiği takdirde, ihtilaflı 
verginin i lgi l i bulunduğu mükellefiyet devresinde mükellefin hesabını 
tutmuş olan muhasibinin de dinlenmesi mecburidir. 

Komisvon tarafmd?n belli edilecek dinlenme günü her i k i tarafa 
bi ld ir i l i r Bildiri len günde makbul bir mazeret göstermeksizin hazır bu-
lunmıyanların gıyabında duruşma yapılır Vergi dairesince yukarkı fık
ra hükmüne göre dinlenilmesi istenilen dinlenmede hazır bulunmama
ları veya incelemeyi yapanın yazılı izahatının dinlenme gününe kadar 
komisyona gelmemiş olması komisyonca incelemenin yapılmasına mâni 
teşkil etmez. 

Dinlen lenlerin verdikleri izahat tutanağa geçirilerek kendilerine 
imza ett ir i l ir . 

Taleple kayıtlı olma 

Madde 386 — İtiraz komisyonu i lk it iraz dilekçesinde ve İtiraz 
süresi içinde verilmiş ek dilekçelerde i l e n sürdlmiyen bir iddiayı re'sen 

nazara alamaz İtiraz suresi geçtikten sonra taraflar her hangi bir su 
retle yem iddialar i leri süremezler. 

Zamanaşımı ve vergi hataları, taraflarca i ler i sürülmemiş olsa bile 
i t iraz komisyonunca re'sen nazara alınır. 

itirazdan vazgeçme 

Madde 387 — İtiraz eden itirazı hakkında komisyon tarafından 
karar verilinciye kadar itirazından vazgeçebilir. 

Vazgeçme, vazgeçenin itiraz komisyonuna vereceği bir dilekçe İle 
veya dinlenilme veya izahat verme sırasında keyfiyetin tutanağa geçiril
mesiyle yapılabilir; bu takdirde vazgeçme tutanağı vazgeçene imzalat
tırılır. 

Vazgeçme açık olmalıdır. 
Vazgeçme halinde i t iraz eden o olayda i t iraz ve temyiz hakkını 

kaybetmiş olur. 

Dosyaların incelenmesi 

Madde 388 — İtiraz eden, veki l i veya temsilcisi, itiraz dosyasın
daki tarh vesikalarını ve bilirkişi raporlarını, tutanakları, yapılacak mu
amele hakkında vergi dairesinin üst mercilerle olan muhaberelerini ko
misyon nezdınde her zaman ineelıyebıhr. Ancak, vergi dairesinin ve üst 
mercilerin muhaberelerinde, muhbir adı gibi gizl i tutulması lâzımgelen 
şahsi hususları iht iva eden evrak, dosyayı incelemek istiyene verilmez 
ve gösterilmez. 

Yukarıki fıkranın hükümleri, temyiz dosyalarının ilgililerce ince
lenmesi hususuna da şâmildir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Neticeler 

İtirazın tahsilata tesiri 
Madde 389 — İtiraz, tarh edilen verginin ihtilaflı kısmının tahsi l ini 

durdurur. 
İtiraz komisyonu kararlarının taraf lara tebliğinden sonra bu karar 

lara göre tahsi l edilecek vergi miktarı vergi idarelerince mükellefe b i l 
dir i l ir . 

İtiraz komisyonu kararları ve bunların tebliği 

Madde 390 — i t i r a z komisyonunun karara mutaallık müzakereleri 
gizil yapılır. 

Komisyon kararlarının, komisyonu teşkil edenler tarafından İmzalı 
aslı karar defterine yazılır veya kararların muhafazasına mahsus dos
yada saklanır, kararın imzalı bir nüshası da it iraz dosyasına konur. 

Kararların tasdikli birer örneği komisyonca taraf lara tebliğ edilir. 

İKÎNCÎ KISIM 

Temyiz 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Temyiz talebi 

Kararların temyizi 

Madde 391 — i t i raz komisyonu kararına karşı Temyiz Komisyonu 
nezdınde temyiz talebinde bulunulabilir. 

Temyiz edilemiyecek kararlar 

Madde 392 — i t i r a z komisyonlarının aşağıda yazılı i t i raz lar hak
kındaki kararları kesin olup Temyiz olunamaz : 

1. Kazançları götürü olarak tesbit edilen mükelleflerin sınıf ve 
derecelerine yapılan i t i raz lar ; 

2. B ina Vergisinde 500 l i raya kadar olan gayrisâfi İratlara. Araz i 
Vergisinde 2 500 l i raya kadar olan kıymetlere yapılan İtirazlar (Verilen 
karar neticesinde İrat veya kıymetin bu hadleri aşmamış olması şartlyle); 

3 Her türlü vergi, resim ve harçlarda 500 lirayı aşmıyan tarh
lara yapılan it irazlar (Verilen karar neticesinde vergi, resim ve harçla
rın asılları bu haddi aşmamış olması şartiyle); 
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Bu maddenin hükmü mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, 
muafiyet ve istisna hükümlerinin ve miktarı ne olursa olsun vergi ceza
larının uygulanmasına ait olan vergi ihtilâflarına şâmil değildir. 

Temyiz süresi 

Madde 393 — Temyiz süresi, itiraz komisyonu kararının ilgiliye 
tebliğinden başlıyarak (15) gündür. 

Taraflardan biri süresi içinde Temyiz eylediği takdirde, diğer taraf 
süreyi geçirmiş olsa da Temyiz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği ta
rihten başlıyarak (15) gün içinde Temyiz isteğinde bulunabilir. 

Temyiz talebinin şekli 

Madde 394 — Temyiz isteği yazı ile olur. Temyiz dilekçeleri aşa
ğıdaki hususları ihtiva eder. 

1. Temyiz edenin soyadı, adı veya unvanı ve açık adresi; (Vergi 
dairesinin temyiz dilekçelerinde dairenin bulunduğu yer ve adı); 

t 

2. Mükelleflerin temyiz etmeleri halinde vergiyi tarh eden daire
nin adı ve bulunduğu yer; 

3. Vergi dairelerinin temyiz dilekçelerinde mükellefin soyadı, adı 
ve adresi; 

4. Temyiz olunan itiraz komisyonu kararının tarih ve numarası ve 
hangi komisyon tarafından verildiği; 

5. Kararın tebliğ edildiği tarih; 
6. Temyiz sebepleri; 
T. Temyizin yapıldığı tarih ve imza. 

Temyiz dilekçelerinin verilmesi 

Madde 395 — Temyiz dilekçeleri Temyiz Komisyonuna veya tem
yiz edilen karan veren itiraz komisyonuna verilir. Diğer tarafı teşkil 
eden şahıslar sayısınca dilekçenin örnekleri de bağlanır. Bu örnekler der
hal diğer tarafa tebliğ olunur. Diğer taraf 15 gün içinde yazılı cevabım 
aynı komisyonlara iki nüsha olarak verir ve bir nüshası diğer tarafa 
tebliğ olunur. Bu yazılı cevapların da temyiz dilekçelerinin ihtiva ettiği 
hususları ve temyiz sebeplerine karşı cevapları ihtiva etmesi lâzımdır. 

Temyiz dilekçeleri ve cevaplan taahhütlü olarak postaya verilebi-
bileceği gibi mükellefin bulunduğu yerde muvazzaf itiraz komsiyonu 
varsa o komisyon başkanlığına, yoksa itiraz komisyonu başkam sıfatiyle 
mahallin, en büyük mülkiye âmirine verilir. Bu komisyonlar veya komis
yon başkam sıfatiyle mülkiye âmiri aldıklan dilekçe ve örneklerini kayda 
geçirdikten sonra kararı vereni itiraz komisyonuna gönderir. 

Temyiz dilekçesinin ve cevaben postaya veya itiraz komisyonlarna-
veya mülkiye âmirine verildiği tarih temyiz talebinin yapıldığı tarih 
sayılır. 

Karan veren komisyonca tebüğ yapılıp yazılı cevap alındıktan veya 
yaz lı cevap için belirli süre geçtikten sonra temyiz dilekçesi itiraz dos-
yasiyle birlikte temyiz komisyonuna gönderilir. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Temyiz incelemeleri 

İnceleme şekli 

Madde 396 — Temyiz incelemeleri evrak üzerinde yapılır. 
Temyiz komisyonuna gelen evrak daire başkanı tarafından üyeler

den birine havale olunur. Havale olunan üye dosyayı ya bizzat veya ra
portörlerden birinin yardımiyle incellyerek olayı, iki tarafın iddia ve 
müdafaalarını, ibraz olunan delilleri ve temyiz olunan karamı neden iba
ret olduğunu, bu kararın dayandığı gerekçeleri hulâsa ettikten sonra 
delilli mütalâasını imzası altında tanzim edeceği bir rapora derceder ve 
bu raporu daire başkanına verir. 

Temyiz komisyonu dairesi bu rapor üzerine incelemelerini yapar ve 
taraflarca dinlenilme istenilmişse şifahi izahat alır ve kararım verir. 

Süresinden sonra yapılan temyiz talepleri esasa girişilmeksizin 
reddolunur. 

Dinleme 

Madde 397 — Temyiz dilekçesinde veya buna verilen cevapta din
lenme istenilmişse, Temyiz Komisyonu dinleme gününü belli ve taraflara 
tebliğ eder. 

Beyan üzerinden adına vergilerde incelemeyi yapmış olanın dinlen
meyi talep etmesi halinde bu talep vergi dairesi vasıtasiyle Temyiz Ko
misyonuna bildirilir.. Bu bildirme üzerine incelemeyi yapmış olanın din
lenmesi mecburidir, incelemeyi yapanın yazı ile vereceği izahat dinlenme 
yerine geçer. Mükellef tarafından istenildiği takdirde, ihtilaflı verginin 
ilgili bulunduğu mükellefiyet devresinde mükellefin hesabım tutmuş olan 
muhasibinin de dinlenmesi mecburidir. 

Dinlemede iddialar ve deliller hakkındaki izahat ve karşı iddialara 
cevap verilir. 

Belli edilen günde makbul bir mazerete dayanmaksızın duruşmada 
hazır bulunmıyanların dinlenme haklan düşer, incelemeyi yapmış ola
nın gelmemesi veya yazık açıklamasının dinlenme gününe kadar komis
yona varmaması halinde gelen tarafın dinlenmesiyle yetinilir. 

Bozma sebepleri 

Madde 398 — Temyiz komisyonu aşağıda gösterilen sebeplerden 
dolayı itiraz komisyonunun kararım bozar : 

1. Görev ve yetki dışında işe bakılmış olması; 
2. Kanun ve tüzükler hükümlerine aykırı karar verilmiş olması; 
3. iki taraftan birinin iddiasın: ispat için ileri sürdüğü delillerden 

herhangi birinin kanuni bir sebep gösterilmeksizin kabul edilmemiş ol
ması veya hiç incelenmemiş bulunması; 

4. Usule mütaallik hüküm ve kaidelere uyulmamış ve bu riayet
sizliğin karara müessir olmuş bulunması; 

5. Kanunen yasak kimselerin karara iştirak etmiş olması. 

İddia ve müdafaatann kabul veya reddi 

Madde 399 — Temyiz Komisyonu, kararlarında tarafların İddia ve 
müdafaalarının kabul veya reddi sebeplerini göstermeye mecburdur. 

itirazda ileri sürülmiyen iddia ve müdafaalar temyiz sırasında na
zara alınmaz. Şu kadar ki, temyiz komisyonu iki tarafın iddia ve müda
faalariyle mukayyet olmayıp zamanaşımı ile maddi hataları ve kanunun 
açık hükümlerine aykırı gördüğü diğer hususları re'sen inceleyebilir. 

İcranın geciktirilmesi 

Madde 400 — Temyiz isteği itiraz komisyonunca verilen kararlara 
icrasını durdurmaz. Şu kadar ki, temyiz dilekçesinde veya temyiz dilek
çesi verildikten sonra yazı ile istenilmek şartiyle temviz komisyonu temi
nat karşılığında icranın geciktirilmesine karar verebilir. 

teranm tehiri talebini ihtiva eden dilekçeler vergi dairesinin müda
faası alındıktan veya müdafaa süresi geçtikten sonra itiraz dosyastyle 
birlikte, nihayet üç gün içinde itiraz komisyonunca temyiz komisyonu 
başkanlığına gönderilir. 

Temyiz Komisyonu dosyasının gelmesi üzerine nihayet bir hafta 
içinde evvelâ İcranın geciktirilmesi isteği hakkında bir karar verir ve bu 
karar derhal icabında telgrafla ilgili vergi dairesine ve mükellefe bildi
rilir. Bu işlemlerin yapılmasına kadar verginin tahsili durdurulur. Gerek 
karam bildirilmesi üzerine gerekse temyiz komisyonu kararının dns-
yamn gönderilmesinden itibaren bir ay içinde gelmemesi halinde mükel
leften teminat istenir. Mükellef istenilen teminatı beş gün içinde gös
termediği takdirde teminat gösterilinceye kadar tahsil işlemlerine de
vam olunur. 

Bozma kararlan icrayı durdurur. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Kararlar 

Bozma ve tasdik kararlan, nihai karar 

Madde 401 — Temyiz Komisyonu yaptığı incelemeler neticesinde 
itiraz komisyonu kararının kanuna ve usule uygun olduğunu görürse 
karan tasdik eder, aksi halde bozar. 

itiraz komisyonu, temyiz komisyonunun bozma kararma karşı 
ısrar edebilir. Israr kararları temyiz komisyonu genel- kurulunda ince
lenerek karara bağlanır. Temyiz komisyonu dairesi ve itiraz komisyonu, 
genel kurul kararma uymaya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun görmediği hallerde 
re'sen nihai karar da verebilir. 

Temyiz Komisyonunun tasdik kararlan ile re'sen verdiği nihai ka
rarlar ve genel kurul kararlan kesindir. 
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Temyiz kararları ve bunların tebliği 

Madde 402 — Temyiz Komisyonu kararlarının komisyonu teşkil 
edenler tarafından imzalı aslı karar defterine yazılır veya kararları mu
hafazaya mahsus dosyada saklanır. Kararın imzalı bir nüshası İle taraf 
sayısınca tasdikli örnekleri temyiz talebini ihtiva eden itiraz dosyasına 
konur kararın tasdikli örnekleri usulen itiraz komisyonunca taraflara 
tebliğ edilir. 

Temyiz kararı verildikten sonra tarh dosyası ilgilli vergi dairesine 
gönderilir. 

Temyiz komisyonunun nihai kararlarının tazammun ettiği veya 
vergi cezası, ilgili vergi dairesince hesaplanarak bir ihbarname ile en 
çok bir hafta içinde mükellefe tebliğ edilir. 

Bozma kararlarında usul 

Madde 403 — Temyiz Komisyonunun bozma kararlarına karşı mü
kelleflerle ceza sorumluları ve ilgili vergi daireleri bu kararların 402 
nci madde gereğince kendilerine tebliğ edildiği tarihten başiıyarak 15 
gün içinde, 380 inci maddede yazılı usule göre yazılı müdafaada bulu
nabilirler. 

İtiraz komisyonları süresi içinde müdafaaları aldıktan veya bu süre 
müdafaasız geçtikten sonra gereken incelemeyi yaparak bozma kararma 
uyulmasına veya evvelki kararda ısrar edilmesine karar verir. 

Israr kararları ile bozma kararlarına uyulması üzerine yapılacak 
İncelemeler ve verilecek kararlar ve bu kararların tebliği ve kesinleş
mesi geçen maddeler hükümlerine tabidir. 

Kararların tashihi 
Madde 404 — Taraflar, Temyiz Komisyonunun kesin kararlarının 

tebliğ edildiği tarihten başiıyarak 15 gün içinde, bu kararların tashihini 
istiyebilirler. 

Kararların tashihi hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun bu husustaki hükümleri uygulanır. 

Kararların tavzihi 

Madde 405 — İtiraz ve Temyiz komisyonlarınca verilen kararlar 
müphem olur veya birbirine uymayan fıkraları ihtiva ederse taraflardan 
her biri kararın tebliği tarihinden başlıyarak 15 gün içinde iphamın tav
zihini veya tenakuzun giderilmesini kararı veren komisyondan istiyebilir. 

İtiraz ve Temyiz komisyonları kararlarına göre vergi dairesince 
hesaplanan vergi miktarında yanlışlık olduğunu iddia eden mükellef, bu 
vergi miktarının kendisine bildirilmesinden başlıyarak 15 gün içinde 
kararı veren komisyondan yanlışlığın düzeltilmesini istiyebilir. 

Yukarıki hallerde kararı vermiş olan komisyon işi tetkik eder. Lü
zum görürse bu husustaki dilekçenin bir suretini cevap vermek üzere 
münasip bir mehil tâyin ederek diğer tarafa tebliğ eyler, iki nüsha ola
rak verilmesi lâzımgelen cevabın biri iphamın tavzihi veya tenakuzun 
giderilmesi veyahut yanlışlığın düzeltilmesi talebinde bulunan tarafa 
tebliğ edilir. 

Komisyonlarca kararın tavzihine yahut tenakuzun giderilmesine 
veya yanlışlığın düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet kararın altına 
yazılır ve diğer tarafa da ayrıca tebliğ olunur. 

Danıştaya başvurma 

Madde 406 — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergi, resim 
ve harçlar hakkında mükelleftik, muaflık ve istisna, mükelleftik şekli ve 
vergi cezalarının uygulanması bakımlarından doğan ihtilâflar için ilk 
önce itiraz ve temyiz komisyonlarına başvurulur. Bu komisyonlara baş
vurulmadan bahsi geçen hususlara mütaallik ihtilâflar hakkında Danış-
taya gidilemez. Komisyonlara dermeyan edilmeyen iddia ve hususlar 
Danıştayda ileri sürülemez. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususlar hariç olmak üzere miktarı otuz 
bin lirayı (İl özel İdare vergilerinde üç bin lirayı) aşmıyan matrahlar 
üzerinden tarh olunan vergi, resim ve harçlar ile üç bin lirayı aşmıyan 
belediye gelirleri hakkında Temyiz Komisyonunca verilen kararlar kesin 
olup, aleyhine Danıştayda temyiz dâvası açılamaz. 

Vergi daireleri Maliye Bakanlığının, (İl özel idareleriyle belediye
ler valilerin) muvafakatini almadan Temyiz Komisyonunun kesin karar
ları aleyhine Danıştayda temyiz dâvası açamazlar. 

Danıştay bozma kararı üzerine Temyiz Komisyonu kararında ısrar 
ederse ihtilâf Danıştay Dâva Daireleri Genel Kurulunca incelenip karara 
bağlanır. Bu karara gerek Danıştay daireleri gerekse temyiz komisyonu 
uymaya mecburdur. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

incelemelerin iadesi 

îade sebepleri 

Madde 407 — Kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan kararlar 
hakkında aşağıdaki sebeplerle incelemelerin iadesi istenebilir: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada mücbir sebepten veya lehine 
karar verilen tarafın fiilinden dolayı elde edilemiyen ve karara müessir 
olan bir vesikanın veya defterin karar verildikten sonra ele geçirilmiş 
olması; 

2. Karara müessir olan vesika veya defterlerin sahteliğine hük-
molunmuş veya sahte oldukları bir mahkeme veya resmi bir makam 
nezdinde ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm komisyon ka
rarından evvel verilmiş olmakla beraber incelemelerin iadesi talebinde 
bulunan tarafın karar esnasında bundan haberi bulunmamış olması; 

3. Vergi ihtilâfına bakılırken dayanılan bir ilâm hükmünün veya 
diğer bir kararın kaldırılması veya bozulması ve bunun da kesinleşmiş 
olması; 

4. Vergi İhtilâflarına bakıldığı sırada kullanılan bilir kişilerin kas
ten yanlış rapor verdiklerinin hükmen sabit olması; 

5. Lehine karar verilen tarafın karara müessir diğer bir hile kul
lanmış olması; 

6. Mükellefin vekili veya temsilcisi olmıyan kimseler huzuru ile 
vergi ihtilâfına bakılmış olması; 

7. Vergi ihtilâfının, buna bakmaları kanunen yasak olan kimseler 
huzuriyle bakılmış ve karara bağlanmış olması; 

8. Aynı sebep veya olayın bir mükellef ile vergi dairesi arasında 
başka başka neviden vergilerde ihtilâflara yol açmış ve bu ihtilâflar hak
kında birbirine aykırı kararlar verilmiş olup bu kararların hepsinin ke
sinleşmiş olması. 

İade sûresi 

Madde 408 — incelemelerin iadesini isteme süresi, yerine göre 
aşağıda yazılı tarihlerden başiıyarak bir aydır : 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada elde edilemiyen bir vesika veya 
defterin ele geçirildiği; 

2. Karara müessir olan vesika ve defterlerin sahteliğine hükmolun-
duğunun veya sahteliğinin İkrar olunduğunun öğrenildiği; 

3. Karara müessir olan ilâmın veya kararın kesin bir hükümle 
kaldırılmış olduğunun öğrenildiği; 

4. Bilirkişilerinin kasten yanlış rapor verdiklerine hükmolunduğu-
nun öğrenildiği; 

5. Lehine karar verilen tarafça karara müessir bir hile kullanı 
dığının öğrenildiği; 

6. Mükellefin vekili veya temsilcisi olmıyan kimseler huzuru ile 
vergi ihtilâfına bakılmış olması; 

7. 'Vergi ihtilâfının buna kanunen bakması yasak olan kimseler 
huzuriyle bakılmış ve karara bağlanmış olduğunun öğrenildiği; 

8. ilk karara aykırı olarak sonradan verilen kararın tebliğ edildiği, 
Temyiz edilen hallerde Temyiz Komisyonu kararırım ve edilmiyen 

hallerde itiraz komisyonu kararının tebliğinden başiıyarak üç yıl geçtik
ten sonra incelemelerin iadesi istenemez. 

Yetki 

Madde 409 — incelemelerin iadesine ait talepler bir dilekçe ile 
vergi ihtilâfına bakmış olan komisyona yapılır ve orada incelenir, 

incelemelerin iadesi dilekçeleri, itiraz dilekçeleri şeklinde olur. 

İnceleme 

Madde 410 — İncelemelerin iadesi hakkındaki talep kanuna uygun 
görülürse, vergi ihtilâflarına yeniden bakılarak belli olacak hale göre 
evvelki karar ya tasdik olunur veya tamamen veya kısmen değiştirilir. 

407 nci maddenin 6, 7 ve 8 inci numaralarında yazılı sebepler dola-
yısiyle yapılan iade talepleri kabul edildiği takdirde, başkaca incele
melere girişilmeksizin iade voliyle incelenmesi istenen kararların ipta
line karar verilir. 

(Resmi Gazete) 
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Neticeler 

Madde 411 — înceleme'e'm ıades ta'eplerı k a r a r n 'crasm' gecik
tirmez Ancak, icran n geciktirilmesi iade ıstıyen muke 1 ef t r ra f ndan 
isten İd ğı ve teminat gösterildiği takdirde, 400 uncu madde hükmü uy
gulan'r. 

i n c e l m e l e r i n iadesi üzerine verden karar a'ey hine iade istenemez 
Şu kadar kı, >>'' kararlar temyiz komisyonunda temyiz olunahıl r 

ladenin teüdi 

Madde 412 — incelemelerin iadesinin ıstenebılmesı ıe n on l i ra de
pozito yat rılrr>°sı ve bunun makbuzunun d lekçeye bağlanılan: şaıtt 'r 
Depozito, ncelemeler n iadesi isteği kabul o'unduğu trkehrde mükellefe 
geri veri'ır, reddedildiği takdirde ır°t kaydolunur 

Mükelleflerin izarat talebinde bw7unatnîece7cieı t 

Madde 413 — Mükellefler, Ma ' iye Bakanl'ğ'nd an veya Mıhye B a -
kınbğ'n n bu hususta yetki l i kı İd ğı makamlardan verg durum 1 arı vs 
veı-g uygu'anın 'sı baki jT - ' nd"n mııph^m ve tereddüdü raıc p gorduk'erı 
hususlar hakk 'nda izahat ıstıycbdııler 

Yetk h rıak^nılır yaz' ile istenecek izahatı e ı k 'sa bir zamanda 
cevap ımak meeburıyetmd rler 

A l o c a k ' T i cevap'aT-a gore hareket eden muke.'lef ler n bu hareket
leri cezayı ist izam etse dahi ceza kesilmez 

Son hükümler 

özel kanunlaı dakı hükümlerin saklı olduğu 

Madde 4 1 4 — özel kanunlarda 5432 sayılı Verg i Usu l Kanunu hü
kümlerin n uygu'anacağı bel rtılen hallerde bu kanunun mezkûr hakl im
le re tekabül eden maddeleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 415 — 5132 say lı Verg i Usu l Kanunu ı'e bu kanunim b -zı 
hükümler nı değışt ren 5815, 6094 ve 6935 sayılı kanunlar ile 5887 sayılı 
H a r e l " r K a n u n i m i n 13 6 ncı maddesi, 120 mcı maddesin n ikinci ve 
uçuncu f kra'arı, 121 mcı maddesinin dördüncü fıkrası i e 123 uncu mad
desi, 6085 sayılı Karayolları Traf ik Kanununun 9 uncu maddesinin (F) 
f 'kras ' , 6802 say lı Gider Verg lerı Kanununun 64 uncu maddesi, 6936 
sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanununun 12 ncı maddesi, 7338 sayılı 
Verpset ve înt k a l Veıglsı Kanununun 15 inci maddesi ve diğer kanun
ların bu kanuna uyıruy an hükümleri kaldırılmıştır. 

Gotûru matrahlar 

Gcıc ı Madde 1 — 5432 saydı kanunun 40 -ncı maddesi raıc b ır'e 
tesbıt ed lıp bu kan nun yurur uğe girdiği tarihte verçı t a r l r n a esas 
cııtul "'akta olan gotura matrahlar 1961 yılı vergileri ıçm de uygulan r 

İlk tatbJk yılında komisyonların teşkıh ve ödevleri 

Geçici M^dde 2 — Zira i kazançlar merkez ve ıl koni s 'onları bu 
-canım'm yaymland ğ tanhten baş ıyarak en geç bir ay içinde, k o m s -
/on bışkan 'ar n n daveti üzerine kuru 'ur 

Z ı a ı k a z a n l a r meıkez koni syonuna Ziraat O d " l i r i B i r ' ğı tara-
ından seç'leeek te ns lcı, işbu birliğin teşekkül edeceği tarihe kadar T ı -
•aret vo Sanayi Oda'an, Ticaret Odaları, Sanayi Odalaıı ve Tıcaıet Bor
aları Birliği tarafmdan seçil r. 

Merkez komisyonu, bu kanunun 46 ncı maddesinde mevzuubab s 
'öneline ığı ı 'k toplant' tarihinden itibaren en geç uç ay içinde hazırL-
arak yürürlüğe koyar 

Geç cı Madde 3 — Kanunun lk uygulama yıl nda, ver^ıy e tab 
ıftçıierın zirai kazançları, satış tutarlarına bakıimaksızm goturu gıdeı 
sülüne göre tesbıt olunur. 

Dıleyen'er, verçı dairesine, en geç, kanunun mer'ıyete girdiği tarift
en itibaren bir ay ıç.nde ve yazılı olarak müracaatta bu 'unnak şartıyle, 
erçek kazanç esasını ihtiyar edebilirler. 

Geçici Madde 4 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya son-
akı yıllarda bı'ânço esasına gore Gelir ve K u r u m l a r Verg 'Sı mukelle-
ıyetme girecek olanlar aç Lş b lânço ve envanter.nı tanzim ederken ^ş-
tmeye dâhil iktisadî kıymetleri bu kanunun uçuncü kıtab'nda yazılı 
ukum 'er dairesinde değeılendırırler Maliyet bedeli ile değcr'enmesı 
•ap eden kıymetlerin bu bedeli bil inmiyorsa maliyet bedeli yerme mu-

k. l'ei'ler.n bizzat belli edecek'en a l ş emsal bedeli değerlemeye es s 
tutulur. 

Verg i incelemesi netices nde alış emsal bedel nın fazla hesap edıldığı-
n'n anlaşdması hal nde ıııukcl'ef hakkında kusur veya usulsüzlük ceza
ları uygulanmaz. 

Amortismana tabı kıymetlerin değeılen^ıesı 

Geçici Madde 5 — B u kanunun mer'ıvete girdiğ tarihle veya mu-
taakıp yı'larda ticari veya z irai kazançları dolayısıyle yeniden Gelir Ver -
g sı r 'ukellefıyetms g recek'erın amortıs nana tabı iktisadı k.yrr etleri 
maliyet bedeli, maliyet bedeli bil inmiyorsa bizzat kendilerince alış tar i 
hindeki rayice göre takdir o'unacak emsal bedeli ile değerlenir Şu kad r 
kı, bu kıymetlerin alış t a r i h i n ile mükellefiyete giriş tarıiu an*s ±ıdak 
y l l a r a ait amortisman 1 ar tutarı bu değerlerden duşulur 

Alış emsal badelmın fazla hesapîand ğının tesbıtı ha inde bundan 
dolayı mükellef ad na ceza kesilmez 

Ceza hükümlerinin şumulu 

Ge/'icı Madde 6 — B u kanunun yürürlüğe germesinden once ı / en -
pıiş fuller hakk nda bu fııl'erm işlendiği tarihte 5'32, 5815 ve 6004 sa
yılı kanunlar n yürürlükte bulunan vergi ceza 1 ar-na ve bıieb verçı puf
larına mutaalık hükümleriyle bu kanunun hükümlerinden hangisi mukel -
7 efm veya suçu lşlıycn kimsenin lehine ise o hukum uygulan r 

Yukarıkı f ' k r a lıııkmu, bu kanunun yürürlüğe gırd ğı ta 1 ıhten on^e 
ke&fnuş olup ela henüz kesinleşmem ş veya tahsil edilmemiş o an vergi 
cezalaııyle ceza mahkemelerince hukmolunan cezalara da şâmıld.r 

Zeza indiriminden faydalanacak olanlar 

Gecıcı madde 7 — Mükellef veya vergi sorumluları bu kanunun 
yürürlüğe g'rdıgı tarihten ıt baren ıkı ay içinde vergi dairesine müra
caata, i t iraz suresi geçm ş veya henüz son bulmamış vergi ve cezalan 
için t u kanunun 376 ncı maddesindeki şartları yerme getirdikleri takdir
de mezkûr madde hükümlerinden faydalandırılırlar. 

Kazanç sayılmıyacak farklar 

Geçici madde 8 — B u kanunun 328 ve 329 uncu maddeler nın uy
gu 1 anmasında 1945 yılının sonundan önce satınalmmış veya inşa ett i r i l 
miş veyahut trampa yo'u ile ıkhsabedılmış olan gayr menkul'er 'e bun
ların mütemmim cuzulerının (Sabit tesisatta rmkın^ar dîhıi) ve tefe--
ı u a t n n ve gayrimenkul olarak tescil edilen hakıaı-n sat 'f 'ndan ve bu 
mal 1 ar ve haklar için alman s gorta tazm natmdan doğan farklar kazanç 
sayılmaz. 

Bu kanunun belediye vergi ve resimlerine unauTanıcag* tarih 
Geçici madde 9 — Beled yelere ait vergi, res m ve harçlar hakkın

da bu kanunun vergi hatalarına ve bun'ann düzel iı'mesıne ve vergi iht i 
lâflarına mütaal! k hükümleri yayımı tar hinden ve diğer hükümleri 
1 Ocak 1963 tarihiden başlıyarak uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 416 — B u kanun 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe g.rer. 

Madde 417 

Yürütmeye memur olanlar 

B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yurutur. 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL 
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u s u l s ü z l ü k l e r u s u l s ü z l ü k l e r u s u l s ü z l ü k l e r 

D ö r d ü n c ü 
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u s u l s ü z l ü k l e r 

M ü k e l l e f g r u p l a r 
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1. B u cetvelde mukel'ef gıupu tasnifleri , Ge'ır, Kurumlar vergi
lerinden başka 352 ncı maddede yazılı vergilere a.t usulsüzlükler hak
kında da esas tutulur. 

2. B i n a ve Arazı Vergi leri mükelleflerinin bildirmelerine mütaallık 
usulsüzlükleri bu cetvehn mükellef grupları sütununun uçuııcu sırasına 
gore cezalandırılır. 

3 K a m u idare ve müesseseleri ile dernek, tes s ve vakıfların 
yaptıkları usulsüzlükler (Bunların ıkt.sadı işletmelerine ait usulsüzlükler 
hariç); mükellef grupları sütununun 2 ncı sıras na gore cezalandırılır 

Bjslfgı 

5887 
6085 
6302 
6936 
7338 

5432 
5815 

I feozü Beçen K a n u n l a r : 
Harçlar Kanunj 
Karayolları Trafik Kanunu 
Gider Vergilen Kanunu 
Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
Veraset ve İntikal Vergw Kanunu 

29/2/1952 
18/5/1953 
23/7/1956 

1/3/1957 
15/6'1959 

Düstur 
Tertı> Cl 't Sahife 

1İM1D 
Gaaetr 

Savı 

11 K a l d ı r ı l a n K a n u n l a r : 
Vergi Usul Kanunu 15/6/1949 
Vergi Uaul Kanununun bazı madlelerı ile bu kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına ve kanuna bazı maddeler 
\e fıkralar eklenmesine dair Kanun 24/7/1951 
Vergi Usul Kan ınunun barı maddeleriyle bu kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik japılm&sına ve bu kanuna bazı mad 
.deler ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ıe Vergi Usul Kanunu
nun mezkur kanunla kaldırılan 348 ıncı maddesi yerme 
bir madde konulmasına rîaır Kanun 8/7/1953 
Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 1/3/1937 

33 315 8047 
34 1300 8411 

37 1982 9362 
38 682 9348 
40 1302 10231 

30 1220 7233 

32 1832 7866 

34 1396 8452 

3S 679 9518 

Türk K a n s e r Araştırma ve Savaş Kurcı~î?m'in « 7 ' " % r r r n 
feshi île mezkûr uzuvların yeniden seçimlerinin yapılmasına 
ve bu uzuvların faaliyete geçişine kadar Dernek muamelâ
tının Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığınca yürütülmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 214 Kabul tarihi : 5/1/1961 

Madde 1 — Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun bütün 
uvuzlan, Dernek faaliyetlerinin A n a Tüzükteki gayeler istikametinde 
yürütülmesi ve seçimlerin tam bir serbesti içinde yapılmasını temin 
maksadlyle feshedilmiştir. 

Madde 2 — Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun yen d^n 
bütün uzuvlarının seçimleri tamamlanıp bu uzuvlar vazifelerine başla
yıncaya kadar, Derneğin bütün h'zmetleri Türk Kanser Araştırma ve 
Savaş K u r u m u A n a Tuzuğu hükümleri dâhilinde Sağlık ve Ssyal Y a r 
dım Bakanlığınca teşkil edilecek bir heyet tarafından ve bakanlığın mura
kabesi altında yürütülür 

Madde 3 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca teşkil olunan 
heyet bir taraftan teşekkülün iş'erini ikinci madde hdkumlen dairesinde 
yürütmekle beraber, diğer taraftan da seçimlerin icrası için lüzumlu 
hazırlıkları i k m a l eder. 

Derneğin umunu heyetinin toplantı tarihiyle seçimlerin yapılacağı 
tar ih Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbıt edilir. 

Madde 4 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Derneğin ida
resi için teşkü edilecek heyet Dernekteki faaliyetlerinden dolayı Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına karşı sorumlu olup, bu heyet hakkmdı 
3512 sayılı Cemiyetler Kanunu hükümleriyle Derneğ n A n a Tuzuğu 
hükümleri uygulanmaz. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yurutur. 

7/1/1961 

K » r 
Oûstuı ( «~ 

1u liaıhiı Teıtlp Cilt %mfe S*, 

Sosu, fseeen K a n u n s 
3512 Cemiyetler Kanunu 14/7/1938 

M e r h u m Cemal P a s a kızı Kânınran Cemal'e vatanî hizmet 
tert:b"nden maaş tahsisine dair K a n u n 

Kanun No : 215 Kabul tarihi • 5/1/1961 

Madde 1 — Euyuk vatan hızme* leı 1 ile taııhe mal olmuş ve h len 
şehit bulunan Cemal Paşa'n n kızı Kiıımran Cemi l ' e babasın n bu hiz
meti r ne izafeten hayatta kald ğ- müddetçe Vatanî Ilız-aeı. t e r t b n d e n 

cylık (500) l i r a maaş tahsis edilmiştir 
Madde 2 — B u kanun neşunı takıp eden ay b~ş nd^n itibaren 

mer'ıdır 
Madde 3 —• B u kanun hükümlerini Mahye Bakanı yürütür. 

7/1/1961 

5682 sayılı Pasaport K a n u n u n a ek K a n u n 

Kanun No • 216 Kabul tarihi • 5/1/1961 

Madde 1 — T u r k vatandaşlarının umuma mahsus munieu*- ve 
umuma mahsus müşterek pasaportları \urt ıçmde Idşlerı Bakan ' ğmsa 
veya içişleri Bakanın n vereceği yetkiye gore va l f ıkl^rce veril ir 

Madde 2 — Pasaport Kanununun 22 ncı maddes.ndekı yapancı 
memlaketlcrde ge^n-ıek için müsait sebep vo şartlar, içişleri, D şiş eri 
ve Maliye Bakan'ıklaı nca müştereken tesbıt ve tâym olunur 

Madde 3 — 5682 sayi>ı Pasaport Kanununun 15 ve 16 ncı madde
lerin n bu kanuna uyı.ryan hükümleri kaldırılmıştır 

Madde 4 — B u kanun yayını tarihinde yuruıluğe girer 
Madde 5 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur 

7/1/1961 

Baehti 

' İ lgili K a n u n : 
5682 Pasaport Kanunu 24/7/1950 

R£»ıaİ 
Dt.. «• I , -
Trrús fr it ^ahií* « ' 

31 2243 7564 

Ottavva'da toplanmış olan 14 üncü Dünya P o s t a K o n g r e s i 
kararlarını h a v i senetlerin tasd ikma dair K a n u n 

Kanun Yo : 217 Kabul tarihi: 5/1/1961 

19 1575 3959 * 

Madde 1 — 14 Ağustos 1957 tanh nde Ottowa'da top'anm'Ş oian On 
Dördüncü Dünya Posta Kongresi kararlarmı havı ve ıLşık listede adları 
yazılı dokuz parçadan ibaret senetlerin ıçmde yazılı hükümler tasdik 
edılm-ştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe g'rer. 

Madde 3 — B u kanunu Ulaştırma Bakanı yurutur. 
7/1/1961 

L I S T E 

1 — Dünya Posta Soz'eşmesı (Son Protokolü, Birleşmiş Mı'Iet'er 
leşkıât ı ile Dünya Posta B i r i ğı arasında an'aşmalar, i c r a Nızamnı-
mesi, H a v a postasına dair hükümler, Hava postas-na dair hükümlerin 
son Protokolü bir arada o larak) ; 

2 — Değer konu 1 muş mektuplara ve kutulara dair Uzlaşma ı(Son 
Protokolü ve i c r a Nizamnamesi bir arada o larak) ; 

3 — Posta kolilerine dair Uzlaşma (Son Protokolü ve i c r a N i z a m 
namesi bir arada o larak) ; 

4 — Posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair Uzlaşma 
(icra Nizamnamesi bıı arada o larak) ; 

5 — Posta ile hesaptan hesaba aktarma yapılmasına dan Uzlaşma 
( icra Nizamnamesi bir arada o larak) ; 
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0 — ödeme şartlı posta maddelerine dair Uzlaşma (İcra. 1\ jana<ı t 

mesı b.r arada olaıak), 

7 — Alacak tahsiline dair Uzlaşma (İcra Nizamnamesi bir arada 
o larak) ; 

8 — Milletlerarası B ir ikt i rme Servisine dair Uzlaşma (İcra N i z a m 
namesi b^r arada o larak) , 

9 — Gazetelere ve mevkut yazılara abone kaydına dair Uzlaşma 
(İcra Nizamnamesi bir aıada olarak) . 

Dünya P o s t a Sözleşmesi 

Türkiye Cumhuriyeti , Afganistan, Güney A f r i k a Birliği, Arnavut 
luk Halk Cumhuriyeti , A lmanya , A m e r i k a BııleŞik Devletleri, A m e r i k a 
Birleşik Devletleri topraklarının hepsi (Pasif ik adalarm-n vesayet altın
daki toprakları dâhil), Suudi Arabistan Kııallığı, Ar jant in Cumhuriyeti , 
Avustralya Bır'ık Hükümeti, Avusturya, Belçika, Belçika Kongosu, Bıelo-
rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Birmanya, Bol ivya, Brezi lya Birleş k 
Devletleri, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti , Kamboç, Kanada, Seylân, 
Şili, Çın, Kolombiya Cumhuriyeti , Kore Cumhuriyeti , Kosta - Rıka C u m 
huriyeti , Küba Cumhuriyeti , Danimarka, Domınıken Cumhuriyeti , Mıs*r, 
E l Salvador Cumhuriyeti , Ekvator , İspanya, Afrıka'dakı İspanyol top
rakları, Habeşistan, Fmland ya, Fransa, Cezayir, Fransız Denizaşırı 
Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafından temsil edilen toprakların 
heps , Gana, Buyuk Br i tanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş Kırallığı, De
nizaşırı Br i tanya topraklarının hepsi (Sömürgeler protektoralar ve B u 
yuk Br i tanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetinin vasıLğı 
a'tmdakı topraklar dâhil), Yunanistan, Guatemala, Ha i t i Cumhuriyeti , 
Honduras Cumhuriyeti , Macar Halk Cumhuriyeti , Hindistan, Endonezya 
Cumhuriyeti , İran, Irak, İrlanda, İzlanda Cumhuriyeti , İsrail, İtalya, 
İtalyan İdaresr altındaki Somali toprağı, Japonya, Ürdün Hâsımı Kıral
lığı, Laos, Lübnan L berya Cumhuriyeti , L ibya , Luksemburg Fas Mek
sika, Monako Prensliği, Nepal, Nikaragua, Norveç, Yeni Zelanda, P a 
kistan, Panama Cumhuriyeti , Paraguay, Felemenk, Felemenk Antıllerl 
ve Sur nam Peru, Fllıpın'er Cumhuriyeti , Polonya Halk Cumhuriyeti , 
Poıtekız, Batı Afrıka'dakı Portek.z Eyalet ler i , Doğu A f r i k a , A s y a ve 
Okyanusya'dakı Portekiz Eyalet leri , Romen Halk Cumhuriyeti , Sen M a -
ren Cumhuriyeti , Sudan Cumhuriyeti , İsveç, .İsviçre Konfederasyonu, 
Suriye, Çekoslovakya, Tayland, Tunus, Ukrayna , Sovyet Sosya'ıst C u m 
huriyeti, Sosyet Sosyal st Cumhuriyetleri BırLğı, Uruguay Doğu C u m 
huriyeti , Vat ikan Sitesi Devleti, Venezuelâ Cumhuriyeti , Vıet-Nam, Y e 
men, Yugoslavya H a l k Federatif Cumhuriyet i arasında yapılan (Dünya 
Posta Sözleşmesi) 

M A D D E 

Yukarıda sayılan memleketler Hükümetler mm aşağıya imza eden 
Murahhastan, 11 Temmuz 1952 de Buruksel'de aktedılen Dünya Posta 
Sdz 'eşmesm n 11 mcı maddesi gereğince Ottava 'da kongre halinde top
lanarak itt fakla ve tasdik şartına bağlı olmak üzere sozu edden Sözleş
meyi aşağ dakı hükümlere uygun olarak tekrar gözden geçirmişlerdir : 

B İ R İ N C İ K I S I M 

Dünya Posta Birliği hakkında esas ve genel mahiyette 
hükümler 

P A R Ç A I 

Esas hükümler 

BÖLÜM: i 

BİRLİĞİN KURULUŞU 

B İ R İ N C İ M A D D E 

Birliğin kuruluşu ve gayesi 

1 — Aralarında su Sözleşmenin aktedıldığı memleketler, haber
leşme maddelerinin karşılıklı o1 arak alınıp verJmesı ıç n Dünya Posta 
B rlığı adı altında tek bir porta ülkesi teşkil ederler. 

2 — Birliğin gayesi, posta servislerinin kurulmasını ve mukemmel-
leşUrılmesını sağlamak ve, bu alanda, Milletlerarası İşbirliğinin geliş
mesine yardım etmektir. 

Birliğin makam 

Birliğin ve daimi organlarının makarrı Bern olarak tesbit edilmiştir. 

M A D D E : 3 

Yent kabuller. Usul 

1 — Hükümran her memleket, Dünya Posta Birliğinin üyesi sıfa
tiyle kabulünü ıstiyebilir. 

2 — İstek, diplomasi yoluyla, İsviçre Konfederasyonu Hükümetle
rine ve bu Hükümet tarafından da B i r l i k üyesi Memleketlere bi ldir i l ir . 

3 — B i r l i k üyesi Memleketlerin en az üçte ik i s i tarafından isteği 
tasvip edıld ği takdirde i lg i l i Memleket, üye sıfatiyle kabul edilmiş sayılır. 

4 — F i k i r l e r i sorulan B i r l i k üyesi Memleketler, dort aylık müh
let içinde cevap vermezlerse çekimser sayılırlar. 

5 — Üye sıfatiyle kabul, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tara 
fından, B i r l i k üyesi bütün Memleketlerin Hükümetlerine bi ldir i l i r . 

M A D D E : 4 

Bir üye Memleketin milletlerarası münasebetlerini sağladığı ülkeler 

Aşağıda gösterilen yerler, Sözleşme ve Uzlaşmalarca bilhassa 
kongre ve konferanslarda ve toplanmalar arasındaki fasılada oy k u l 
lanma hakkı ve Birliğin giderlerine katılma hususunda, hal icabına göre, 
yaln z tek B i r l i k uyesı Memleket veya bir üye Memleketin yalnız bir tek 
Posta İdaresi sayılırlar : 

1° A m e r i k a Birleşik Devletleri topraklarının hepsi (Pasifik adala
rının vesayet altındaki toprakları dâhil); 

2° Belçika Kongosu; 
3° Afrıka'daki İspanyol toprakları; 
4° Cezayir; 

5° Fransız Denizaşırı Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafın
dan temsil edilen toprakların hepsi; 

6° Denizaşırı Br i tanya topraklarınm hepsi (Sömürgeler, protek
toralar ve Buyuk Br i tanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıratlığının vasiliği 
altındaki topraklar dâhil); 

7° İtalyan İdaresi altındaki Somali ülkesi; 
8 ° Felemenk Ant i l l e r i ve Sürinam; 
9° Batı Afrıka'dakı Portekiz Eyalet ler i ; 

10° Doğu A f r i k a , A s y a ve Okyanusyadaki Portekiz Eyalet ler i . 

14 üncü Dünya Posta Kongresi Kararlarının geri kalan 
kısımları, Resmî Gasete'nin hacmi müsait olmadığından 

sonraki nüshalarda yayınlanmaya devam olunacaktır. 

1 sayılı kanunun 6 nc i maddesi ve 6, 52 ve 62 sayılı kanunlar 
gereğince nezaret altına alınan ve yargılananların muhafaza 
ve yargılanmaları dolayısiyle yapılacak masra f lar hakkında 

K a n u n 

Kanun No : 218 Kabul tarihi : 5/1/1961 

M idde 1 —• 1 sayılı kanunun 6 nci maddesi ve 6, 52 ve 62 saylı 
kanunlar gereğince nezaret altına alman ve yargılananların nezaret a l 
tında bulunmaları ve yargılanmaları dolayısiyle girişilen masraflar mev
cut ve m e r i kanunlar hükümlerine göre mahsubu yepılanııyan k sının 
karşı'anması içm Başbakanlık bütçesinde açılacak özel bir fasla 1960 
malî yılı Naf -a Vekâleti A /2 işaretli cetvelin (776 Demiryolları yapım_ 
masrafları) faslının 40 mcı (İstikşaf, etud, apLkasyon, proje ihzarı i s t im
lâk ve ciğer masraflar) maddesinden 180 000 l i r a tenzil edilerek akta 
rılmıştır 

B u tahsisattan ne gibi masrafların karşılanabileceği Adl iye , M l l ' I 
Savunma, içişleri ve Mal iye Bakanlıklarının muşteı ek teklifleriyle Baş
bakanlıkça tesbit olunur. 
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M dd3 2 — Bu kanun 2 7 / 5 / L 9 6 C tarihinden Lıbaraı yürürlüğe g.rtr 
Hadde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u u >' ratur 

7/1/1961 

No B a ş l ı ğ ı 
Duştur 
Tertip Cilt 

6 
52 

S o z u ge^en. K a n u n l a r . 

1924 tdtıh ve 491 savjh Teşkilâtı Esas ı e Kanununun bazı 
hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin deriştiril 
mesı hakkında Kanun 14/6/1960 
inkılabın Korunmasına dair Kanun 30/6/1960 
İnkılabın Korunmasına dan 6 sayılı Kanunun muaddel 
geçici maddelerinin değiştirilmedi hakkında Kanun 

16/8/1960 
inkılap (Mahkemeleri hakkında Kanun 22/8/1960 

Resmi 

Sahîfe bayı 

IOS'5 

10539 

105-9 
10584 

85 sayılı kanunun 107 sayıl ı kanunla değiştirilen ek - 2 nc i 
maddesinin (c) f ıkrasına b i r bent eklenmesine ve 5 i n c i 

maddesinin değiştirilmesine da ir Kanun 

Kanun No : 219 Kabul tarihi : 5/1/1961 

Madde 1 — 85 sayılı kanunun 107 sayılı kanunla değiştirilen E k - 2 
ncı maddesin n (c) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: 

B u müesseselere atanan sivi l savunma personeli müessesen n diğer 
personeline tanınan genel haklardan faydalanırlar. 

Madde 2 — 85 sayılı kanunun 107 sayılı kanunla değiştirilen 5 ıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değıştırılm.şt r : 

Madde 5 — B u kanun hükümlerine gore ihdas edilen s vıl savunma 
kadrolarına personel atanmaları îçışlen Bakanlığınca yapılır. 

3656 ve 3659 sayılı kanunlar gereğince muayyen terfi müddetlerini 
do'duran, l iyakat ve ehliyetleri sabit olanların, ust dereceye terfileri y a 
pılır. 

S iv i l savunma personelinin terfi , naki l , cezalandırma ve denetlen-
meleıı içişleri Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tesb.t o'unur 

Madde 3 — B u kanun 27 E k i m 1960 tarihinde yuruı luğe girer 
Madde 4 — B u kanunu B a k a n h r Kuru lu yurutur. 

7/1/1961 

B a ş l ı ğ ı 
D u ş t u r 
Tertip C i l t Sahîfe 

Itejmî 
O a Z e u 

bayı 

İ l g i l i K a n u n l a r : 
7126 sayılı bıvıl Müdafaa Kanununun bazı 
değişti ilmesi ve b ı kanuna bazı maddeler 
dair Kanun 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı 
ta lıl ed n 85 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi kald rılması ve mezkur kanuna geçiel maddeler 
eklenmesi hakkında Kanun 27/10/1960 

maddelerinin 
eklenmesine 

22/9/1960 
maddelerim 

— 10610 

Dumlup:nar Zafer Âbidesinin inşası hakkında K a n u n 

Kanun No : 220 Kabul tarihi • 5/1/1961 

Madde 1 — Dumlupmar Zafer Âb desı f e maze ve tesislerinin inşası 
ıçm 2 5 mJyon l i raya kadar gelecek senelere sân taahhüt icrasına Millî 
Savunma Bakanı y e t k e l i d i r . 

Maddo 2 —• Bir inc i madde mucıb.nee girişilecek taahhütlerin karşı
lığı ıçm her yıl Millî Savunma Bakanlığı butçes nde açılacak hususi bir 
fasla 500 000 liradan aşağ olmamak üzere tahsisat konu'ur. 

Madde 3 — B u kanun neşri tarihinde yürürlüğe g.ıeı. 
Madde 4 —• B u kanunu Maliye ve M i l l i Savunma Bakanları yurtur 

7/1/1961 

Â m m e hükmi şahıs lar ı veya müesseseleri taraf ından f i i len 
âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gayr imenkul ler 

hakkında K a n u n 

Kanun No : 221 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madda 1 — 6830 sayılı istimlâk Kanununun yürürlüğe gndığı taııhe 
kadar, kamulaştırma ış'cr ne dayanmaksız n, kamu'aşıtrma kanun a m m 
gozorıunde tuttuğu maksatlara f i i len tahsis edilmiş olan gayrimenkuller 

ılg.l âmme hükmî şahsı veya müessesesi ad na tahsis tarih nde k a ı ıulaş-
tırJımş say 1 r 

Madde 2 — Gayrınıenkulde âmme hız letın n rıahıyet ve gcr.es ne 
uygun şekilde tesis er veya inşaat vaeuda gctırılm.ş olması bu kanamın 
uygulanması bakımından fi i len tahsistir. 

Madde 3 — Bir inc i maddede yazılı gayrımenkul'er tapuda kayıtlı 
ise, kay ı sahipleri veya mirasçıları ancak fı lı tahsis tarihindeki rayiç 
uzer.nden gayrimenkul bedelim ıstıyebıhr er Tapuda kayıtlı o lmajan 
gayrimenkuller hakkında fnlî tahsis tar hinden ıt baren on sene geçi te-
mış ise o tarihte zılyçdlıkle iktisap şartları tahakkuk eden zJyedlerı 
veya mirasçıları birinci fıkra hükmünden faydalanabilirler. 

Herha.de gayrımenkule müdahalenin men'ı ve tazminat dâvası din
lenmez 

Madde 4 — Gayrimenkulun bede'ıni dâva hakkı bu kanunun yü
rürlüğe gırd ğı tarihten itibaren ıkı sene sonra düşer 

Madde 5 — Gayrimenkulun bedel'ne ıl şkııı uyuşmazlık'ar bu k a 
nunda yazılı esaslar dairesinde ve bu esaslara aykırı olm yan umum hü
kümler gereğince hallo unur. 

Madde 6 — Kanunun yürürlüğe girmesinden once aç'lmış ve kes n 
karara bağlanmamış dâvalar hakkmda da bu kanun hukmu uygulanır, 
i l g i l in in hakkı bu kanun gereğince bedele inhisar ettığ. takdirde evvelce 
açılm ş ayın ve tazm nat dâvaları, mahkemece 3 uncu maddede yaz lı 
esas ar daıres nde bede^ dâvası olarak gorulup hukrıe bağlanır. 

Madde 7 —• Bi r inc i madde uyaı nca kamu aştır İmiş sayı an gay
rimenkul er esasen tapuda kayıtlı ise, i lg i l i âmme hükmî şahsı veya 
müesses ısının talebi uzerme Asl iye H u k u k Hâkımlığ n n karaı ıyle kay t 
s.cJden duşulur veya ılg^ ı idare ad na tescil yapı'ır Tapuda kaydı olmı
yan gayrımenku ler tahsis n mahiyeti bakımından tescile tabı ise, idare 
adına kav-t tesis olunur. 

Hâki m evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde ince
leme yaparak karar verir. 

B u işlemler hare ve resme tabı değildir 
B u nadde geıeğince yapılan sisliden kayıt duşurrıe ve tescı. ş'em

lerin n bu kanuna aykuılığ ndan bahisle i lg i l i ler in dâva hakları mah
fuzdur 

Maddo 8 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Maddo 9 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yurutur. 

7/1/1961 

No B a ğ l ı ğ ı 

b o z u g e c e n K a n u n * 
6500 Turnıe Cumhuriyeti Lmekh Sandığı K a n u n u n a muvakkat 

bir madde eklenmesine dair Kanun 27/5/1955 

Düstur 
1 ertıp Cilt 

36 

C a z e t 
Sahîfe bd>ı 

İlköğretim ve E ğ i t i m K a n u n u 

Kanun No : 222 Kabul tarihi: 5/1/1961 

- G e n e l h ü k ü m l e r -
Madde 1 — ilköğretim, kadın erkek butun Türklerin millî gaye

lere uygun olarak bedenî, z hnî ve ahlâkı gelişmelerine ve yetişmelerine 
hizmet eden temel eğitim ve oğretımd r 

Madde 2 — ilköğretim, ılkoğren m kurumlarında veri l ir , öğrenim 
çağ-nda bulunan kız ve erkek çocuklar ıçm mecburi, Devlet okullar nda 
parasızd r 

Madde 3 — Mecburi ılköğrenım çağı, çocuğun altı yaş nı b tırd ğı 
yılın Eylül ayında başlar, 14 yaşını bıtır.p 15 yaş na girdiği yılın öğretim 
yılı sonunda b.ter 

Madde 4 — Turk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ılkoğren mlerını 
resmî veya özel T u r k i lkokul 1 aıında yapmakla mükelleftir. 

Maddo 5 — Mecburi öğretim çağjıd ı olup da, memleket d ş nda 
o'mak, oturduğu yerde okul bu'unmamak veya sağlık durumu do'ayı-
sıyle i lkokula devam edomıyen vatandaşlardan özel olarak öğretim gö
renler, i m t i h a n a ve yaş'arma göre lâyık oldukları i lkokul s.nıflarına 
veya mezun yet ımtıhanlarna a mırlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

Madde 6 — llkoğremın kurumları şunlardır. 
1 Mecburi olanlar • 



12 OCAK 1961 (Resmî Gazete) Sahife:3069 

a) İlkokullar (Gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar, bölge okul
ları, gezici okullar ve gezici öğretmenlikler) 

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, 
c) Özel eğitim ve öğretime muhtaç çocuklar için kurulacak okul

lar, sınıflar ve gezici öğretmenlikler. 
2. İsteğe bağlı olanlar : 
a) Okul öncesi eğitim kurumları, 
b) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. 
Madde 7 — İlkokul; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleş

tirmek için kurulmuş bir Milli Eğitim ve öğretim Kurumudur. 
Madde 8 — İlkokulun öğretim süresi en az beş yıldır. 
Madde 9 — Çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul açılmamış olan bir-

birler.ne yakın birkaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev grup
ları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, pansiyonlu bölge okulları ve 
gezici okullar açılabilir ve gezici öğretmenler görevlendirilir. 

Bu okullar 6 ncı maddede gösterilen yetiştirici sınıfları ve kursları 
da ihtiva edebilir. 

Şehir ve kasabalarda da, ihtiyaca göre yatılı ve pansiyonlu okullar 
kurulabilir. 

Madde 10 — Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak 
veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında 
köy okulu da, köy halkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve 
gidilen yerde hemen günlük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir. 

Madde 11 — Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mec
buri ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlariyle 
birlikte' zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim ver
mek ve aynea yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilkokula hazırlamak 
veya ükokulu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan 
ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemiyecek olanîarn genel bilgi
lerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi 
ve maharetleri kazandırmak amaciyle gerçek ve tüzel kişilerle, beledi
yeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir. 

Madde 12 — Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, zih
nen, bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eği
tim ve öğretim görmeleri sağlanır. 

Madde 13 — Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağma 
gelmemiş olan çocuklar eğitilir. 

İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, ilköğrenim çağı 
dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan 
yurtdaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş 
ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır. 

Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve 
Devlet tarafından aşılabilir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

îlde ilköğretim görevlileri 

Madde 14 — İlde ilk öğretim görevlileri şunlardır: 
a) Öğretmenler, gezici öğretmenler; 
b) İlkokul müdürleri ve müdür yardımcıları; 
c) İlköğretim müdürleri (Ayrı bir ilköğretim müdürüne lüzum gö-

rülmiyecek küçük ilçelerde bu görev okul müdürlerinden birine veri
lebilir); 

d) İlköğretim müfettişleri; 
e) İlköğretim sağlık müfettişleri, okul ve bölge hekimleri; 
f) Milli eğitim müdürleri ve yardımcıları; 
Madde 15 İlkokul öğretmenliklerine : 
a) Öğretmen yetiştiren okul ve kurumlan bitirenler; 
b) Lise ve daha yüksek okulları bitirip ve Miri Eğitim Bakanlı

ğınca hazırlanacak yönetmelik gereğine göre meslek derslerinden ve bun
ların uygulanmasından yapılacak sınavları başaranlar atanırlar. 

Madde 16 — İzinli öğretmenlerin yerlerine ve açık öğretmenliklere 
en az ortaokulu bitirenler vekil öğretmen olarak atanabilir. 

Açıklara atanacak vekil öğretmenlerin görevleri, asil öğretmen tâ
yin edilmediği takdirde devam eder ve tatil aylarında aylıkları verilir. 

Madde 17 — Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenliklerine: 
a) Öğretmen okullarından veya bu maksatla açılacak özel bölüm

lerden veya yabancı memleketlerde buna denk öğrenim yapmış olanlar; 
b) Lise veya kız enstitüsü mezunu olup özel okul veya kursları 

başarı ile bitirenler atanırlar. 
Madde 18 — Birden fazla öğretmeni! ilkokulların İdarecilerine 

«Müdür» unvanı verilir. 

Tek Öğretmeni okulların öğretmenlerinin «Müdürlük» yetkileri 
vardır. 

Gerektiğinde ilkokullara, yönetmeliğine göre ayrıca Müdür yar
dımcıları» atanır. 

Madde 19 — İlkokul müdürleri okullarında yönetim, eğitim ve öğ
retim işlerinin kanun ve yönetmeliklerine göre düzenle yürütülmesinden 
sorumludurlar. 

Okul müdür ve müdür yardımcıları ile ilköğretim müdürleri yönet
meliğinden esaslara göre ayrıca müstakil sınıf veya ders okutmakla da 
yükümlüdürler. 

Madde 20 — İlkokul müdürlerine müdür yardımcılarına ve tek öğ
retmeni! okulları yönetenlere bu kanunim 88 inci maddesine göre makam 
tazminatı verilir. 

Madde 21 — İlkokullara müdür olabilmek için en az iki yıl başarı 
ile öğretmenlik veya bir yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak şarttır. 

Madde 22 — İlköğretim müdürlüklerine : 
a) En az üç yil başarı ile ilkokul müdürlüğü veya müdür yardım

cılığı yapmış olanlardan,' 
b) En az beş yıl başarı ile İlkokul öğretmenliği yapmış olanlardan, 
Milli Eğitim Müdürlüğünce gösterilecek üç aday arasından, 
c) İlköğretim müfettişlerinden, Millî Eğitim Bakanlığınca uygun 

görülenler atanır. 
Madde 23 — İlköğretim müfettişleri: 
a) Asil ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, eğitim enstitülerini 

veya yabancı memleketlerdeki bu enstitülere denk okulları bitirenler
den; 

b) İlkokullarda, en az 8 yıl öğretmenlik, veyahut en az iki yılı 
üköğretim veya ilkokul müdürlüklerinde, İlkokul müdür yardımcılıgmda 
geçmiş olmak şartiyle en az 6 yıl öğretmenlik yapmış olanlardan Milli 
Eğitim Bakanlığınca kabul edilecek esaslara göre bu görevlerdeki ba
şarıları ve müfettişlik için gerekli nitelik ve yeterlikleri bulunduğu sap
tanmış bulunan ve açılacak kurslarda başarı gösteren ilkokul öğret
menlerinden Bakanlıkça atanırlar. 

İlk öğretim müfettişliğinde başarı sağlayamadıkları usulü veçhiyle 
tesbit edilenlerle hastalık ve başka sebeplerle bu görevi yapılmıyacak 
durumda olanlar öğrenim derecelerine uygun okul öğretmcenlikerine al
makta oldukları aylıklarla atanırlar. 

İlköğretim müfettişlikleri, yönetmeliğine göre, bölgelerindeki,özel ve 
resmi ilköğretim kurumları ile bütün dersane ve kursların ve yetişkinler 
eğitimi kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim işlerini ve çocuk ki
taplıklarım teftiş ve murakabe etmek; bu kurumlarda çalışan öğretmen
leri özellikle stajyer vekil ve askerlik müddetlerim okullarda yapmakta 
olan öğretmenleri yetiştirmek, öğrenci devamım takip ve devamsızlığı 
'önleyici tedbirler almak, okul idareleri .ve öğretim kurullarınca devam
sızlık hakkında vaktinde tedbir alınıp alınmadığım kontrol etmek, özel 
eğitim ve öğretime muhtaç çocuklarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin 
uygulanmasını denetlemek, mahallî ilköğretim kurullarının faaliyetlerin
de bu kurullarla iş birliği yapmak, köy, bucak merkezi ve ilce ilköğre
tim kurulları toplantılarına katılmak gerektikçe ilköğretim kurullarının 
kararlarına karşı üst kurula ve millî eğitim müdürlüğüne itirazlarını 
bildirmek, bölgenin ilköğretim ihtiyaçlarını tesbit ederek ilgili kurullara 
ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Bölgelerine giren köylerde yem
den yapılacak okul binalarının yerlerinin seçiminde, teknik elemanlar 
ve başka ilgililerle iş birliği yapmak ve okul yapımı ile aiâkalanmakla 
mükelleftirler. 

Madde 24 — İlköğretim müdürleri, ilçedeki bütün ilköğretim ku
rumlarının ilk merciidir. Bu sıfatla ilçeleri dâhilinde ilköğretimle ilgili 
kanun ve yönetmelikleri uygulamakla yükümlüdür. Bundan başka ken
dilerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek diğer işleri de yaparlar. 

İlköğretim müdürlüğünün bir bürosu ve yeteri kadar memur ve 
hizmetlisi bulunur. 

İlköğretim müdürlüğüne, gerektiğinde ilce merkez ilkokulları mü
dürlerinden, en kıdemlisi vekâlet eder. 

Madde 25 — İlköğretim kurumlarının sağlık işlerinin görülmesi, 
öğrenci, öğretmen ve hizmetlilerin sağlıklarının korunması ve takibi için 
il ve ilçelerde sağlık merkezleri ve gezici sağlık ekipleri kuz ulur. Bura
lara ilköğretim sağlık müfettişleri, okul hekimleri, sağlık memuru ve 
hemşireleri atanır. 

Sağlık teşkilâtı ve kurumlan, görevlileri ve bu görevlere alına
cakların nitelikleri, görev ve yetkileri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacak bir yönet
melikle saptanır. 

Bu işler için gerekli ödenekler il ilköğretim fonundan karşılanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlköğretim kurulları 

Madde 26 — İlköğretim kurulları şunlardır : 
a) Köy ilköğretim kuru lu ; 
b) Bucak merkezi ilköğretim kuru lu ; 
c) İlce ilköğretim kuru lu ; 
d) î l ilköğretim kuru lu ; 
Madde 27 — Köy ilköğretim kurulu : 
a) K o y ihtiyar kurulu üyelerinin, varsa belediye meclisi üyeleri

nin, kendi aralarından seçecekleri birer uye; 
b) öğrenci velilerinin, kendi aralarından veya köy halkından seçe

cekleri i k i temsilci ; 
c) Köy okulu müdürü veya öğretmeni; 
d) Muhtar ve varsa belediye başkanından kurulur . 
B u kurulun başkanı belediye başkanıdır, yoksa muhtardır. İkinci 

başkaj^okul muduru veya öğretmenidir. 
Bucak merkezi ilköğretim kurulu : 
a) Bucak merkezi iht iyar kurulu, birden fazla mahalle var3a, ma

halle iht iyar kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye; 
b) Varsa , belediye meclisi üyelerinin kendi aralarından seçecek

leri b ir üye; 
c) ö&rencl velilerinin kendi aralarından veya bucak merkezi ha l 

kından seçecekleri ıkı temsilci ; 
d) Bucak merkezi okulları öğretmenlerinin kendi aralarından se

çecekleri bir öğretmen; 
e) O k u l müdürlerinin aralarından seçecekleri bir temsilci ; 
f) B i r muhtarla bucak mudurü ve mevcutsa belediye başkanından 

kurulur . 
B u kurulun başkanı bucak müduru, ik inc i başkanı okul müdürüdür. 
Madde 28 — Köy ve bucak merkezi ilköğretim kurullarının ödev 

ve yetki leri şunlardır : 
1. Okulun açılıp kapanma, öğretime ara verme zamanları, gün

lük çalışma saatleri hakkında ilce ilköğretim kuruluna tekliflerde bu
lunmak, 

2. İlkokulların yapım, onarım, kuruluş ve bakım giderleri için ge
rekenleri ilgililere bildirmek, 

3. O k u l müdür veya öğretmeni ile bir l ikte okul bina ve tesisleri 
ile uygulama bahçelerinin tat i l ayları içinde bakımını ve dikkatle ko
runmasını sağlamak, 

4. Okul için bağışlar, türlü gelir kaynakları sağlamak, bu amaçla 
sürekli tesisler kurulmasına çalışmak, 

5. Yoksu l öğrencilere çeş.tli yardımlarda bulunmak, doğuştan ye
tenekli yoksul öğrencilerin i l en öğremın basamaklarından faydalarmıala-
rını sağlamıya çalışmak, 

6. öğrencilerin, sağlık ve beslenme durumlarım ıslah ve takviye 
etmek, onlara sıhhi ve ekonomik beslenme ihtiyaçları için gereken ted
birleri almak ve aldırmak, 

B u hususta i l ve ilce sağlık merkezi elemanları ile iş birliği yap
mak, 

7. Mecburi öğrenim çağında olup da okula gitmıyenlerl kovuştur
mak ve bu hususta gereken tedbirleri almak, 

8. Kitaplıklar kurmak, yönetmek veya yönettirmek, 

9. Köy ve bucak merkezinde ilköğretimin ve millî eğitimin geliş
t ir i lmesi için uğraşmak, bu amaçla i lkokul programı üzerinde İnceleme
lere dayanan düşünceleri ilce ilköğretim kuruluna ve yetkıLlere bildirmek, 

10. B u kanunun 66 nci ve 68 ıncı maddeleri gereğince okul top
rakları ile uygulama bahçelerinin işletilmesinden elde ed.lecek gelirlerin 
okul ihtiyaçlar na ve öğrencilerin beslenmesine harcanmasını sağlamak, 

11. Komşu köy ve bucak ilköğretim kurulları ve bağlı olduğu ılco 
ilköğretim kurulu ile İş birliği yapmak, 

12. öğretim yılı başında, bir yıllık çalışma programı hazırlamak 
ve yıl sonunda da yıllık çalışmalar hakkında ilce i l k öğretim kuruluna 
rapor vermek, 

13. Görevli oldukları ılşlerı başarabilmek için gerektiğinde uzman
lardan faydalanmak, 

14. İlköğretimle i lg i l i kanun, tüzük, yönetmelik ve ders program
larının uygulanmalarını kolaylaştırmak, 

15. Köyün veya bucağın çevı esini geliştirecek ve yaşayışını yük
seltecek konularla i l g i l i tamamlayıcı kurslar, sınıflar ve okul öncesi sınıf
ların açılmasına çalışmak. 

Madde 29 — İlce ilköğretim kurulları : 
a) Belediye başkanı veya temsilcisi ile belediye meclisi üyelerinin 

kendi aralarından seçecekleri bir üye; 
b) Millî Eğitim Bakanlığınca hazıılanan yönetmeliğe göre k u r u 

lan Okul - A i l e B i r l i k l e r i başkanlarının kendi aralarından seçecekleri i k i 
temsilci ; 

c) Hükümet Tabibi, okul sağlık merkezi hekimi, bulunmazsa, bele
diye tabibi, o da bulunmazsa sağlık memuru, 

d) Tarım öğretmem veya teknisyeni; 
e) öğretmen dernekleri temsilcilerinin aralarından seçecekleri bir 

üye; 
f) İlce merkez ilkokulları öğretmenlerinin kendi aralarından seçe

cekleri bir i lkoku l müdürü ve bir i lkoku l öğretmeni; 
g) İlköğretim Müdürü; 
h) M a l Müdürü; 
i ) Kaymakamdan kurulur ; 
K u r u l u n Başkanı Kaymakam, ik inc i başkanı İlköğretim Müdürüdür. 
Madde 30 — İlce öğretim kurullarının ödev ve yetki leri şunlardır : 
1. 28 inci maddede sıralanan işleri, ilce merkezi için görmek, 
2. İlçeye bağlı köy ve bucakların ilköğretim kuıullan arasında iş 

birliği sağlamak ve bunların çalışmalarını desteklemek, 
3. Bucak merkezi ve köy ilköğretim kurullarının karar ve tekl i f 

lerim incelıyerek yetkisi İçinde olanları uygulamak, gerekli gördükle
r i n i i l ilköğretim kuruluna sunmak, 

4. Köy bütçelerine gerekli ödeneklerin konmasını takıbetmek, 
5. Köy, bucak merkezi ve ilce ilköğretim kurullarının çalışmala-

r u r n geliştirilmeleri hakkında 11 ilköğretim kuruluna tekliflerde bu
lunmak, 

6. Köy, bucak merkezi ve ilce merkez okullarının açılma, kapanma 
ve öğretime ara verme zamanları ve günlük çalışma saatleri hakkındaki 
i lg i l i kurulların tekli f lerim incelemek ve ilce bakımından bir teklif hazır-
lıyarak onaylanmak üzere i l ilköğretim kuruluna sunmak, 

7. Köy, bucak merkezi ve ilce ilköğretim kurullarının yıllık çalış
ma programlan ile karar ve çalışmaları hakkında bölge ilköğretim mü
fettişlerine bilgi vermek, 

8. İlçedeki okulsuz köylerin okula kavuşmasını sağlamak için ge
rekl i yol lara başvurmak ve 9 uncu madde gereğince kurulacak okulların 
yerlerini saptamak ve tekli f etmek, 

9. Öğretime ara verilen sureler için bölgelerindeki okulların öğret
men ve öğrencilerinin tat i l çalışmaları hakkında plân ve programlar ha 
zırlamak, bunları 11 ilköğretim kuruluna sunmak, 

10. Devamsız öğrencilerin velılen hakkında gerekli cezaları ver
mek. 

Madde 31 — İl ilköğretim kurulları : 
a) Belediye başkanı veya temsilcisi, 
b) İl daimi encümeninin kendi içinden seçeceği bir üye, 
c) İlköğretim çağındaki çocukların eğitim, öğretim ve sosyal yar 

dım ve okul yapımı ve bakım işlen ile i lg i l i dernek başkanlarının kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilci, 

ç) Millî Eğitim Bakanl-ğınca yönetmeliğe göre kuru 1 an Okul 
A i l e B i r l i k l e r i başkanlarının kendi aralarından seçecekleri i k i temsilci, 

d) Öğretmen dernekleri temsilcilerinin kendi aralarından seçe
cekleri bir üye, 

e) Sağlık ve sosyal yardım müdürü veya temsilcisi, 
f) Tarım müdürü veya temsilcisi, 
g) Varsa - i lkokul lara öğretmen yetiştiren kurumların müdürle

rinden kıdemlisi ile ıl merkezinde bulunan orta dereceli okul müdürle
r inin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, 

h) Varsa, i lk dereceli özel okullar öğretmeni ermin kendi arala-
nndan seçecekleri b ir temsilci, 

ı) İlköğretim müfettişlerinin kendi aralarından seçecekleri b ir 
temsilci, 

j) Merkez ilkokulları öğretmenlerinin kendi aralarında seçecek
leri bir temsilci, 

k ) Merkez ilçesi ilköğretim müdürü (Belediye sınırları İçinde bir 
den fazla ılcesı bulunan merkezlerdeki ilköğretim müdürlerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilci) , 
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1) Millî eğitim muduru, 
m) Defterdar, 
n) V a l i veya tevki l edeceği bir zattan kurulur , 
B u kurulun başkanı va l i veya veki l i ik inc i başkanı Millî Eğitim 

Müdürüdür. 

Madde 32 — îl ilköğretim kurullarının ödev ve yetk i len şunlardır : 
1. 28 ve 30 uncu maddelerde sıralanan İşleri i l merkezi ıçm gör

mek, 
2. P e bağlı ilçelerin ilköğretim kurulları arasında işbirliği sağla

mak ve kurul lar n çalışmalarını desteklemek, 
3. İlce ilköğretim kurullarnın yaptıkları tek'ıfleri, yıllık çalışma 

programlarını ve raporlarını incelemek ve gereken'erı onaylamak ve 
bunların uygulanmasını takıp etmek ve denetlemek, 

4. Köy ve özel idare bütçelerine ilköğretim için gereken ödenek
lerin konmasını teklif etmek ve bu teklif leri sonuçland^mak, 

5. İlde ilköğretimin geliştirilmesi konusunda Millî Eğitim B a k a n 
lığına gerekli tekliflerde bulunmak, 

6. İlkokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme sureleri 
ve günlük çal şma saatleri hakkında ilce ilköğretim kurullarının teklif
lerini incelemek ve bir karara bağlamak, 

7. İl içinde öğretmen ve öğrencilerle i lg i l i olarak, öğretime ara 
verilen sürelerdekı çalışmaları düzenlemek. 

Madde 33 — İlköğretim kurulları, bu kanunda saptanan ödevler
den ve bbtgelermdekı ilköğretimin geliştirilmesinden derece derece ve 
ortaklaşa sorumludurlar. 

Madde 34 —• İlköğretim kuru'ları, ayda en az bir defa, üyeler mm 
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar 
veril ir . 

Madde 35 — İlköğretim kurullarına katılacak seçilmiş üyelerin 
hizmet sureleri dört yıldır. Bunların seçimleri sırasında, birer de yedek 
üye seçilir. 

Madde 36 — Memur olmıyan seçilmiş üyelerden enge'siz olarak üst 
uste üç toplantıya gelmıyenler bu ödevden çekilmiş sayılırlar Memurluk 
sıfat: ile kurul uyelık'erıne seçilmiş olanlar, seçim suresi sonuna kadar 
üyelik ödevini yapmakla yükümlüdürler. Bunlardan özürsüz olarak top
lantılara katılnryanlar hakkında odev ve memurluklarıyle i lg i l i kanun
lara uyularak inzibatı işlem yapılır. 

Madde 37 — Seçilmiş üyeliklerden bir i açıldığmda yerine yedeği 
alınır. Yedeği bulunmadığı durum'arda yemsı seçıbr Yeni seçilenler; yer
lerine geçtikleri üyelerin dort yıllık surelerini doldururlar. 

Madde 38 — Köy, bucak merkezi ve ilce ilköğretim kurullarnın 
kararlarına yapılacak ılırazlar, herbınnın bir üstündeki kurulca, ı! ilköğ
retim kurullarının kararlarına karşı yapılacak it irazlar ise Millî Eğitim 
Bakanlığ nca incelenir ve karara bağlanır İtirazlar için en son basamak, 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. 

Madde 39 — Köy, bucak merkezi, ilce ve i l ilköğretim kurulları, 
işlerinin yönetimi içm gereken ödevlileri kendi üyeleri arasından seçer
ler. 

B u kurulların çalışma yolları Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikle saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlan ile ilkokulların açılma, 
kapanma ve öğretime ara verme samanları 

Madde 40 — Okul öncesi resmî ve özel eğitim ve öğretim kuıum-
•arımn, yetiştirici ve tamarajayıcı okul, sınıf ve kursların açılma, k a -
janma ve öğretime ara verme zamanları, amaç ve çalışma tarzlarına 
^öre, kendi yönetmeliklerinde, eğ.tım ve öğretim programlarında belır-
ilır. 

Madde 41 — İlkokulların yıllık eylemli öğretim suıesı, köylerde 170, 
•ehır ve kasabalarda 200 günden aşağı olamaz. Sınavlar bu surenin 
ışında kalır. 

Yarısı resmî tatillere raslıyan günler de tam gun sayılır. 
öğretim, o yerin tabii, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre su-

ekll veya aralıklı olabilir. 
Madde 42 — İlkokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme 

amanları bir önceki oğıetım yılının M a r t ayı içinde ıl ilköğretim k u -
ullarında kararlaştırılarak ilgil i lere bi ld ir i l i r . Olağanüstü sebeplerle bu 
arıhlerde yapılacak değişiklikler de gecikmeksizin ilgil i lere duyurulur. 

Madde 43 — İlkokulların yaz tati l i , sınavların bit imi tar-hınden 
yeni öğretim yılının başına kadar sürer. 

a) öğretmenler, yaz tat i l i içinde aralıksız i k i ay izinlidirler. 
Ancak, bu i k i aylık izm sürelerine dokunulmadan kalan tat i l za 

manlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle i lg i l i çalışmalara katıl
makla yükümlüdürler. 

b) Tek öğretmenlı okullarda görevli öğretmenlerin yaz tat i l i i z in 
leri , bölge ilköğretim müfettişleriyle, ilköğretim müduru tarafından okul 
ve kurumların korunması da gözönunde tutularak ayarlanır. 

c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tat i l aylarında okul iş
lerim ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerim kullanırlar. 

Madde 44 — öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden 
başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. 

Madde 45 — a) Millî Eğitim müdürleri, ilköğretimin bütün gö
revlilerine, 

b) İlköğretim müdürleri, okul müdürleriyle öğretmenlere, 
Zarur i ve âcil durumlarda yılda üç defayı aşmamak üzere ıkı güne 

kadar; 
c) O k u l müdürleri de öğretmenlere aynı şartlar altında birer gun 

i zm vermeye yetkil idirler. 
Ancak bütün bu izinlerin bir ders yılı içindeki toplamı bir nuftayı 

geçemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kayıt ve kabul 

Madde 46 — Her çocuk, mecburi ılköğrenım çağma gırd ğı öğretim 
yılı başında 3 uncü madde gereğ nce i lkokula kayıt ve kabul ed'bV Her 
veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında i lkokula yaz
dırmakla yükümlüdür. 

B u kanunda sözü geçen «aile başkanı» deyiminden maksat, veli 
veya • vasi durumunda bu'unmadığı halde ilköğretime devama mecbur 
olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, y a 
hut da çalıştırandır. 

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar i l k 
okulu b tıremıyen çocukların ılköğrenimiermı tamamlamak üzere en çok 
ıkı öğretim yılı daha okula devamlarına iz in veril ir . 

B u ıkı yıllık uzatma sonunda da oku'u bıtıremıyen çocuklara tas
dikname verilerek, kayıtları si l inir. 

Madde 47 — B i r öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir 
hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarkı su

redir. 
Madde 48 — Her yıl derslere başlamadan en az 15 gun önce, muh

tarlar okul müdürüyle ış birliği yaparak koy ve mahallelerındekı mec
buri öğrenim çağ nda bulunan çocuk'arın künyelerini gösterir uç nüsha 
çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilköğretim mü
dürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar Çocuklarım 
zamanında oku'a yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına 
bi ldir ir ve ilân ederler. 

Mecburi öğrenim çağında o'up da belirli zaman içersinde okula yaz-
dırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve 
devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkalarına bildirirler. 
B u gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğ
renciler gibi işlem yapılır. 

Madde 49 — Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nüfus 
kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek su
retiyle, ihtiyar kurullarınca tâyin ve tesbıt olunarak bunlar da mecburi 
öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar. 

Madde 50 —•' B'rleştırılmış smıflar da dâhil olmak üzere bir öğret
mene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz 

Madde 51 — Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası «İlköğretim haf
tası» dır Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa gore hafta 
içinde türlü yol larla ilköğretimin önemi belirti l ir . 

A L T I N C I BÖLÜM 

Okula devam 

Madde 52 — Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı ço
cuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağla
makla ve özrü yüzünden okula gıdemiyen çocuğun durumunu en geç üç 
gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. 
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Mülkî âm'rler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşk âtı ılkoğre-
nım çağ ndakı çocukların mecburi ıikoğret m ku-umlar na devamlarım 
sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkan'arma ve okul idarelerine 
yardımla ve her turlu tedb rı a lmakla vazifelidirler. 

Madde 53 — Okula devam etmıyen öğrencilerin devamsızlık sebep
leri okul ıdarelermce ve ilköğretim mufett şlerınce araştırılarak, devama 
engel olan maddi ve mânevi sebeplerin giderilmesine çalışılır B u sebep
lerin giderilmesi mumkun olmadığı takd rdo durum, mahallî ilköğretim 
kuru 'una bi ldir i l ir . Kurulca gerekli tedbirler alınır. 

Okul idareleriyle ilköğretim kurullaım n bu vazifeleri devamsız öğ
renciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder. 

Madde 54 — 55 inci madden n ıkına fıkrasında yazılı zorlayıcı se
bepler d'şmda çocuğun ailesi yan nda ka'masmı gerekt ren ailede o'um, 
yaralanma, duğun, askere g tme, bağ, b^hçe, tarla ve surude tarım ve 
hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 
günü geçmemek üzere okul idarelerince iz in veri l ir . 

M^dde 55 — Okul idarelerince ve ilköğretim kum' 'ar"ncn 53 un"iı 
madde mucibince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen 

a) Çocuğunu oku a göndermıyen; 
b) Ver lcn iz in müddetini geçiren; 
c) Geç naki l yaptıran; 
d) Okul çevresi d'şma çıkarak ız m kaybettiren; 
e) Çocuğunun devamsızdık vaziyetini ozursuz olarak zamanında 

ok" i i idaresine bıldırmıyen; 
öğrenci veli yahut vasi veya aile başkanları hemen mahail n ilköğ

retim kuru 'una b'Jdırılır. Bun 'ar hakk 'nda kurulca en çok bir hafta 
içinde gerekli karar ahmr 

Hastal k, sel, kar , zelze'e, yang-n gibi ilköğretim kuıul'ar ıi"a tak
dir ed İecek mücbir sebeplerle okula ge'memek zorunda olduju an'a-
ş '̂an öğrenciler devamsız sayılmaz ve gelmedikleri günler i " i n ız nlı 
sayılırlar. 

Kuru l ca özürlü sayılmayan öğrencı'erin veh yahut vasi veya a'le 
başkanlarına üç gun ıçmde çocuklarını oku'a göndermeleri lazumu yaz h 
olarak ihtar olunur. 

Zorlayıcı sebep'er n takdir i hususunda kurulca alm^n karar lar oku 
idareleri veya bo'ge ilköğretim mufettış'erı veya öğrenci veli yahut vasi 
veya aile başkanları tarafından uç gun içinde yazılı olarak ust kurula 
it iraz olunabilir. 

Üst kuru ca, en çok bir hafta ıçer.smde verilecek karaı lar derha' 
ilgililere teb'lğ olunur. 

Madda 56 —• ilköğretim kurullarınca yapman ihtara veya 'tıraz 
üzerine üst kurulca verilen red karaı ma rağmen çocuğunu okula gon 
der-uven veli yahut vasi veya aile başkanları hakk nda aşağıda goste 
ri len şekJde ış'em yapılır. 

a) Mahallî ilköğretim kurullarınca, en çok b.r h . f ta içinde devam
sız öğrencin n velisine yahut vasısme veya aile başkanına çocuğun oku'a 
devam etmed ğı beher gün için (1) hradan (2) l i raya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

P a r a cezasına çarptırıld ğmın kendisine tebliği tarihinden it baıen 
üc gun içinde çocuğunu yine okula göndermediği okul idaresince b d'-
ri len veli yahut vasi veya aile başkanları hakkında mahallî ilköğretim 
kurulunca ikinci defa olarak verilecek para cezası, beher gun ıçm ome 
ver len cezan n i k i katından aşağı olamaz Ancak bu suretle verilen para 
cezaları 100 lirayı geçemez. 

ilköğretim kurullarınca venlen ceza kararı kurulca, okul idaresine, 
öğrenci! veli yahut vasi veya aile başkanlarına uç gun içinde tebliğ olu
nur Diğer taraftan, para c e z a i n hakkındaki kararlar , ayrıca infaz iş
lemi vapılmak üzere ilce ı köğretım müdürlüğüne gönderilir ilköğretim 
müdürleri bu kararları uç gun içinde özel idareye göndererek infaz işle
mini de tak.p ederler. 

B u kararlar , özel idarelerce Âmme Alacakların n Tahsi l Usulü 
hakk ndakı Kanun hükümler ne dayanılarak tahsil ed'lır. 

ilköğretim kuru ' lar -mn ceza kararları kesin olup aleyhinde idari veya 
kaza i h çbır mercie başvurulmaz. 

b) Ik nci defa para cezasına çarptırıldığın kendisine tebhğ t a r i 
hinden ıt baren uç gun içinde çocuğunun okula devamını sağlamıyan 
vel yahu L v^sı veya aı'e b"şksnm n sim ve adres'erı okul idare en tera 
fından derhal mahallî ilköğretim kuruluna verıl.r ilköğretim kuru 'u 
bun 1 ıra ait dosya arı uç gun içinde hazırlıyarak ilce ilköğretim müdür
lüğüne gönderir. 

ilce ı'koğretırn müdürleri bu dosyaları inceledikten ve eksikleri varsa 
tamamlpd k t n sonra derhal Cumhunyet savcl 'ğ na verir 

I 1koğ'-etın ırıadarlerı tarafından h a r l a n a n dosyalarda . 
1 Devama z oğrencPeıın ad'arı ve durumları hakkında o k j l ida

resince ı köğretım kuruluna verilen belgeler, 
2 Çocuğun veu vahut vasi veya aıie başkanına yapılan ihtara ve 

bu ihtarın tebliğ ve tebellüğüne alt belgeler, 
3 ilköğretim kurulunca verilen para cezalarına ait kararlar ve bu 

k a r a r l a r n veli yahut vasi veya aile başkan na tebliğ ve tebe luğüne dair 
belgeler bu Tunur. 

c) Cumhuriyet savcısı 3005 sayılı kan^n hükümleri dairesinde ko
vuşturma yapar ve en geç uç gun içer.s.nde sulh mahkeme'ermde d"va 
açar. 

Sulh ceza mahkemesmce her çocuğun veli yahut vasi veya aile 
başkanı hakkında 10 günden 30 güne kadar hafif hapis cezası hükm
olunur 

B u cezalar temyiz olunamaz 
Mahkemece verilen ecza kararı suçluya ve ilköğretim mudurme 

b İd n l r B u kararın suçluya b Idırılmesmden itibaren bir hafta icmde 
çocuğunu oku'a gondeımıyen veya devan' n' sağlam.yın veli yahut v^sı 
veva aı'e başkan nm durumu ilköğretim müdürlüğünce yemden Cumhu-
nyet savcılığına bıldın'ır C Savcılığınca aynı hukumier dan esinde ko
vuşturma yap'lır. 

Madde 57 — Okul ıdaı eleri ve ilköğretim kurullarınca bu kanuna 
göre usu'en sorulacak soru'ara cevap vermekten kaçınm^r, ge reğe uy-
nrvan beyanda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis cezası ile ceza
landırırlar 

M dde 58 — Sulh Ceza Mahkemelerinde bu kanuna uyularak açı
lan kamu dâvaları en geç 31 gun ıç nde hükme bağlanır 

Dâvanm dumşmah olarak gorulmesme mahkemece lüzum görülen 
hal'erde sanık duruşmalara ihzarcn çağır l i r . 

Madde 59 — lîkoğrenım çağmda olup da mecburi ilköğretim k u -
rumlaıma devam etmıyenler, hıçb'r resmî ve özel ış yerinde veya her ne 
surette olursa olsun çapşmayı gerektiren başka yerlerde ucrtelı veya 
ücretsiz çabşt rılamaz'ar 

ilköğretim kurumlarına devam ettik'erin belge'ıyenler 'se, çocuk-
arm çal'ştırıimas n duzenlıyen kanun hüküm1 eri uygulanmak şartıyle 

ancak ders zamanları d'şmda bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler 
ilköğretim çağında bıı'unan ve mecburi ı koğretım kurumlanna 

devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Millî Eğitim Bakanh-
ğ nca açılîras'na izm verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında k u r u l 
muş olursa olsun, özel kurs ve dersane'ere kabu'u yasaktır 

Yukardakı hukurrrere aykın davrananlar hakkında ıkı aya kadar 
hafif hapis cezası ile birl ikte 250 liradan a^ağı olmamak üzere hafif 
para cezası veril ir . 

B u fulleri tekerrür edenler hakkında verPecek ceza öncekinin i k i 
misimden az olamaz ve bu cezalar ertelenmez. 

Y E D l N C t BÖLÜM 

Okulların arsa ve arazi işleri 

Madde 60 — Sehır, kasaba ve koy okulları arsalariyle köy okul 
larına gelir sağîıyacak arazı ve uygulama bahçeleri ıçm lüzumlu top-
rak'ar , ıl ve ılcelerd» bölge ilköğretim müfettişlerin n veya ilce ilköğ
retim mudurunun başkanlığında T a r m , Tapu, Mal iye dairelerinden gö
revlendirilecek b^er eleman ile mahalle veya köy muhtarından teşekkül 
edecek komisyon tarafından seçilir. 

Madde 61 —• Okul bınalarn'n yapılacağı arsaların, suyu, havası, 
elver.sk ve öğrenci erm kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde o l 
ması gozbnunde bulundurulur. 

O k u l bmaları, hapishane, meyhane, kahvehane, bar gibi umumi yer
lerden en az 100 metre uzakta olacaktır. 

Okul lara 100 metre mesafe içinde bu gibi tesisler kurulamaz 
Madde 62 — i l koku la tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen 

Devlete, özel idarelere, beled yelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, 
miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek val i l ik yolu ile 
ve arazının aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yet-
'ulı mercıleıme gönderilir B u makamların tasdiki ile bu erazı parasız 
okula tahsis olunur. 

Okula gelir sağlamak maksadıyle seçilen topraklar, 50 dekardan 
fazla olamaz. 
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Madde 63 — 62 ne m-ddcye gore okul ıç n lüzum u topıakar tu l 1 -
sıs vo iy le 3 ğl na .iadığ tul d ide, gerçek veya cuael ı.riıieıe ait aıa"i-
d^n bu hucus ıçm elveıışh yer, sahipler n n rozaları ı'e, satmalın r. Maı-
sahıplerm.n muvalakatlerınm al.namaması hainde, bu yerler umumi 
mevzuata gore kamuîaştırıhr. 

Satınalma veya kamulaştırmak, koy okulları ıçm köy tüzel k sili
ğine, şehir ve kasaba okulları ıç n özel idareye aitt ir . 

Madde 64 — Her koy oku unun bıtışığ nde veya yakın nda 2 de
kardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, hır uygu ama bahçesi 
bulunur. 

Madde 65 — Oku' lar için tahsis, satma 'ma veya kamulaştırma yo-
lıyle sağıanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak b na veva t e 
sisler, bulundukları yerlere gore koy veya ozei idareler ad.na tapuca 
tescil edilir. 

Bun'arın ve bu Kanunun yürürlüğe g rdığı tarihten önce yapılmış 
olan okul b naları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bu uıı-
dukları yerlere gore özel idare veya koy bütçelerinden karşılan r. 

Madde 66 — 4274 ve 5129 sayılı kanun'ar 'a şimdiye kadar koy okul
larına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nızas^z ve ihtilafsız top
raklar la bu Kanuna gore sağlanacak topraklar, mahallî ilköğretim k u 
ruların n tekli f i ve koy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde val nm, ilçe
lerde kaymakamın tasdiki ile koy ihtiyar heyetince imece ve sair suret
lerle işletilir veva karaya verdir Elde ed len gelir, okul ihtiyaçlarına s„rf 
edJmek üzere, koy bütçelerine gelir kaydedilir. 

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temhk 
ve tescil edilen butun gayrımenkuller n ferağ ve m t . k a l ıŞ'emlerıyle bu 
işlem erle ılıgılı olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir 
ve.gı, hare ve resim alına.az 

Madde 67 — K o y okuLar na bitişik oğr*tmcn evleriyle müstakil öğ
retmen evler n m dolayında heı ev ıçm 500 ilâ 1 0C0 metre karelik b r 
ar Zı, öğretmen bahçesi oLuak üzere okul arsas ndan veya uygulama 
bahçesinden yahut oku'a ge 'ır sağhyacak araziden ayrrlır öğretmenler, 
bu bahçelerden parasız faydalanırlar, fakat k i raya veya ortaklığa vere
mezler. 

Madde 68 — Oku1'arın uygulama bahçelerinde tarım dersleri U j g u -
laması yapılır U y g u ama bahçes mn işletilmesi ıçm gerek , tohum, tıdan 
ve tarım araç1 arı g i b i iht iyacın koy bütçesinden ve oku aıaz.s- ge'ı-
rınd^n sağlanır. 

Uygu 1 ama bançeleruıden elde edilen gelir veya uıun'er okul ihtiyaç
larına ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere koy bütçelerine gelir 
kaydedıl.r. 

Uygu ' a m a bahçesinde bo'ge ozellıklenne gore kurulacak tesislerin 
nelerden ıbaıct olacağı malıahı .lkoğretım kurullarr tan ından kaı ar
ıttırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İlkokul yapımı ve donatımı işleri 

Madde 69 — İlkokul binaları ve tesisleri ile öğretmen evlen inşaatı 
Millî Eğitim Bakanlığmca hazırlanacak b r programa gore Bajınd.nık 
Bakanlığ nca yurutulur. 

Her malî yıl ıç nde yapılacak bina ve tesislerle evlerin sayıları, yer
leri ve ıht yaç program'arı Millî Eğitim Bakanağında tesbıt edı'eıek bir 
yıl evvelki Nisan avında Bayındırlık Bakanlığına bıld rılır ö n proje
lerin hazır anması sıras nda Millî Eğitim Bakanhğın'n mütalâası alınır 

Bayınd.rlık B a k a n l ğı bu plâna gore Mizum'u keşif İd ı yaparak ge-
rek ' ı ödeneğ n mıııtarmı en geç aynı yıl n Eylül ay ı içinde M'Hî Lğıtım 
Bakanlığına bildirir. B u miktar ödenek 84 üncu maddenin (a) fıkra
sındaki ödenekten ayrılmak üzere Bayınd.rlık Bakan iği butçes a k t a 
rılır, işbu ödenek bu maksatlar d ş nda kul lan lamaz ve o y ı l içende 
sarf edılemiycn ödenek art.ğı 85 mcı maddeye gore ıl özel .dırelerme 
dağıtılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için gerekli personel ve araç'arı bu 
ödenekten sağlar. 

Milî Eğitim Bakanlığı, inşaat ıç n gereken arsaları, ihaleden önce 
temin ve Bayındırlık Bakanlığma teslim etmekle yükümlüdür. 

İnşaatı biten tesisler bir protokolle Millî Eğitim Bakan ığ"na dev
redilir. 

Yıllık inşaat prog, am'nrımn gec kmemesı ıç n g rcklı tedb ricrı a l 
maktan Bay nd ı l ı k Bukan'ığı sorum'udur. 

Madde 70 — Köy okulları ile öğretmen evler nın, şehir ve kasa
balarda, yaptırılacak ilkokulların her turlu ihtiyaçları ıç n koy veya k a 

saba ıçmde veva civarındaki araziden, şahsı haklar mahiuz kalmak şaı-
t yîe, tedarik edilecek taş, kum ve k reç gibi yapı gereç'ennden h çbır 
lesım al'nmaz. 

] ilköğretim kurumlan için yaptırılacak bina Ve tesislerle öğretmen 
* evien ve onarma işlerinde gerekli tuğ'a yapmak, kireç yapmak ve son-
I durmek, taş çıkarmam, iskele kurmak, kaldınm'arı işgal etmek gibi 
' hususlarda g ıışılcn işler serbest ve h çbır resme tabı olmaksızın yapılır. 
* B u maksatla açılan çukurlar ış bitince kapatılır. 

j Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı Or-
j man Kanununun 18 ıncı maddesine gore hareket olunur. 

j Madde 71 — B u işler ıçm gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı 
| Orman U m u ıı Mudurluğun"e en i y i şartlarla ve öncelikle karşılanır. 
| 10 temeddu hissesi alınmaz. 
| Madde 72 — llkoğret m kurumların n ve öğretmen evlerinin ınşa-
| asında kuPanılacak her turlu yapı malzemes nden, Devlet İktisadı Te-
I şckkullerınde imal olunan'ar, Bayrndrrlık Bakanlığı veya val i l ik ler in ıs-
} tcğı üzerine ve bed Jı karşılığ.nda, d ğer isteklere tercıhan veril ir . 

t Madde 73 — İlköğretim kurum 1 arın n yapımında kullanılacak çe-
| Şıth gereçler Millî Eğitim ve Bayındırlık idareler nce sevk ve tesellümü 

şartıyle Devlete ve iktisadı Devlet Teşekküllerine ait vasıtalarla tercıhU 
o'arak ve md rmslerı taııfe ile naklo'unur ve l imanlarda t a h m i ve tah
liye işlen de tercihli olarak yapılır. 

Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Millî Eğitim ve i l g i l i bakan
lıklarca müştereken tesbıt ve tâym olunur. 

Ayrıca, il ler emrinde bu'unan teşekküllere a t çeşitli naki l vasıta
lar ndan gcıeğme gore faydalanılır. 

Madde 74 — Okul ve öğretmen evlerın.n onarımı de teçhizat, mef
ruşat ve öğretim araç ve gereçlerinin yapmamda Millî Eğitim Bakanlığı 
teknik öğretim müesseselerinden faydalanılır. 

Madde 75 — Okul yapımı ve donatımı işler nde yardım ve hizmetleri 
i değerlendirmek, inşaat1 n ucuza maledılmesı amacıyle; 

a) Yurttaşların ıstıyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, k i -
ı eç ve tuğ'a gibi aynî yardımlar, 

b) Yurttaşlar, k u m n ar ve yardım derneklermee yapılacak nakdî 
yard m'ar, kabul edilir ve değerlendirilir. 

c) Emaneten mşa ed'ecek oku' yapımı ve onarımı işler nde halk 
ve genç'erden gonullu olarak bedenen ça' 1 saçakların hizmetleri kabul 
edilir. 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 

İlköğretimin, gelir, giderleri ve plânlama 

Madde 76 — Ikoğıetıme ait gelir kaynakları şun'ardır : 
a) Her yıl Devlet gel rlerın n % 3 ünden az olmamak üzere Dev

let bütçesinden yapılacak yardımlar, 
b) özel idare butçe'er.ne, bu kanun hukümlen gereğrrıce sağ'a-

nacak gekrler hariç ve 1960 malî yıLnda ilköğretime tahsis cdı en mik 
tardan az o! -namak üzere, yıll k gelır'erm n en az •% 20 sı oranında ko
nulacak ödenekler, 

c) Belediye bütçe1 erme her yıl genel gelir" ermin en az % 5 ora
nında konu'acak ödenek, 

d) K o y okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis euVen aıazden ve 
oku' uygu lana bahçss nden elde edilen ge 'uler hariç koy butce'enne 
her y J gene' gelirlerin n en az % 10 u oranmda konulacak ödenekler, 

e) Devamsız öğrencilerin velilerinden ilköğretim kurul.arı veya 
mahkeme kararı ile alınacak para cezaları, 

f) Gelirleri sıbyan, mahalle t ı f i okul'aııyle medreselere ve diğer 
S ı im. rıuesseseier ne tahsis ed İ T I ş bu'unan mazbut vak i l ar h " sil at ndan 

her yıl Vakıf'ar Cenel M u d rluğunce bitçe ıie tesbıt edfecek gel rlerle 
mu eve'lıl~r tarafmd n idare olunacak vakıflardan ayr lacak hısse'er, 

g) İktisadı Devlet Teş >kku len, özel kurumlar, dernek er veya 
hayırsever kımse'er taraf-ndan yapılacak her turlu mal, para bağ'şiarı 
vo vas yetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ılg lı 'şlerrferden resim 
ve hare alınmaz ) 

Gelir ve K u r u n l a r Veıg'sı yukum'uleri tarafmdan makbuz muka-
b i m d 3 yanı'a-'ak para bağ şiarı, yıll k bildirim ile bildirilecek gel rlerden 
ve loı um kaz n^larndan md ri ır 

h) FaıZler, 
ı) Hurdaya çıkacak okul eşya ve 'evazımm'n, rşe yarar yac-ğı 

1 anlaş i d ğ ndan veya yen.sı yap Idığmdan satılmasına karar verilen okul 
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binaları enkazımn veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısıyle bu kanuna 
göre istifade ed lmıyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından 
elde edı'ecek paralar 

j) Sözleşmeler gereğmce k'smen veya tamamen yerme getırıl-
miyen okul yapım İşlen mıitaahhıtlerinden alınacak gecikme ve benzen 
tazminat ve mutaahh tler.n irat kaydolunacak tem nat akçe'erı, 

Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği köymanrş 
olan idareler, be edıye ve köyler içm bu ödenekler; bütçeleri inceleme 
ve onamaya yetkil i makamlar tarafından doğrudan doğruya konur, bu 
ödeneklerin mali yıl başmda özel idarelere yatırılması sağlanır 

Madde 77 — 76 ncı madden n (a) fıkrası gereğince Millî Eığıtım 
Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasla ge'ecek y i 1 ara geçici taahhütler 
ve masraflar karşılığı olarak i lk on sene (1961 - 1971) Devlet gelirlerin n 
% 3 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 smden az olmamak üzere, 
ödenek konulur. B u ödeneklerle diğer gıder'erın % 70 ı münhasıran 78 
inci maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30 u ise aynı maddenin 
(b) fıkrasmda gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir Millî Eğitim Bakanlı
ğınca genel bütçeden yapılacak yard-mlar tesbıt olunacak programa göre 
i l özel ıdare'erıne dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır 

Millî Eğitim Bakanbğı gerekli gördüğü takdirde bu ödeneklerden 
bir kısmını 84 uncü maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya 
kullanabil ir ve ayniyat halinde illere gönderebilir. 

Madde 78 — 76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i , i ) fıkralarında 
gösterilen gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerme 
getirilmek şartiyle : 

a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen 
evlerin'n yapım, tadıl, esas 1! onarım, her türlü i lk tesis ve okul eşyası, 
deıs aletleri i'e arsa ve arazı 'stimlâklerı, masraf l a m a , 

b) Küçük onarımlar, o k u l l a r n genel giderleri, yoksul öğrencilere 
parasız o'arak verilecek oku 1 kitapları ve ders levazımı bedeli, öğren
cilerin yiyecek giyecek noksan'arınm te'âfisı, esaslı hastalıklarının teda
visi , bu kurumlar ıç n gerekli bö'ge doktorları, sağlık memur ve hemşi
releri, yap' işlerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla, ilce ilköğretim 
müdürlük'eri bürolarında çalışt-rılacak ücretli personelin ve okul müs
tahdemlerinin ücretleriyle, pansiyonlu i lkoku ' larm ve tamamlayıcı kurs
ların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur. 

Madde 79 —• Millî Eğ t im Bakanağı bu kanuna bağlı 10 yıllık 
p'âna göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ı'kokul-
l a n yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilâtlı bir 
plân ekler B u plânda her yıl irerde yapılması gereken köy. kasaba ve 
şehir ı'koku'larn n sayıları, yerleri , tipleri , dersane sayıları ile tahmini 
masrafları gösterilir. 

Yukarıki f'krada. sözü ge^en bakanlık plâmna para'el olarak, i) 
İlköğretim kuru 1 l a n da üç yıllık plân ve programlar hazırlarlar B u prog
ramlar i l genel meclisinde onanır ve i l bütçesine bağlanır B u plânda • 

M i l 1 ! Eğitim Bakanhğ'nca haz'rlanan plândan her ı'e isabet eden 
okul yatımı ve i lk tes s işleri basta olmak üzere 78 inci madden n (a) 
ve (b) fıkralannda yazılı İşlerden ve hizmetlerden i l bakamından vanıl-
ması uygun ve mümkün görünen'er ayrılarak plânlanır Gereken hazırlık 
safhaları ve bunun uygulanma zamanları, aynlacak ödenekler gösterilir. 

B u nlânlar i l bütresiv'e birl ikte tetkik ve tasdik ed-irrek üzere tçış-
leri ve Millî Eğitim Bakan'ıklarna gönderilir Millî Eğitim Bakanlığı 
sebep göstermek suretiyle p'ânlar üzerinde değişiklikler yapabilir. 

B u plânlann uygulanmasından başta mülkiye âmirleri, ıl daimi ko
misyonu o'mak üzere M'llî Eğitim müdürleri, ilköğretim mufettışlen, 
ilköğretim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar. 

Madde 80 — Millî Eğ t im Bokanhğı 79 uncu maddede sözü gecen 
programa göre yemden açılacak ilköğretim kurumlarıyle, mevcutların 
öğretmen ihtiyaçlarını karş'lıyacak öğretmen'eri yetiştirmek üzere ge
rekl i bütün tedbirleri zamanında almakla yüküm'üdür. 

Madde 81 — 76 ncı ve 77 nci maddelerde ilköğretime tahsis edi
len ödenek veya gelirler 78 inci maddede gösterilen işlerden başka 
hiçbir yere sarf edilemez, başka fasıllara nakledı'emez 

B u gelirlerle sağlanan bina ve tes'sler veya eşya başka bir hizmete 
devredilemez İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu k u r u m l a n n esas 
hizmetlerim aksatmamak ve M i l î Eğitim Bakanlığının muvafakati abn-
mak şart yle, halk eğitimi hizmetlerinde ve diğer millî Eğitim hizmet
lerinde faydalanmak caizdir. 

78 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen hizmetler için aynlacak 
ödeneklerin <Jr 30 undan fazlası bu f 'krada gösterilen personel giderle
rine ayrılamaz Sözü geçen personel bu fıkrada behıtılen hızmetmetlerın 
dışında kalan bir işte devamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz. 

Madde 82 — 76 ve 77 ncı maddelerde gosterı.en gelirler, ödenek
ler, yardımlar, tahsillerini mutaakıp i lg i l i dairelerce özel idarelere y a 
tırılır. 

B u gelir ve ödenek'er özel idarelerce «1 kdğretım gelir ve ödenek
leri» adiyle açılacak ayrı bir hesaba ahnır Malî yıl içinde sarf edilemlyen 
kısımları gelecek malî yır ara devredilir B u paralardan bir aylık nor
mal ihtiyaçları karşılayacak olan mıktarardan fazlası, bir millî bankada 
açılacak hesaba yatırılır. 

76 ncı madden n (d) fıkrasmda yazılı gelirler aynı suretle köy büt
çeler nde «İlköğretim gelir ve ödenekleri» adiyle açılacak ayrı bir hesaba 
ahnır ve bakiyeleri gelecek malî yıllara devredilir. 

B u ödenek'er köy ilköğretim kurulunun hazırlıyacağı bir plân ve 
programa göre, 78 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı işlere ve özel ola
rak öğrencilere yapılacak yard m'ara sarf ed'lır B u paralar millî b ir 
bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza edilir. Ve ilköğretim k u r u 
lunca uygun görülecek i k i imza ile çekilir. 

Madde 83 — İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede belir
tilen gıderlen «personel masraf lan hariç» her türlü resim ve vergiden ve 
d-şandan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden mu
aftır. 

Madde 84 — Okul yapım ve onanmiyle i lg i l i standart bina kısım
larının ve okulların gerekli donatım ve gereç'eri, okul eşyası ve ders 
araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya öğrenci
leri besleme mevzuunu düzenlemek, 79 uncu maddede sözü geçen 3 yıllık 
plânların uygu'anmasını kolaylaştırmak amaçlarıyle 77 nci maddede gös
terilen asgari ödenekler çerçevesi içinde kalmak şartiyle, Millî Eğ'tım 
veya Bayınd.rlık Bakanlıkları uç yıla kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişebilirler. 

Aynı kon^arda , i l ler de uç yıllık plân'arına uygun olarak 76 ncı 
ve 81 ıncı maddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerin' aşmamak1 

şartiyle gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler 
yapmaya yetkil idirler. 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Madde 85 — Köylerde bu kanunla i lg i l i çeşitli hizmetler, Köy K a 
nunu İle mecburi sayılan işlerdendir. 

Madde 86 — Mecbun ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak ço
cuklarla, bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğ
rencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle, 
bunlann suretleri Damga Resmine tabi değildir. 

Madde 87 — İlkokul öğretmenlerine oturmaları iç'n yapılmış ve 
yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tah
sis olunur ve başka iş için kullanılamşz. 

Şehir ve kasaba okulları içinde veya civannda öğretmen ve mü
dürlerin oturmaları içm yapılmış olan konutlar, aynı oku'da görevli öğ
retmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul b i 
nalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilâtı konut olarak kullanıla
maz. 

Şehir ve kasabalardaki konutlara ait k i r a bedelleri i l daimî komis
yonlarınca kararlaştırılır. 

Madde 88 — İlköğretim müdürleri ile i lkokul müdürleri ve müdür 
yardımcılarına ve tek öğretmen'ı okulların öğretmenlerine, idari hiz
metlerine karşılık öğretmenbk aylığından başka ayda 50 l iradan 100 
l iraya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca makam tazminatı veril ir . 

Madde 89 — 23 Eylül 1329 tar ihl i Tedrisatı İptidaiye Kanunu M u 
vakkat i , Maar i f Teşkilâtına dair o'an 789 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi ve avnı kanunun 13 üncu maddesin' dsğişt'ren 5522 sayılı kanunun 
1 inci maddesi, 1702 sayılı kanunun 8 inci maddesi, 1778 sayılı kanunun 
3407 sayılı kanun ile bu kanunun 3 üncü maddesin n 1 İnci fıkrasını 
değiştiren 7135 sayılı kanun, 4274 sayılı kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 59, 60, 67. 68, 69 uncu maddeleri, 5129, 5210, 
5828, 5955 ve 5956 sayılı Kanunlarla diğer kanunların bu kanuna mu
gayir hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ M A D D E L E R 
Geçici madde 1 — B u kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 

5210 sayılı kanunun 4 uncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına 
tapuya bağlannvş bulunan köy okulları, arazı ve uygulama bahçelerin
den; sonradan belediye teşkil ed'len nahiye merkezleriyle köylerde bele
diyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen 
evleri, uygulama bahçeleri ve okul arazisi özel idare veya köy tüzel kişi
liklerine geçer. 
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B u mallar M i l l i Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça sa
tılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz. 

Geçici madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
15 yıl müddetle (15 ıncı maddede yazılı şartları ha z öğretmen bulun
madığı takdirde) en az ortaokul ve muad.lı okullar mezunlarından, 18 
yaşını tamamlamış olanlardan açılacak kurslarda başarı gösterenler öğ
renim durumlarına göre, kadro karşılığı ücretle muvakkat öğretmen 
tâyin edilebilirler. 

Muvakkat öğretmenlere tat i l aylarmdada ücretleri ödenir. Muvak 
kat öğretmenlikte geçen hizmet müktesep hak sayılmaz. Ancak, bun
lardan en az ıkı yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bit ir 
me İmtihanını verenler asil öğretmenliğe geç rıhrler. B u gibilerin mu
vakkat öğretmenlikte geçirdikleri müddetler i l k terfı'erınde nazara 
alınır. 

Geçici madde 3 — Millî Eğitim Bakanlığı bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında 
bulunan öğrencileri tamamen okula kavuşturmak için gerekli öğretmen
leri yetiştirmek ve 79 uncu maddede gösterilen esaslar dâhilinde ılkoğ
remm kurumlannı ve tesislerim hazırlamak ve bununla i lg i l i plânların 
zamanında uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Geçici madde 4 — 50 nci maddedeki hüküm, Millî Eğitim B a k a n 
lığınca hazırlanacak bir plâna göre on yıl içinde tedricen uygulanır. 

Geçici madde 5 — 1961 malî yılı içinde yapılacak bma ve tes slerle 
evlerin sayılarını, yerlerini ve programlarını tesb.t hususunda 69 uncu 
maddede gösterilen müddetler aranmaz. B u konu ile i lg i l i çalışmalar 
Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca inşaatı aksatmıyacak şe
kilde derhal düzenlenir ve gerçekleştirilir. 

Madde 90 — B u kanunun malî hükümleri 1 M a r t 1961 tarihinde, 
tây.nle i l g i l i işleri 28 Şubat 1961 talihinde, diğer hükümleri 1 Ocak 1961 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 91 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 
7/1/1961 

10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy 
ilkokullarının bugünkü rayice göre ortalama 

maliyetini gösterir plân 

Yıllar 
Şehir 
okulu 

Köy 
okulu Toplam 

İnşa ve tesis 
için gerekli 

en az ödenek 

1961 240 1 770 2 010 183 000 000 
1962 240 1 770 2 010 183 000 000 
1963 240 1 770 2 010 183 000 000 
1964 240 1 770 2 010 183 000 000 
1965 240 1 770 2 010 183 000 000 
1966 240 1 770 2 010 183 000 000 
1967 240 1 770 2 010 183 000 000 
1968 240 1 770 2 010 183 0O0 000 
1969 240 1 770 2 010 183 000 000 
1970 228 1 772 2 000 181 040 000 

Toplam 2 388 17 7p2 20 090 1 828 040 000 

N O T : 
1. Yıllık inşa ve tesis masrafı, ortalama (182 804 000) liradır. 
2. Şehir ve kasaba okulları, (Sıra, masa, dolap) gibi i lk tesis mas

rafları hesaba katılmak ve 5 dersaneli olmak üzere beher okul 250 000 
l i ra , köy okulları 1 - 3 dersaneh ve i lk tesis masrafları da dâhil olmak 
üzere 70 000 er l i ra hesabedılmiştir. 

3 Muhtarlıklara bağlı olup herb'rinde birer okul yapılması müm
kün o lnryan ve miktarı 6 - 9 bin olarak tahmin edilen kuçuk iskân böl
gelerinde ihdas edilecek olan bölge okullariyle seyyar okul ve öğretmen
l ikler bu hesabın dışındadır. 

No. Baslıih 
Düstuff 

Resmi 
G a z e l e 

789 
1702 

3407 

4 2 7 1 

5522 

ı İ l g i l i K a n u n l a r ! 
M a a r i f T e ş k i l â t ı n a d a i r K a n u n 
i l k ve O r t a T e d r i s a t M u a l l i m l e r i n i n 
h a k k ı n d a K a n u n 

3 / 4 / 1 9 2 6 
T e c ¿ i y e r l 

2 9 / 6 / 1 9 3 0 1930 

ı t a f 
dağı ç o c u k l a r ı n T ü r k m e k t e p l e r i n e B i l m e l e r i n e d a i r ve 
23 E y l ü l 1329 t a r i h l i T e d r i s a t ı i p t i d a i y e K a n u n u n a m u -

i z e y y e l K a n u n 2 9 / 3 / 1 9 3 1 
İ l k t e d r i s a t m ü f e t t i ş l e r i n i n m u v a z e n e ı u m u m i y e i ç i n e a l ı n 
masına d a i r K a n u n ] 1 / 6 / 1 9 3 8 
K o y O k u l l a r ı ve E n s t i t ü l e r i T e ş k i l â t K a n u n u 2 5 / 6 / 1 9 4 2 
M a a r i f teşk i lâ t ına d a i r o l a n 789 sayı l ı k a n u n u n 13 Dncû 
m a d d e s i n i n ve 5166 s a y ı l ı k a n u n a b a ğ l ı 2 s a y ı l ı c e t v e l i n 
d e ğ i ş t i r i l m e s i h a k k ı n d a K â n u n 4 / 2 / 1 9 5 0 

T e r t ı n C i l t S a h i f e b a y ı 

3 7 682 338 

3 11 1 8 2 6 1532 

3 12 236 1760 

3 19 1085 3931 
3 23 1573 5141 

S 31 757 7 4 2 4 

Bashtfı 

5 1 2 » 

5823 

5955 

3956 

3005 
4274 
5129 

6831 

3 4 0 7 s a y ı l ı k a n u n u n 3 ö n c ü m a d d e s i n i n 1 i n c i f ıkrasının 
d e ğ i ş t i r i l m e s i h a k k ı n d a K a n u n 3 / 7 / 1 9 5 8 

II K a l d ı r ı l a n K a n u n l a r t 
T e d r i s a t ı İ p t i d a i y e K a n u n u 23 E y l ü l 1329 
K o y enst i tüsü m e z u n u ö ğ r e t m e n l e r l e k o y s a ğ l ı k m e m u r 
lar ın ın g e ç i m l e r i n i d ü z e n l e m e k üzere 3803 4274 ve 4459 
s a y ı l ı k a n u n l a r a ek K a n u n 1 0 / 9 / 1 9 4 7 
3803 4274 ve 4459 s a y ı l ı k a n u n l a r ı n k ö y o k u l u öğret 
m e n e v i k ö y s a ğ l ı k m e m u r l a r ı ve e b e l e n e v l e n ınsa 
e t t ı n l m e B i y l e llgıh m a d d e l e r i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i ve 5012 ve 
5032 s a y ı l ı k a n u n l a r ı n k a l d ı r ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

3 1 / 5 / 1 9 4 8 
s a y ı l ı k a n u n u n 1 m c ı m a d d e s i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i ve 
ve 7 ncı m a d d e l e r i n i n k a l d ı r ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

1 1 / 8 / 1 9 5 1 
O k u l l a r ı ve E n s t i t ü l e r i T e ş k i l â t ı n a a i t 4274 s a y ı l ı 

K a n u n u n 13 u n c u m a d d e s i n i n d e ğ i ş t i r i l m e l i n e ve aynı 
• k a n u n u n 15 ıncı m a d d e s i n i n 2 ncı f ıkras ının y ü r ü r l ü k t e n 
k a l d ı r ı l m a s ı n a d a i r K a n u n 2 3 / 6 / 1 9 5 2 
Tedr isat ı İ p t i d a i y e K a n u n u M u v a k k a t i n i n 77 n c ı m a d d e s i 

n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i n e d a i r K a n u n 2 3 / 6 / 1 9 5 2 

III Sözü g e ç e n K a n u n l a r : 
M e ş h u t S u ç l a r ı n M u h a k e m e U s u l ü K a n u n u 1 3 / 6 / 1 9 3 6 
K ö y O k u l l a r ı v e E n s t i t ü l e r i T e ş k i l â t K a n u n u 2 5 / 4 / 1 9 4 2 
K o y enst i tüsü m e z u n u ö ğ r e t m e n l e r l e k ö y « a ğ l ı k m e m u r l a 
r ı m n g e ç i m l e r i m d ü z e n l e m e k üzere 3803, 4274 ve 4459 
ssayUı k a n u n l a r a e k K a n u n 1 0 / 9 / 1 9 4 7 
O r m a n K a n u n u 8 / 9 / 1 9 5 6 
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Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları 
İhracı hakkında Kamın 

Kanun No : 223 Kabul tarihi: 5/1/1961 

I - Yatıranlar Finansman Fonu 
Madde 1 — Türk ekonomisinin is t ikrar içinde gelişmes'nı temmen 

tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarına yapılacak yatırımların f inansma
nında kullanılmak üzere bir «Yatırımlar Finansman Fonu» teşkil edil
miştir. 

Madde 2 — Yatırımlar Finansman Fonunun öz kaynağı, bu kanun 
gereğince çıkarılacak tasarruf bonolarının satış bedelleridir. 

ö z kaynağın kullanılmasından ve nemalandırılmasmdan elde edile
cek gelirler ile her çeşit bağış ve yardımlar fonun diğer kaynaklarım 
teşkil eder. 

ı ı - Tasarruf bonoları 
Bonalar , 

Madde 3 — B u kanun gereğince yapılacak tasarruflar karşılığında 
tasarruf bonoları veril ir . 

Tasarruf bonoları, nama yazılı ve en küçük kıymeti 10 liralık o l 
mak üzere tertip edilir. 

B u bonolar 10 yıl vadeli olup Hazinece her zaman erken ödemeye 
tabi tutulabil ir . 

Tasarruf bonolarına verilecek faizlerin, % 4 den aşağı ve % 7 den 
yukarı olmamak üzere tesbıtine Mal iye Bakanlığı yetkil idir . Senelik faiz 
nispeti her malî yıl başında, o yıl ihraç edilecek bonolara şâmil olmak 
üzere tesbit ve ilân edilir. 

Kuponlar, faizlerin ödenmesi, i t fa ve erken ödeme plânları ve i lg i l i 
sair hususlar Mal iye Bakanlığınca tesbıt ve Resmî Gazete ile ilân olunur. 

B - Bonolar karşılığı tevkif at ve tevdiat: 

Madde 4 — K a m u idare ve müesseseleri (Köyler hariç), ticaret şir
ketleri, iktisadı kamu müesseseleri, dernekler, tesis ve vakıflar; dernek, 
tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri; gerçek gelirlerim beyan etmeğe 
mecbur olan tüccarlarla serbest meslek erbabı Gelir vergisi Kanununun 
94 ve 96 ncı (96 ncı madden'n 1 ve 4 uncu bentleri hariç) maddeleri ge
reğince tevkıfata tabı ist ihkaklardan tasarruf bonosu tevkıfatı yapmağa 
mecburdurlar. 

Madde 5 — Gelir (GÖtüruler dâhil) ve kurumlar vergileri mükel
lefleri, yıllık gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının üzerinden t a 
sarruf bonosu tevdiatında bulunmağa mecburdurlar. 

4 üncü madde gereğ.nce tasarruf konosu tevkıfatına tabı tutulan 
gelirler yukardakı fıkraya göre yapılacak tevdiatın matrahından indir i l i r . 

Madde 6 — Gayrımenkullerin ivaz mukabil i int ika l muamelelerin
den tapu harcına esas olan değerler üzerinden ve harem ödenmesi sıra
sında satıcı namına tasarruf bonosu tevdiatı yapılır. 

Madde 7 — Millî Piyango ve bankaların nakit ikramiyeleri ile Spor 
Toto ikramiyeleri ve Veraset ve İntikal Vergisine tabi olup mezkûr K a -
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nunun 17 n2i maddesi mucibine vergıye mukabil alınacak teminat 
tasarruf bonosu tevkıfatına tabidir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre beyan olunan matrah
lar tasarruf bonosu tevdiatına tabi tutulur. Ancak, Vefaset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 17 nci maddesi gereğince alınacak 'teminatlar bu 
fıkraya göre yapılacak tevdiatın matrahından indirilir* 

C - Tevkifat ve tevdiat nispetleri: 

Madde 8 — Bu kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde sözü geçen 
tevkifat ve tevdiatın nispeti, % 3 den yukarı olmamak üzere Maliye 
Bakanlığınca her malî yıl başında memleketin iktisadi ve malî durumu 
nazara alınarak tesbît ve ilân olunur. 

D - istisnalar : 

Madde 9 — Aşağıda .yazılı ödemeler, tasarruf bonoları tevkifat ve 
tevdiatından müstesnadır: 

1) 560 lirayı aşmayan ödemeler (Hizmet erbabı için bu had yıl
lık itibariyle ve 3600 liradır); 

2) Avanslar (Gelir Vergisi tevkifatına tabi avanslar hariç); 

lacak ayrı bir bölüne Maliye Bakanı taralından ödenek kaydı suretiyle 
ödenir. 

Madde 18 — Bu kanunun geçici maddesi kanunun yayımı tari
hinden, diğer hükümleri 1/3/1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 19 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
7/1/1961 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cild Sahife Sayı 

797 
1050 
2490 
6183 

Sözü geçen Kanunlar : 
Veraset ve İntikal Vergisi hakkında Kanun 17/4/1926 
Muhasebe! Umumiye Kanunu 14/6/1927 
Artırma. Eksiltme ve İhale Kanunu 10/6/1934 
Â m m e Alacaklarının Tahail Usulu hakkında Kanun 

28/7/1953 

7 1116/701 
8 1373/628 
15 1057/396 

34 1658 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanını 

Kanun No : 224 Kabul tarihi: 5/1/1961 

348 
607 
2721 

8469 

E - Tevkif at ve tevdiatın fona yatırılması 

Madde 10 — Bu kanun gereğince her ay içinde yapılacak tevkifat 
ve tevdiat m geç mütaakıp ayın 15 inci gününe kadar müfredatlı bordro
lara müsteniden l inci maddede sözü geçen fon hesabına yatırılır. 

i n - Çeşitti hükümler 
A - Muafiyetler: 
Madde 11 — Fon muameleleri ile tasarruf bonoları faizleri ve bo

noları ilişkin her türlü muameleler bilcümle vergi, resim ve harçtan 
müstesnadır. 

B - Tahsil ve Ceza hükümleri: 
Madde 12 — Bu kanunla konulan mükellefiyetlerin yerine getiril

memesi veya geç yerine getirilmesi hallerinde alâkalılar hakkında Â m m e 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

C - Fon muameleleri ve bono ihract işlemleri: 
Maddo 13 — Fon muameleleri ve bonoların ihracı iş'emleri 1050 ve 

2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 
Madde 14 — Yapılan tevkifat veya tevdiatın miktarı 5 liradan az 

olursa nazara alınmaz. 5 liradan fazla 10 liradan az olursa 10 liraya ib
lâğ edilir. Tevkifat ve tevdiatın zamanı, şekli ve bonolara tahvilinde uy
gu1 anacak esaslar ve bu kanunun diğer hükümlerinin tatbik tarzı tüzükle 
tesbit olunur. 

Madde 15 — Bu kanun gereğince nama yazılı olarak ihraç edi
lecek tasarruf bonoları ihraçlarım takip eden yıldan itibaren beş yıl 
sonunda hamiline yazılı bono ad ve itibar olunur. 

Ancak Maliye Bakanı bidayetten itibaren tasarruf bonolarım ha
miline yazılı olarak ihraca veya nama yazılı tasarı uf bonolarını hami
line yazılı bonolarla değiştirmeğe yetkilidir. 

8er iki çeşit tasarruf bonolarının kuponları hamiline yazılı tahvil 
kuponu gibi muameleye tabi tutulur. 

Nama yazılı bonoların ihracına kadar muvakkat borç senedi ver
meğe Maliye Bakanı mezundur. 

Madde 16 — Fonda' biriken paralan,.bir taraftan gelir bütçesinde 
(Tasarruf bonoları hasılatı) adı altında açılacak özel bir fasla gelir ve 
mukabilini de gider bütçesinin Maliye Bakanlığı kısmında açılacak özel 
bir tertibine (Sarf ve tevzi tarzı 1 inci maddedeki esaslar dahiîinde-Ba
kanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilmek üzere) tahsisat kaydetmeğe 
veya her malî yıl için fonun muhtemel gelirini bidayeten tahmin edip 
gelir bütçesinde toplu olarak göstermeğe Maliye Bakanı mezundur. 

Madde 17 — Bu kanun gereğince, çıkarılacak bonoların faiz ve 
bedelleri ile diğer giderlerini karşılayacak ödenek her yıl Devlet Borç
ları bütçesine konulur. 

Bonolara ait faizler, ödenmeleri gerekli tarihten itibaren beş yıl; 
bono bedelleri ödenmeleri gerektiği tarihten İtibaren on yıl sonra Hazine 
lehine zamanaşımına uğrar. 

Geçici Madde — Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların mu
vakkat borç senetlerinin ihraç giderleri Devlet' Borçlan Bütçesinde açı-

GENEL H Ü K Ü M L E R 
Kanunun gayesi 

Madde 1 — İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak 
tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir 
şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet ve tababetle ilgili hizmet
ler bu kanun çerçevesinde hazırlanacak bir grogram dâhilinde sosyal-
leştirilecektir. 

Terimler 
Madde 2 — Bu kanunda kullanılan terimlerin delâlet ettiği mâ

nalar aşağıda gösterilmiştir: 
Sağlık : Sağlık, yalnız hastalık ve maluliyetin yokluğu olmayıp 

bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halıdır. 
Sağlık hizmetleri: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin 

yokedılmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hasta
ların tedavi edilmesi, beden! ve ruhî kabiliyet ve melekeleri azalmış 
olanların işe alıştırılmam (Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetler 
sağlık hizmetidir. 

Â m m e sektörü: Umumi ve mülhak bütçeli idarelerle hususi ida
reler ve belediyeler ve bunlara bsğlı teşekküller, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküller, idare 
ve murakabeleri 3460 sayılı kanun hükümlerine tabi teşekkül ve mües
seseler, hususi kanunlarla kurulan bankalar ve diğer teşekküller, ser
mayesinin yansından fazlası Devletin veya yukarıda yazılı müesseselerin 
elinde bulunan teşekküller ve bunlann aynı nispetle iştirakleri ile vücut 
bulan kurumlar âmme sektörünü teşkil ederler. 

Sağlık personeli: Sağlık personeli, sağlık hizmetlerinde maaş, üc
ret, yevmiye ve mukavele ile istihdam edilen ve bu sahada meslekî eği
tim görerek yetişmiş olanlardır. 

Bu hizmet sahasında çalışan ve yüksek eğitim yapmamış olanla* 
yardımcı sağlık personelidir. 

Sosyalleştirme: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi vatandaşla
rın sağlık' hizmetleri için ödedikleri prim ile â m m e sektörüne ait mü
esseselerin bütçelerinden .ayrılan tahsisat karşılığı her çeşit sağlık hiz
metlerinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafın bir kısmına iştirak 
suretiyle eşit şekilde faydalanmalandır. 

Sağlık ocağı: Takriben 5600 - 10 000 kişinin köyler grupu veya 
bir kasaba veya şehir ve büyük kasabalardaki mahalle grupları bir sağ
lık ocağım teşkil eder. Bunlann il içinde idari taksimata uyması ica-
betmez. 

Temel prensipler 
Madde 3 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölge veya ku

rumlarda çalışan âmme sektörünün sağlık personeli ücret mukabilinde 
veya her hangi- bir şekilde menfaat sağlıyarak serbest meslek İcra ede
mezler. Telif ve tercüme haklan, konferans ücretleri, ilmî mükâfatlar 
gibi doğrudan doğruya hasta muayenesiyle alâkalı olmıyan kazançlar bu 
kayıttan müstesnadır. 

Madde 4 — Â m m e sektörüne dâhil kurumlardan maaş veya ücret 
almıyan ve hiç bir şekilde aynî ve nakdî menfaat sağlamayan hekim ve 

9 
3 
S 

3 
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tababet şubeleri mensupları, - mer ı kanun'arın hükümleri daırcs.nde -
mesleklerini serbestçe icraya ve hususi sağlık müesseseleri ve eczane 
kuımağa mezundurlar. 

Madde 5 — Sağlık hizmetler n m sosyalleştirildiği bölgelerde yaşa
yanların - ücretim şahsen ödemek şartıyle - sağı k hizmetlerim gördür
mek üzere istedikleri sağlık personelini veya müessese ve eczaneyi seç
mek hakları mahfuzdur. 

M:dde 6 — Turk ye Cumhuriyet' hudutları içinde yaşayan yabancı 
uyruk 'u şalrslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan'ığı tarafından hazır
lanan bir yönetmelik hükümleri çerçevesinde ücret mukabil i sosyalleş-
tınlm.ş sagak hızmetleı inden faydalanabilirler. 

4772 ve 5502 sayılı kanunlara tabı yabancı uyruklu sigortalılar sos-
yalleştırılmış sağlık h zmetlermden faydalanırlar. 

Madde 7 — Âmme sektoıune dâhJ kurumlarda çalıştırılacak sağ
lık personeli miktarı bu kurumların tabı bulundukları kanun'arm hukum 
ve esasları dairesinde alman kadroları aşmamak şartıyle Sağlık ve Sos
ya l Yardım Bakanlığı tarafından i lg i l i bakanlıkların da mütalâası alı
narak yapılacak teklif uzerme Bakanlar K u r u l u tarafrndan tesbit edilir. 

Madde 8 — Sağlık hizmetlerin n sosyalleştirildiği bo'gclerde, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı teşekküller hariç âmme sektoıune dâhil k u 
rumlara ait sağhk hizmetleri i lg i l i Bakanl .k larca müştereken hazırlana
cak tüzükte gösterilen esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yardım B a 
kanlığı tarafından yurutulur. 

Sosyal sıgoıta kanunları gereğince sigorta muameleleri için lü
zumlu belgeler, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara 
fından müştereken tesbit olunan esaslar dâhilinde, sosyalleştırılmış sağ
hk hizmetleri teşkilâtınca tanzim edilerek işçi Sigortaları Kurumuna 
veri l ir 

Sosyalleştirme 

Sağhk teşkilâtının kuruluş ve vazifeleri 
Madde 9 — Sosyalleştır İmiş sağlık hizmeti teşkilâtı . Sağhk evleri 

sağlık ocakları, sağlık merkezleri ile hastaneleri, çeşıtL koruyucu he-
kım'ık teşekkülleri, sağl k hizmeti hususiyet aızcden yerler ıçm kuru 
muş sağl k teşekkülleri, sağlık müdürlükleri, bo'ge hastaneleri, bölge 
lâboratu varları, s 'ğhk personeli yet ştıren eğitim müesseseler, Sağlık ve 
Sosyal Yard .m Bakanhğı merkez teşkilâtı ve diğer Bakanl k ve kurum
larda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ğı ile işbirliği yapmak üze^c 
kurulmuş olan dairelerden teşekkül eder. 

Madde 10 — B i r sağlık ocağının hizmeti en az bir hekim ve yeter 
sayıda yard.mcı sağhk personel nden teşekkül eden bir ek.p taratm-
dan yurıtulur Köylerde bu ekibe yardımcı olarak tes s edilen sağhk 
evleıınde yard mcı sağhk personeli vaz felendırılır. 

Sağlık ocakları ve evleri her turlu koruyucu hekimlik hizmetleri, 
hasta'arm muayene ve tedavisi ile, sağlık ocağına kayıtlı şahısların 
sağ' k sıc İlerin tutmakla mükelleftir Ocak hekimleri yalnız kendi ocak
ları ıç.ndc adlî tabiplik vazifesi görürler. 

Her ek.bs sağlık h zmetlermi ki fayetl i bir şekilde yapacak mo
torlu veya gerekirse canlı naki l vasıtası, malzeme ve nüfusu 5000 den 
az olan yellerde ikamet eden personele k ' r a mukabil i lojman tahsis edi
l i r . B u kıra m ktarı Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara 
fından hazırlanacak bir yonetmel.kle tesbit edilir. 

Madde 11 — Sağlık hizmetlerin n sosyalleştirildiği yerlerdeki her 
ilçede en az bir sağlık ocağı bu'unur 

Sağlık merkezlerindeki sağlık personeli, ocaklarda çalışan perso
nelin her turlu koruyucu hekimlik ve tedavi hekimliği hizmetlerinde on
lara ı ehber ve yardımcıdır. B u hizmetlerden kendi uhdeler ne verilenleri 
de bizzat i fa ederler Sığlık merkezlen başhekimi kendisine bağlı sağ
lık ocaklarında çalışan personelin faahyetlennı de denetler. 

Sağ'ık merkezlerımn personel kadrosu ihtiyaca gore Sağhk ve Sos
yal Y a r d m Bakanhğmca tesbit ed l ir Her sağlık merkezinde kadrola-
n n d a yazılı sayıda motorlu vasıta, sağlık hızmetlennı ki fayet l i b r şe
kilde yapacak malzeme ve nüfusu 5000 den az olan yerlerde personele 
lojman verebilirler. 

Madde 12 — Hastaneler, sağlık ocaklarından veya sağlık merkez
lerinden veya diğer hastanelerden gönderilen veya durumlan âcil mü
dahaleyi ıcabettıren veya 13 uncu madde hükümlerine gore muracaa 1" 
ed^n h stalaıı ayakta veya yatarak tedavi etmek ve uhdelerine ver len 
koruyucu ve soSyal sağhk hizmetler nı yapmakla mükelleftirler Hasta
nelerdeki sağlık personeli sağhk ocakları ve sağlık merkezlen persone
l in in meslekî tekamülüne de yardım ederler. 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
Madde 13 — Sosyaileşt rılmış sağhk hizmetlerinden faydalanmak 

ıstıyen, âcil vakalar hariç, evvelâ sağlık evine veya sağlık ocağına baş
vururlar. Köylük bö.gelerde sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri 
vakaları, guç olması muhakkak bulunan doğumları sağlık merkezine, 
hastaneye şevki gereken âcil vakaları hastaneye yollarlar. Sağlık oca
ğında hekim bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık personeli hastaları -
kendi selâhıyetlerı dahilinde olan müdahaleyi mutaakıp gerekirse - sağ
lık merkez'ne veya hastaneye sevkedebıhr. Sağlık merkezinde tedavisi 
mumkun olmıyan hastalar veya mütehassıs müdahalesini icabettıren do
ğumlar hastanelere veya doğumevlerıne sevkedilır. 

Sağhk h zmetlermm sosyalleştırıld.ğı bölgelerde sağlık ocağı sağlık 
merkezi ve hastanelerde hizmetin nasıl yürütüleceği Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Madde 14 —• Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hasta 
muayene ve tedavisi bu kanunun 16 ncı maddesi hükümleri dairesinde 
ücrete tabi olan ilâç bedelleri ve aşağıda zikredilen haller hariç p a r a 
sızdır. 

a) Sağlık ocağı tarafından sevkedilmedıklerı halde sağlık mer
kezlerine veya hastanelere veya sağhk merkezi ve bir hastaneden diğer 
bir hastaneye sevkedilmeden hastanelere müracaat edenler (Âcil v a k a 
lar hariç), 

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirılmedıği bir bölgeden gelip de 
müracaat ett'ğı ocak bölgesinde ikametleri 90 günü aşmamış olanlar 
(Mahall in mülki âmirlerinden fak i r l ik belgesi alanlar hariç), 

c) Bölgede yaşayan halkın çalışma saatleri nazarı i t ibara alına
rak tâym ed.len mesai saatleri dışında ve tat i l günlerinde nöbetçi o lma
yan hekim ve yardımcı sağlık personeline muayene ve tedavi olmak 
istıyenler, 

Sosyalleşmiş bölgelerden herhangi bir sebeple geçici olarak ayrılan 
ve kendi ocak hekimleri tarafmdaû verilen sağhk fişlerini ibraz edenle
r i n muayenesi bulunduklan yerlerdeki ocak hekimleri veya bunların 
hastayı sevkettıklerı müesseselerde veya şahıs sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştrrilmedrğı bir bölgeye gittiği takdirde orada Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca tâym edilen müesseselerde ücrete tabi değildir. 

Madde 15 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştırıld ğı bölgelerde has
talar n muhtaç olduğu ilâç ve tedavi vasıtaları köylerde ve serbest ecza
nesi bulunmayan yerlerde sağlık teşkilâtı veya Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından işletilen eczaneler tarafından temin edıbr Btı ecza
ne ve teşekküller serbest eczane bulunmayan yerlerde serbest meslek 
icra eden hekimlerin muayene ve tedavi ett ikleri hastalara da ilâç sa
tarlar 

B i r yerde serbest eczane bulunduğu halde bu eczanede bulunmayan 
ilâçlar da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı tarafından temin 
edilebilir. 

Madde 16 — Sosyalleştırllmlş sağlık hizmetleri gören teşekküller 
tarafrndan parasız veya bedelinin bir kısmı veya tamamı hastalar tara 
fından ödenerek alınacak ilâç ve tedavi vasıtalannın listeleri her yılın 
i lk ayında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilân edilir. 
Liste haric i ilâç ve tedavi araçları bedeli hastalar tarafından ödenmek 
suretiyle alınır. 

Sosyalleştirmenin tatbik ve teşmili 
Madde 17 — B i r bölgede sağlık hizmetlerinin i y i bir şekilde yürü

tülmesi için gereken tesisler, lojmanlar, malzeme, araçlar ve personel 
temin edilmeden o bölgede sosyalleştirme plânı tatbik edilemez. 

Madde 18 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki 
plânın tatbikatına rehber olmak üzere gereken kılavuz bölgelerin nere
lerde kurulacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tekl i f i üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme plânı butun yurda kademeli surette teşmil edUırken 
sağlık hizmetlerinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosyalleştırıleceğı de 
Sağlık ve Sosyal Y a r d ' m Bakanlığının tekl i f i ve Bakanlar Kurulunun 
kararı ile tesbit edilir. 

Madde 19 — Âmme sektörüne dâhil kurumlara bağlı sağhk İdare 
ve teşkilâtında yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullarda ve kendi 
mensuplarına veya muayyen meslek gruplarına sağlık hizmeti yapan 
kurumlarda çahşan personele bu kanunun 3 ve 26 ncı madds'ermm hü
kümlerin n ne zaman tatbik ed.leceğı bağlı oldukları bakanlıkların, aynı 
hakumler n Tıp Fakültelerinde tatbik tarihi , üniversite senatosunan k a 
rarı ve Millî Eğitim Bakanlığının tekl i f i üzerine Bakanlar K u r u l u tara 
frndan kararlaştırılır. 
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Madde 20 — Sosyalleştirme bu kanunun neşri tarıhmden itibaren 
en geç 15 yıl içinde butun memlekete teşmil edilecek ve 19 uncu mad
dede yazılı teşekküllerde çalışan sağlık personeli de bu müddetin bitme
sinden önce bu kanun hükümlerine tabi olacaktır. 

özel daire, genel kurul ve mahallî sanlık kurulları 
Madde 21 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi işlerini plânla

mak ve Bakanlığın diğer daireleri ile işbirliği yaparak yürütmek üzere 
Sağlık ve Sosyal Y a r d ' m Bakanlığında bir (Özel daire) kurulur. 

Madde 22 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi faahyetlerınm 
yürütülmesi ve değerlend'rilmesi konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına görüş'erini bildirecek, tavsiyelerde bulunacak ve bu konuda 
halk ve çeşitli kurumlar arasında işbirliği sağlayacak bir Genel K u r u l 
teşkil edilir. B u K u r u l Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl-ğmdan tâyin 
edilecek veya vazifelendirilecek yeter sayıda mütehassıs İle Üniversitele
r in , Bakanlıkların, Devlet Plânlama Teşkilâtının, işçi Sigortaları K u r u 
munun, Türk Tabipleri Birliğinin ,Türk Eczacılar Birliğinin, Türk Vete
riner Hekimler i Odaları Birliğin n göndereceği salahiyetli temsilcilerle 
i l sağlık kurullarının göndereceği birer temsilciden teşekkül eder Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanhğın'n talebi üzerine yukarıda adı zikredilme
yen kurumlar da Genel K u r u l a daimî veya muvakkat temsilci gönderir. 

Genel K u r u l mûtat olarak yılda bir kere toplanır Kurulun Başkanı 
Sağl'k ve Sosyal Yardım Bakanı veya görevlendireceği bir zattır Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı, Genel Kuru lu veya Genel Kuru lun bazı üyele
rinden teşkil edeceği istişare kurullarını toplantıya çağırmağa salahiyet
l idir . 

Genel K u r u l üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi olup 
da toplantılara A n k a r a dışından geleceklere kanuni yollukları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, bunların d-şmda kalanlara yolluk
ları Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından tesbit 
edilen esaslar dahilinde ödenir. 

Madde 23 — Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri teşkilâtı i le halk 
arasındaki münasebeti temin maksadlyle sağlık ocaklarında, Sağlık mer
kezlerinde ve illerde, sağlık kurulları kurulur . B u kurulların kuruluşu, 
çalışma tarzları ve toplantı zamanları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından hazırlanan bir yönetmelikle tâyin edilir. 

B u kurul lar halkın sağlık teşkılâtmdan'istediğı hususları ilgililere 
duyurur. Hizmetlerin başarı ile yürütülmesi İçin halkın eğitilmesine ve 
teşkilât ile maddî ve mânevi işba lığı yapmalarına yardım ederler. 

Personele dair hükümler 
Madde 24 — SosyaPestlrılmiş sağlık hizmet'erin d e vazife a'an'ar 

vazifeye başladıkları günden İtibaren 3 yıl hizmete mecburdurlar Bu 
müddet zarfuıda i lg i l i kurumları bunları herhangi bir mahale ve herhangi 
b i r sağlık vazifesine nakledebilirler. 

3 yıllık müddetin hitamından en geç üç ay evvel istifa edeceğini 
bildirmeyen sağlık personelinin hizmet müddetleri 3 er yıllık devreler 
için uzatılmış sayılır. 

Sağl'k personelinin naki l ve tâyinleri; istekleri, bir bölgede muay
yen b r süre hizmet etmiş olmaları, kadro durumları, sağlık halleri , ço
cuklarının tahsil durumları, vazifede gösterdikleri başarı gibi hususlar 
gözönüne alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl'ğı tarafından hazır
lanacak bir tüzük ile tesbit edilir. 

Sosyalleştirilmiş sağlık h'zmetlerınde 3 yflık vazifevi tamamla
yanlar bu müddetin hitamından itibaren üç ay içinde isti fa etmedikleri 
veya k u r u m l a r n c a sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinden gayri bir va
zifeye tây'n edilmedikleri takdirde yeniden 3 yıl - yukarıda zikredilen 
hükümler dairesinde - istihdam edilirler. Personelin 3 yıllık devreler so
nunda hizmetlerinin temdidi emekliye ayrılıncaya kadar aynı şekilde de
vam eder. 

Tâyin edildikleri yere gitmeyenler veya vazifesini terk eden'er h iz 
metten çıkarılırlar B u suretle hizmetten ayrılanlar 1 yıl müddetle âmme 
sektöründe herhangi bir vazifeye tâyin edilemezler ve çalışmakta olduk
ları i l dâhilinde bir yıl müddetle serbest sanat icra edemezler 

Madde 25 — Sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş illerde çalıştırılan 
hekimlerin istihdam yetkisi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, yar
dımcı personelin istihdam yetkisi ise i l Sağlık Müdürlerine aitt ir Sos-
yalleştirilm'ş sağlık hizmetleri personeli tâyin edıldık'eri vazife dışmda 
tâyin makamı tarafından uygun görüldüğü hallerde âmme sektörüne ait 
başka bir sağlık hizmetini de gün'ük resmî mesai süresini aşmamak 
şartiyle ek ücret veya maaş almadan i fa ederler. Mahal l in sağlık âmiri, 
sağlık personeline zaruret halmde kısa süreli geçici vazifeler verebilir. 

Madde 26 — Sağlık ve Sosyal Y a r d ' m Bakanlığı veya i lg i l i B a 
kanlık Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu bölgelerde kadro 
mevzuu olan hizmetlerinde mukavele ile sağlık personeli istihdam eder. 

Sağlık personeline mukavele ile verilecek ücret miktarları bu mes
lek mensuplarının umumi serbest kazanç seviyeleri, hizmet süreleri, i h t i 
sasları, işgal ettikleri mevki in önemi, yaptıkları vazifenin ağırlığı ve 
çakştıkları bölgelerde maruz kaldıkları mahrumiyet şartları göz önüne 
alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tekl i f i ve Devlet Personel 
Daıres nın tesbıt ettiği esaslara göre Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

2847, 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabı daire ve teşekküllerde i s t ih 
dam ed len personelden sosyalleştirilmiş bö'gelerde istihdam eddenlerın 
istihdamları müddetınce emeklilik, kıdem ve terfi hakları mahfuzdur. B u 
gibi kimseler sosyalleştirilmiş bölgelerden ayrıldıkları zaman iktisap et
miş olduk'arı emeklilik ve terfi dereceleri nazarı i t ibara alınarak naki l 
ve tâyinleri yapılır. 

Madde 27 —• Ücret mukabil i muayene ve tedavi edilen hastalardan 
ücret, hizmeti yapan sağlık personeli tarafından, makbuz mukabilinde 
tahsil edilir. 

Madde 28 —• Sosyalleştirilmiş hizmetlerde çalıştırılan karı veya ko
canın aynı mahalde ayrı ıkı teşekkü'de çalıştırılmaları mümkün değilse 
bunlar aynı hizmet yerme tâyin edilebilirler. 

Malî hükümler 
Madde 29 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki 

inşaat, Bayındırlık Bakanlığınca tercıhan yapılır. 
Madde 30 —• Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde âmme 

sektörune dâhil kurumların sağlık teşekküllerine ait binalar, malzeme, 
ilâç ve eşya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın n lüzum gösterdiği ve 
ış emniyetini tehdit etmediği takdirde aşağ-dakı esaslar dairesinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devrolunur : 

a) Devlete ait binalar Mal iye Bakanlığınca Sağlık ve Sosyal Y a r 
dım Bakanlığı emrine tahsis olunur. 

b) Sermayesinin tamamı Devlete alt iktisadî teşekküllerden H a z i 
neye devredilecek binaların iktisap bedellerinden amortisman bedelleri 
çıkarıld ktan sonra gen kalan bakiye bu teşekkülün sermayesinden ten
z i l edilir Binalar Hazine adına tescil edildikten sonra Sağlık ve Sosyal 
Yaddım Bakanlığı emrine veri l ir . 

c) B i r kısım sermayesi hakikî veya hükmi şahıslara ait olan 
âmme sektörü müesseselerinin malı olan binaların devrinde Devlet his
sesine düşen kısım hakkmda (b) fıkrasındaki gibi muamele yapılır. H a 
kikî ve hukmı şahısların hissesi kendilerine ödenir. 

d) îşçı Sigortaları Kurumuna ait sağlık tesisleri, binaları, tıbbi 
malzeme, eşya ve ilâçlar, iktisap bedeli verilmek suretiyle, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Çakşma Bakanlıkları tarafından müştereken tesbit 
edilecek esaslar dairesinde Sağl k ve Sosyal Yardım Bakanlığına dev
redilir. 

(a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı binalarla eşya, ma'zeme ve ilâç
ların devrine ait diğer hususat Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve i lg i l i 
Bakanlıklar arasında müştereken tesbıt edilecek esaslara göre yürütülür. 

Maddo 31 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hu 
susi tababet icra edenlerin - istedikleri takdirde - sanatlarını i cra için 
kullandıkları alet, makine, cihaz ve malzemeden işe yarar olanlar Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından satın alınabilir. 

Satın alma bedeli; malzemenin maliyeti , amortismanı, satın alın
dığı tarihteki rayiç fiyatı gözönünde tutularak Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları tarafından kurulacak bir komisyon kararı ile tâyin 
olunur. 

Madde 32 — Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde ücretli olarak 
muayene ve tedaviye tabı şahıslardan alınacak ücretlerin miktarı Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından müştereken tesbit 
ve ilân olunur. 

Madde 33 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde bele
diye sağlık hizmetlerinden olan su, lâğım, mezbaha ve temizlik işleri, 
umumi yerlerin, taşıtların ve meskenlerin teftişi, haşarat ve gıda kont
rolü, mezarlıklar gibi çevre sağlığı hizmetleri belediyeler tarafından 
yürütülür. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde belediyelerin çevre 
sağlığı hizmetleri dışında kalan sağlık hizmetleri, hükümet tabipliği va 
zifelen ve belediyenin çevre sağlığı hizmetlerinin murakabesi sağlık 
ocakları hekimleri tarafından i fa edilir ve bu bölgelere ayrıca hükümet 
tabibi tâyin edilmez. 
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Geçici Madde 1 — Bakanlar Kuru lu tarafından tesbıt edilecek 
olan k lavuz bölgelerde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi içm hazır
lıklara 1 Mar t 1962 de ve tatbikata Bakanlar Kurulunun tesbit edeceği 
tarihte başlanır. 

Sosyalleştirme - Kılavuz bö'gelerde elde edilen neticeler gözonune 
alınarak - en geç 1 Mar t 1964 den itibaren kademeli olarak yurda teşmile 
başlanır. 

Geçici Madde 2 — Sağlık hizmetlerin'n sosyalleştırılmedığı bölge
lerde âmme sektörüne bağlı kurumlarda sağlık hizmetleri kendi usul ve 
mevzuatına göre yürütülür. 

Geçici Madde 3 — Âmme sektörüne dâhil kurumların, sağbk hiz
metlerinin sosyalleştirildiği bölgeler dahilinde bulunmakla beraber sos
yal'eştirmen n henüz teşmil edilmediği bölgelerdeki mensuplarının hiz
metine de cevap veren Sağlık müesseselerinin 35 inci madde hükümleri 
gereğince Sağlık ve Sosyal Y a r d m Bakanlığına devri, kurumu talep et
tiği takdirde sosyalleştirmenin bu kurumun teşkilâtı olan her yere teşmil 
edilinceye kadar tehir edilir. 

Madde 34 — B u kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 35 — B u kanunu yürütmeğe Bakan 'ar K u r u l u yetki l idir 

7/1/1961 

No. Baalıüı 
Duştur 

R e t i m 
Gazete 

2847 

3656 

ÇozU gecen K a n u n l a r ı 

Devlet Demiryolları ve Limanları tsletme Umum Müdür, 
lüğu Memur ve Müstahdemlerinin ücretlerine dair Kanun 

22/11/1935 
Sermayesinin tamamı Devlet taralından verilmek suretiyle 
kurulan iktisadı teşekküllerin leskılâtıyle idare ve mu 
rakabeleri hakkında Kanun 4/7/1938 
Pevlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
Kanun 8/7/1939 
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkında Kanun 11/7/1939 
İs. Kazalarıyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları 
Kanunu 7/7/1945 
Hastalık ve Analık Sigortası Kanuna 10/1/1950 

Termr» Ci l t Sahife Savı 

3 17 15/12 316 307 

3 19 1306/529 3950 

3 20 1397/657 425" 

3 20 1539/770 425 T 427 
3 26 1262 6051 
3 31 515 7402 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 225 Kabul tarihi : 5/1/1961 

Madde 1 — 129 sayılı kanunla 1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmının 427 nci 
(6893 sayılı kanun gereğince verilecek pr im ve para mükâfatı) faslın
dan. Dışişleri Bakanlığı kısmının 459 uncu (Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıtma masrafları) faslına yapılmış olan 
(187 000) liralık aktarma iptal edilmiştir. 

Madde 2 — 1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
ı(2 231 034) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — B u kanunu Mal iye B a k a m yürütür. 

7/1/1961 

F. M . 

C E T V E L 
Tahsisatın nev'i Tenzi l Zam 

307 

401 

50 

20 
30 

A / l 
BAŞBAKANLIK 

Harcırahlar 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcırah ve 
başka masrafları 10 000 
Matbaa masrafları 
tşçi gündelikleri 10 000 
Diğer işletme ve yönetim masrafları 15 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

F . M . Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

419 

421 

422 

10 

)05 

305 
İ09 

ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve tevkif evleri masrafları 
Yiyecek masrafları 636 034 
Yüsek Soruşturma K u r u l u ve Yük
sek Adalet Divanı her türlü masraf
ları 
Devrilen iktidar zamanında suç işle
yen yüksek dereceli memurlar hak
kında yapılacak soruşturmalar için 
kurulacak tahkik heyetlerinde çalı
şanlara verilecek yevmiye ve yol luk
lar la suçun açığa çıkarılması için 
yapılacak her türlü masraflar 
Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
l a n 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

F . M . 

711 

751 

776 

700 000 

400 000 

636 034 

K i r a bedeli 120 000 
Muayyenat 
Tayinat 120 000 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 350 000 

TARIM BAKANLIĞI 

6893 sayılı kanun gereğince verilecek 
pr im ve para mükâfatı 187 000 

A / l yekûnu 953 034 2 231 034 

C E T V E L 

Tahsisatın nev'i Tenzi l Zam 

A / 2 
BAŞBAKANLIK 

Matbaada mevcut makina, alet ve 
malzeme onarımı 11, 000 
Matbaa için alınacak makina, alet 
ve malzeme 4 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Demiryolları yapım masrafları 
İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje 
ihzarı, istimlâk ve diğer masraflar 1 263 000 

A/2 yekûnu 1 278 000 

A / l ve A/2 yekûnu 2 231 034 2 231 034 

42 sayılı kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkındaki 125 sayılı 

kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 226 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — 42 sayılı kanun gereğince emekliye ayrılan subaylar
dan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkındaki 125 sayılı kanuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir : 
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Ek madde — 42 sayılı kanun hükümlerine göre emekliye ayııi-
ımş Musiki Muallim Mektebi ile Devlet Konservatuvarı orta ve yüksek 
devre mezunları ve kendi teşkılâtlarma göre yetiştirilmiş bando subay
larının, Harb Okulu ve yüksek okul mezunu olma şartı aranmaksızm 
orta dereceli okullar ile Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarlarna 
325 sayılı kanun hükümlerine göre tâyinleri yapılabilir. 

Geçici madde — 1 inci maddede zikredilen emekli subaylardan, 
öğretmenliğe tâyin edilebilmeleri için, 125 sayılı kanunun yayımı tari
hinden itibaren müracaat etmiş olanlarla, bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içerisinde müracaat edenlerin müracaatları dikkate 
alınır. Bu sürenin bitiminden sonra müracaatlar dikkate alınmaz. 

Madde 2 
Madde 3 

Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/1/1961 

Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

42 

125 

İlgili Kanunlar : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
nüna ek Kanun 

Emekli Sandığı Kanu 
5/8/1960 10570 

42 sayılı kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin ögretmenliğe alınması hakkında Kanun 

14/11/1960 447 1063 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
5611 saydı kanunla muaddel 10 uncu maddesine bir fıkra 
ile bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 227 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
5611 sayılı kanunla muaddel 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

(5802 sayılı kanunun 28 inci maddesine göre teğmenliğe nasbcdiîen-
lerin teğmenlik süreleri 3 yıldır.) 

Madde 2 — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

Geçici madde — Bu kanunun neşrinden evvel 5802 sayılı kanunun 
28 inci maddesine göre teğmenliğe nasbedllen ve halen Orduda vazifeli 
olanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır ve nasıp lan tashih 
edilir. Bu tashihten dolayı maaş farkı verilmez. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihînden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini yürütmeğe Milli Savunma Ba

kam memurdur. 

7/1/1901 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

4273 
5611 

5802 

İlgili Kanunlar : 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu 25/6/1942 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun ban maddele-
nnın değiştiril menine ve bu kanuna geçici maddeler eklen
mesine dair Kanun 24/3/1950 
Astsubay Kanunu 5/7/1951 

23 1566 5141 

3 
S 

31 1804 7465 
32 1763 7851 

Emeldi Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigor
taları Kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında 

Kanun 

Kanun No: 228 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu ile 
muhtelif Emekli Sandıkları kanunlarına tabi İşlerde veya sadece muh
telif Emekli Sandıkları kanunlarının şümulüne giren vazifelerde çalı
şanların emeklilik, malûllük, ihtiyarlık ve ölümleri halinde sağlanacak 
hak ve menfaatler bu kanun hükümleri dairesinde tesbit olunur. 

Madde 2 — Bu kanunda geçen (Sigorta) tabiri Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortalarım, (Kurum) tabiri İşçi Sigortaları Kurumunu, 

(Sandk) tabiri kanunla kurulmuş bulunan Emck.ı Sand;k.aıın., (Sigor
talı) tabiri Maluliyet, İhtiyarlık ve ölurn Sigortaları Kanunuma vc 
(Emeklilığe-tabı kimseler) tabiri de Emekli Sandıkları kanunlarına tabı 
İşlerde çalışanları ifade eder. 

Madde 3 — Sigorta kanunları ile muhtelif Emekli Sandıkları Ka
nunlarına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların bu işlerde geçen hizmet 
süreleri toplandığında, kendilerinin veya ölümleri halinde hak sahibi 
kimselerinin sigorta veya sandıklar kanunlarının her birine göre tahsis 
yapılmasına hâk kazandıkları tesbıt edilirse sigortalılarla emekliliğe tabı 
kil e l e r i n hizmet süreleri birleştirilir. 

Madde 4 — 3 üncü maddeye göre -tahsis yapılmasına hak kaza
nanlara yapılacak tahsislerin mahiyet ve miktarının tesbitınde, sigor
talılarla emekliliğe tabi kimselerin sigorta ve sandık kanunlarına tabı 
hizmet müddetlerinin toplamı esas tutulur. Bu hizmetler toplamına, 
emekliliğe tabi kimseıerin itibari hizmetleri ithal edilmez. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet müddetlerinin güne tahvilinde her 
ay 30 gün, gün üzerinden hesaplanan hizmet müddetlerinin aya tahvi
linde de her 30 gün bir ay addolunur. 

Madde 5 — Kurumca ve sandıklarca, 4 üncü maddeye göre hesap
lanacak hizmet müddetleri toplamının kendi kanunlarına göre aylık bağ
lanmasını icap ettirmesi halinde, alâkalılara aylık bağlanır Hizmet müd
detleri toplamının toptan ödemeyi gerektirmesi halinde de toptan ödeme 
yapılır. 

Madde 6 — Bu kanun gereğince kurum ve sandıklar tarafında 
bağlanacak aylıklar, sigortalılarla emekliliğe tabi hizmetlerin birleşti
rilen hizmet müddetleri toplamı üzerinden kendi kanunlarına göre-hesap-
lanıcak aylıkların sigorta ve sandık kanunlarından her birine tâbi işler
de geçen hizmet müddetleriyle mütenasip kısımları olarak ayrı ayrı tes
bıt olunur. 

Sigorta kanununa göre hesaplanacak aylıklar, sigortalı içfn ödenmiş 
bulunan sigorta primlerinin hesabına esas tutulan ortalama *yıllık kazanç
larına göre tâyin edilir. Ancak, sandık kanunlarına tabı işlerde geçen 
hizmetler, ortalama yıllık kazançların tesbitınde nazara alınmaz. 

Sandıklarca kendi kanunlarına göre hesaplanacak aylıklar, 4 üncü 
maddeye göre bulunacak hizmet süresi ile itibari hizmet süresi topla
mına ve alâkalı sandık kanununa tabı hizmette elde olunan ve tahsise 
esas teşkil eden aylığa göre tâyin edilir. 

Madde 7 — Yapılacak toptan ödemeler Kurumun ve sandıkların 
kendi mevzuatına göre ve sigortalı ile emekliliğe tabi kimse için her mü
esseseye ödenmiş bulunan sigorta primleri veya emekli kesenekleri üze
rinden hesaplanır. 

Madde 8 — Bu kanuna tabi sigortalılarla emekliliğe tabi kimse
lerin 1 inci maddede yazılı işlerden herhangi birine ilk defa alındıklan 
tarih sigorta ve sandık kanunlarına göre ilk işe giriş tanını kabul edilir. 
Sandık kanunlarının giriş keseneğine dair hükümleri mahfuzdur. 

Madde 9 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
bir vazifeye girmiş olup da, bu vazifede ilk defa emekli keseneği öde
dikleri tarihteki yaşlarından bu kanun gereğince birleştirilecek eski 
hizmetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 40 ı geçenler, bu 
sandıkça tevdiatçı sayılırlar. Bu kimseler hakkında Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun tevdiatçılara mütedair hükümleri 
uygulanır. 

Madde 10 — Sandık kanunlarına tabi hizmetlerden ayrıldıktan 
sonra bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin ke
senekleri geri verilmez. Ancak: 

a) Emekliliğe tabi bir vazifeden ayrıldıktan sonra kesenek iade
sinden faydalanmış olanlardan 1 inci maddede yazılı işlerden birine ye
niden giren ve geri aldıkları kesenekleri, işe başladıkları tarihten iti
baren en çok bir yıl içende ve aldıkları tarihten itibaren hesaplanacak 
% 5 faizi ile birlikte, aldıkları sandığa ödemeyenlerin, 

b) Emekliliğe tabi vazifeden ayrıldıktan sonra kesenekler ni geri 
almamış ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış olanlardan 1 inci 
maddede yazılı işlerden birine yeniden girip de zamanaşımına uğrayan 
keseneklerini işe başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili sandığa 
ödemeyenlerin, 

c) Hizmet müddetlerinin kâfi olmaması sebebiyle kesenek iade
sine hak kazanamayanlardan veya keseneklerini geri almamış ve bunları 
geri alma hakkı zamanaşımına uğramamış bulunanlardan 1 inci mad
dede yazılı işlerden birine girip de işe girdiklerim işe başladıkları tarih
ten itibaren bir yıl içinde, yazı ile, sandıklara bildirmeyenlerin. 

s 

4 1 -

4 1 4 

No. 

1 

1 
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ç) S gt>rta v? ssnd k kanun aı nda deıyış 0'U.ıan h k arda ı fay
dalanmış veya bu h a k l a n kaybetmiş bu'unanlann, 

Mezkûr devrelere ait hizmet rnıddetlerı, 4 uncu maddeje gore j a -
pılacak b r'eşt rmede nazara aLnmaz. 

Madde 11 —• Hizmetlerin bu kanun gereğınee birleştirilmesi sme-
tıyle bağlanacak aylıklar toplamının Sigorta Kanununda beLrtılen asgari 
hadden az olması hal nde, aradaki fark kurum tarafından ödenmek sure
tiyle, aylıklar toplamı asgari hadde çıkarılır. 

Şu kadar kı, kurumca ay'ık bağlanmasının gerekmemesi halında 
yukar k l fıkra hukmu uj'gulanmaz. 

Madde 12 — B u kanun gereğınee bağlanacak aylıkl-r n ve y ıp ' -
lacak toptan ödemelerin tedıye'ennJe ve ayl k l a r m kesilmesinde sigorta 
veya rg-h sandık mevzuatındaki esaslar tatbik olunur 

Madde 13 — Vaz feden mütevellit rıâlûlıyet ve ölüm iîe ış kazalar , 
ve meslek hastal k l a n hallerinde bu kanun hukuın'erl uygulanmaz 

Madde 14 — Hizmetleri bu kanuna tevfikan bırleştırı'meksızm s i 
gorta veya sandık kanunlarından her hangi bir ne gore aylık b a l l a n 
masına muste^ak olanlara, yazılı talepleri ha m de, alâkalı kanun hukum 
leri d^ıres nde aylık bağlan r B u gbı 'er hakkında bu kanunun hizmet
lerin birleştirilmesine mutaallık hükümleri uygulanmaz 

Madde 15 —• Emek'ı ikramiyesi hakkı tan yan çeşıt'ı sand k k a -
nunlaı na tabı tu^u'makla beraber hizmetler m aynı müessesede ge l i r 
miş o'anlın.n çeşıth sandıklara tabı olarak geçirdikleri f i lî hızr- et müd
det1 e n toplamma göre 5434 sayılı kanun hükümleri dairesinde er.ek'ı 
ikramiyesine hak kazanma"an ha'mde, kendiler ne veya hak s^b bı k i m 
seler ne çalışt k l a n müesseseler tarafından mezkur kanun esaslar na uy
gun olarak emekli ikramiyesi ödenir 

Madde- 16 — B u kanun hükümlerinin tatb k tarzı, M a i y e , Ça'ıs l a 
Millî Savunma ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bıi 
tüzükte gösteri ır. 

K u r u m ve sand'klar tarafından bu kanun gereğince bağlanacak ay
lıklar, tüzükte belirtilecek esaslar daıres nde, birlikte ve bu yerden 
ödenir. 

Geçici Madde 1 — B u kanunun yurur'uğe gırd'ği tarihte 1 mcı 
maddede bel rtılen işlerde çalışanlardan daha önce muhtelif sand k k a -
n u n l a r n a tabı vazıfe'erde bu'unmuş olan'ar hakkında, durun 'ar na gore 
10 uncu maddenin i lg i l i fıkrası hukmu uygulan'r Şu kadar kı, ınezkû'" 
fıkralarda tesbıt o'unın bir yıllık müddetler bu kanunun yürürlüğe gir 
diği tarihten başlar. 

Ge-nc Madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tar'hte Türkiye 
Cumhurı;, eti Emek'ı Sand'ğmda tevdıatçı bu uııaniarn durumları, bu 
kanunun 9 uncu maddesi esas'arı dahimde yemden tesbıt olunur 

M ' d d a 17 —• B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 18 — B u kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar K u r u ı. 

memurdur. 

7/1/1961 

R e s m 
D5ahu* G a ? e 

Batlını l e r t i D C i l t S a h i l e S a v 

S o z u g e ç e n K a n u n l a r : 

5431 T ü r k i y e C u m h u r i y e t i E m e k l i S a n d ı j ı K a n u n u 1 7 / 6 / 1 9 4 9 3 3 0 1 3 3 5 723 

6900 M a l u l i y e t , i h t i y a r l ı k ve O l u m S i g o r t a l a r ı K a n u n u 
1 3 / 2 / 1 9 5 7 3 3 3 355 95 ' ! 

Gülhanc Askerî Tıp Akademisi binasının inşası hakkında 
Kanun 

Kanun No : 229 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — Gulhane Askerî Tıp Akademisi binasının inşası ıçm 
30 mı İyon l i raya kadar gelecek senelere sarı taahhüt icrasına Millî Sa
vunma Bakanı yetkil idir . 

Madde 2 — Bir inc i madde gereğince gınşıleeek taahhütlerin kar 
şılığı ıçm her y i Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fas'a 
10 milyondan aşağı olmamak üzere tahsisat konur 

Madde 3 —• Lüzum görüldüğü takdirde bu inşaatı, sermayes n n 
en az yansı Devlete ait müesseselerle bunların aynı nispette ıştırak-

ı lerıyle kuru 'an teşekküllere Bakanlar K u r u ' u kararı alınmak suretiyle 
j 2490 sayılı kanun hukumlenyle mukayyet olmaksızın yaptırmaya Millî 

Savunma Bakanı yetkil idir . 
Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunu Millî Savunma, Mal iye ve Bayındırlık B a -

k a n l a n yürütür. 

7/1/1961 

6996 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
geçici hüküm ilâve edilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 230 Kabul tarihi • 5/1/1961 

Madde 1 — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
7, 8, 9 ve 15 inci maddeler! aşağıda gosteridığı şekilde değiştirilmiştir • 

Madde 7 -— Gulhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri, Gulhane 
Askerî Tıp Akademisi doçent ve profesörleredir. 

Madde 8 — Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentlen Üniversiteler 
Kanununa göre üniversite doçenti unvanını' kazanmış olanlar arasından 
seçilir. 

Madde 9 — Gulhane Askerî Tıp Akademisi profesörleri Üniversi
teler Kanununa göre üniversite doçenti unvanmı kazanmış olan'ar ara 
sından Üniversiteler Kanununun 24 bncu maddesindeki nitel ikleri haiz 
olanlardan Gulhane Askerî Tıp Akademisi Nizamnamesi hukumlen ge
reğince seçil r. B u şekilde seçilecek profesör namzetlen Ünıvers-te Se
natosuna bıldınlır. Senatonun bu hususta karar vermek üzere yapacağı 
toplantıya gereğinde lüzumlu izahatı vermek ıçm Gulhane Askerî Tıp 
Akademisi Kumandanı Başkanlığında Profesörler Kurulunca seçı'ecek 
ıkı profesör de iştirak eder Senato tarafından venlecek karar üzerine 
lüzumlu muameleler ikmal edilir. 

Madde 15 —• Gulhane Askerî Tıp Akadem sı öğretim üyelen ile 
müşavir mütehassıs ve başasistan durumunda olan uzmanlara ve Gulha-
nedekı ıhtısas'arı muddetmce asıstan'ara Üniversiteler Kanunu hüküm
leri dairesinde Akademi tazminatı veril ir . 

B u takdirde Üniversiteler Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri Gül
hane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelen hakkında da uygulan'r 

Geçici madde — B u kanunun yürürlüğe gırmesmden önce 6996 sa
yılı Gu'hane Askerî Tıp Akademisi Kanunu hukümlenne göre Profesör 
unvanını iktisap etmiş olanlar bu kanunla venlen hak ve salâhiyetler
den istifade ederler. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tanhinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — - B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

7/1/1961 

Resmi 
D ü s t u r G a z e l e 

Hm, Ballığı T e r t i p C i l t S a h . f e S a « 

i l g i l i K a n u n : 
6996 G u l h a n e a s k e r î T ı p İ k a d e n ı ı s ı K a n u n u 1 2 / 6 / 1 9 5 7 3 38 1380 9631 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 
muaddel 5509 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kantin 

Kanun No : 231 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — Türkiye Büyük Mil let Mecksı Memurları Teşkı'âtı hak
kındaki 5509 sayılı kanunun birinci maddesi aşağ da yazılı şekı'de de-
ğıştinlrmştir. 

Başkanlıklara bağlı Hususi Ka lem Mudurluk'erı; 
Genel Kâtipliğe bağlı; Temsilciler MecLsı U m u m i Kâtipliği; K a 

nunlar Mudurluğu, Bütçe Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğü, Zat ve Kâ-



Sahife- 3082 (Resmî Gaaete) 12 OCAK 1961 

ğıtışlerı Mudurluğu, Kitaplık Müdürlüğü, Muhasebe Mudurluğu, Basım
evi Mudurluğu, Daire Mudurluğu, Levazım Mudurluğu, Meclis Doktor
luğu, Emniyet Amirliği, Millî Saraylar Müdürlüğü, 

Bunlardan her bir inin ışı ve bu ışın nasıl görüleceği Başkanlık D i 
vanınca tesbıt edilir. 

Madde 2 — 5509 sayılı kanuna bağlı cetvelin ek ve tadıllerıyle gös
terilen Uışık (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerme i l i 
şik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

Madde 3 — 7477 sayılı kanun gereğmce verilen tazminat miktar 
ları kadro maaşlarına gore 7241 sayılı kanuna merbut cetvelde yazılı 
derece ve miktar lar nispetinde ödenir. B u haltlardan Meclis Muhafız 
Birliği subay ve astsubayları da faydalanır. 

Madde 4 — 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesine Türkiye Buyuk 
Mil let Mecl is i memurları ibaresi eklenmiştir. 

Madde 5 — Polis memurlarına (100), komiser muavinlerine (125), 
komiser ve emniyet âmirlerine (150) şer l i r a aylık tazm.nat ve daimî 
ücretlilere aylıklarına ilâveten her ay (50) şer l i r a ücret veri l ir . 

Geçici madde 1 — B u kanun mer'ıyete girdiği tarihte memur olan
lardan unvanı memuriyeti değıştırılmıyenler ıçm mucip almaya lüzum 
yoktur. 

Halen Meclis kadrosunda bulunanlar hakkında da 3656 sayılı k a 
nunun 6 ncı maddesi hukmu bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. 

Geçici madde 2 — 1935 senesinden önce münfesih Büyük Mil le t 
Meclisine intisap edip de halen aylık dereceleri (40) ve daha aşağı olan
ların maaşları, aidat ve karşılıkları kendileri tarafından ödendiği tak
dirde maaş dereceleri (60) l i raya intibak ett ir i l ir . 

Madde 6 — B u kanun yayımı tar ihini takıbeden aybaşından ıtıbaıen 
yürürlüğe girer. 

Madde 7 — B u kanun hükümlerim Türkiye Cumhuriyeti Millî B i r 
l ik Komitesi Başkanı yürütür. 

7/1/1961 

1(1) S A Y I L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Genel Kâtip 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

3 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 

3 
5 
6 
7 
8 

4 
6 
8 
8 

Müdür 
Bir inc i Sınıf Kâtip 

Kanunlar Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Raportörü 
Dilekçe Komisyonu Raportörü 
Şef 
Başkanlık Divanı Kâtibi 
Kanunlar Memuru 
Muhaberat Memuru 
Dilekçe Komisyonu Kâtibi 
B i r i n c i Sınıf Kâtip 
i k i n c i Sınıf Kâtip 
Dilekçe Komisyonu Kâtibi 
Kâtip Dakti lo 
Dilekçe Komisyonu Kâtip Dakti losu 

Tutanak Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
B i r inc i Sınıf Stenograf 
i k i n c i » » 

Zat ve Kûğıtışleri Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

S ic i l Memuru 
Tahakkuk Memuru 

Aded Maaş 4 

1 150 
3 
6 

1 100 6 
1 40 6 

9 
11 
10 

1 100 11 
1 80 
1 80 11 
2 80 12 
2 70 11 

11 
1 70 
1 60 
1 50 
1 50 3 
4 40 5 

12 35 6 
1 35 7 
4 30 9 
1 30 

4 
1 100 6 
1 80 8 
3 70 9 

15 60 9 
8 50 10 

1 90 6 
1 70 8 
1 50 9 
1 50 10 

8 
8 
9 

10 
11 

3 
5 
6 
6 
6 
8 
9 

11 

5 
6 
7 
9 

10 
11 

Tahsis Memuru 
Arşiv Memuru 
Dosya Memuru 
Memur 
Kâtip Dakti lo 

Basımevi Müdürlüğü 

Basımevi Müdürü ve A y n i y a t Mutemedi 
Başmusahhih 
Musahhih 

> 
» Yardımcısı 

idare Memuru 

Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Muamelât Şefi 
Muamelât Şefi 
Mutemet 
Dosya ve Muhaberat Memuru 
Saymanlık Kâtibi 
Kâtip Dakt i lo 

Daire Müdürlüğü 

Müdür 
Ayniyat Muhasibi ve Personel Şefi 
Ambar ve Levazım Memuru 
Bir inc i Sınıf Kâtip 
i k i n c i Sınıf Kâtip 
Tamirat Memuru 

Doktor 

Meclis Doktorluğu 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Müdür 
Kontro l Memuru ve Ayn iyat Muhasibi 
Başkâtip ve Mutemet 
M i m a r 
Doktor 
Kâtip 
Sic i l ve Masraf Tahakkuk Memuru 
E v r a k M u k a y y i d i 
Ayn iyat Kâtibi 

Levazım Memuru 
inşaat Surveyyanı 

Bütçe Kalemi Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Başkâtip 

» Yardımcısı 
Kâtip Dakt i lo 

Kitaplık Müdürlüğü 

Kitaplık Müdür ve Ayn iyat Mutemedi 
> » Yardımcısı 
» Memuru 
» Kayıt ve Fişleme Memuru 

Kâtip Dakt i lo 
Mustahzır 

1 
1 
1 
3 
1 

Emniyet Amirliği 

Emmyet Âmin 
Başkomiser 
Komiser 

> Muavin i 

1 
1. 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

" l 
1 

1 
2 
2 

S 

50 
50 
40 
35 
30 

90 
70 
60 
50 
40 
50 

100 
80 
90 
70 
70 

"50 
40 
30 

80 
70 
60 
40 
35 
30 

90 

100 
70 
70 
70 
40 
30 
35 
30 
30 
25 
30 
30 

100 
80 
70 
60 
40 

90 
70 
50 
40 
40 
35 

70 
50 
40 

35 
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Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3 
6 
7 
S 
5 
6 
6 
7 
8 

Sivi l Komiser 
> » Muaıvını 

Polis Memuru 
» s» 

(2) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

1 Umumi Kâtip 
2 Temsilciler Meclisi Umumi Kâtibi 

Temsilciler Meclisi Umumi Kâtipliği Kalemi 
7 Şef 
8 Memur 
9 Daktilo Kâtip 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

3 Müdür 
7 Memur 
9 Daktilo Kâtip 

Kanunlar Müdürlüğü 

Müdür 
» Muavini 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Raportörü 
Dilekçe Komisyonu Raportörü 
Şef 
Dilekçe Komisyonu Büro Şefi 
Başkanlık Divanı Kâtibi 
Muhaberat Memuru 
Birinci Sınıf Memur 
İkinci Sınıf Memur 
Daktilo Kâtip 

Zobıt Müdürlüğü 

Müdür 
» Muavini 

Şef 
Birinci Sınıf Stenograf 
İkinci » » 
Üçüncü » » 

Zat ve Kâğıtişleri Müdürlüğü 
Müdür 

» Muavini 
Şef 

Memur 

Daktilo Kâtip 

Müdür 
İdare Şefi 
İdare Memuru 
Ambar Memuru 
Başmusahhih 

» Muavini 
Musahhih 

» 
> Muavini 

Matbaa Müdürlüğü 

Muhasebe Müdürlüğü 
3 Müdür 
5 » M u a v i n i 
6 Şef 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

10 
11 
5 

1 
1 
3 

15 
8 
9 

1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
2 

1 
1 

40 
35 

D. Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 
1 
1 

40 
35 6 Mutemet 1 950 

15 
6 

35 
30 

7 
8 

Muhasebe Memuru 
Muhasebe Kâtibi 

1 
2 

800 
700 

6 25 9 
10 

Muamelât Memuru 
Evrak Memuru 

1 
1 

600 
500 

Aded 
Maaş 
Tutar 3 

6 

Daire Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 

1 
1 

1 500 
950 

1 
1 

2 000 
1 750 

7 
9 

Memur 
» 

Levazım Müdürlüğü 

1 
1 

800 
600 

1 
2 

800 
700 

4 
6 

Müdür 
Ambar ve Levazım Şefi 

1 
1 

1 250 
950 

2 600 7 Ayniyat Muhasibi 1 800 
9 
9 

Mubayaa Memuru 
Ambar Memuru 

1 
1 

600 
600 

2 
2 
6 

1 500 
800 
600 

10 
9 

Tahakkuk Memuru 
Daktilo Kâtip 

1 
1 

500 
600 

1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
950 
950 
800 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
950 
800 
700 

1 100 
950 
950 
800 
700 

1 500 
1 100 

950 

Maaş 

Meclis Doktorluğu 

Doktor 

3 
5 
5 
5 
9 
8 

10 
9 

10 
9 
9 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

6 
8 
9 

10 
9 

10 
10 
11 
12 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Müdür 
Kontrol Memuru ve Ayniyat Muhasibi 
Başkâtip ve Mutemet 
Mimar 
Kâtip 
Sicil ve Masraf Tahakkuk Memuru 
Evrak Mukayyidi 
Ayniyat Kâtibi 

» » 
Levazım Memuru 
İnşaat Sürveyanı 

Bütçe Müdürlüğü 

Müdür 
» Muavini 

Başkâtip 
» Muavini 

Memur 
Daktilo Kâtip 

Kitaplık Müdürlüğü 

Müdür 
» Muavini 

Ayniyat Mutemedi 
Memur 
Daktilo Kâtip 
Mustahzır 

Emniyet Amirliği 

Emniyet Âmiri 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Sivil Komiser 

» » Muavini 
Polis Memuru 

» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

1 
2 
2 
3 
1 
1 

15 
6 
6 

1 500 

1 500 
1 100 
1 100 
1 100 

600 
700 
500 
600 
500 
600 
600 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 100 

950 
800 
700 
600 

950 
700 
600 
500 
600 
500 
500 
450 
400 
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D. Memuriyetin nev'i 
Maaş 

Aded Tutan 

Sivil Savunma Kalemi 

8 Memur 1 700 
9 Daktilo Kâtip 1 600 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

I — İlgili Kanunlar : 
5509 Turkıye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak-

kında Kanun 13/1/1950 3 31 550 7405 
«120 Büyük Millet Meclisi Memur!annın Teşkilâtına dair olan 

5509 aavılı Kanuna bağlı cetvelin Emaret Amirliği kıs. 
<mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 11/7/1953 3 34 (1479 8455 

6194 Tarklje Buyuk. Millet Meclis} Memurları Teşkilâtı hak-
Ikındokı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun 16/12/1953 3 35 77 8584 

6215 Turkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanuna bağlı cetvelde- değişiklik -yapılması hak-
arada Kanun 9/1/1954 3 35 238 8603 

6341 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarıma Teşkilâtına 
dair olan 5509 sayılı Kanuna ek Kanun 17/3/1954 3 35 1459 8660 

6885 Turkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı hak-
kındaki 5509 sayılı kanuna ek Kanun 29/1/1950 
II Sözü geçen Kanunlar : 

3 38 217 9621 

7241 Divanı Muhasebat Kanununa ek 8/6/1956 tarihli ve 6736 
sarılı kanunun 1 inci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkında Kanun 4/3/1959 S 40 994 10150 

7477 Turkiye Buyuk Millet Meclisi Memurları Teskilatı hak. 
kıdaki 5509 sayılı Kanunun 1 İnci maddesine bağlı cet. 
velin değiştirilmesine dair Kanun 16/5/1960 3 41 1018 10506 

6085 saydı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddele 
rinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bı 

kanuna secici dört madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 232 Kabul tarihi : 5/1/1961 

Madde 1 — 6085 sayılı Karayoları Trafik Kanununun 2, 6, 7, 8, 9, 
17, 19, 20, 21, 28, 24, 25, 26, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 70 
ve 72 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2 — Bu kanunda geçen: 
A) Karayolu : Trafik İçin umumun faydalanmasına açık olan arazi 

şeridi ve sahalandır;. 
B) Trafik: Yayaların, hayvanlann ve taşıtlarla müteharrik ma-

kinalarn karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir; 
C) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yanyan 

araçlardır; Bunlardan makina kuvvetiyle hareket edenlere (Motorlu ta
şıt), insan veya hayvan gücüyle hareket ettirilenlere de (Motorsuz taşıt) 
denir; 

D) Müteharrik makina: Paletli veya madenî tekerlekli traktör, yol 
mak'nası ve tank gibi tanm, sanayi, bayınd-rîık, millî savunma işlerinde 
ve buna benzer hizmetlerde kullanılan ve karayolunda insajı, hayvan ve 
eşya nakliyatı yapmıyan teknik araçlardır; 

E) Lâstik tekerlekli traktör: Karayolunda insan, hayvan ve eşya 
nakliyatı da yapabilen lâstik tekerlekli traktörlerdir; 

F) Şoför : Motorlu taş.tîan, müteharrik makinalan veya lâstik 
tekerlekH traktörleri sevk ve İdare eden kimsedir; 

G) Sürücü : Motorsuz taşıtları veya hayvanlan sevk ve idare eden 
kimsedir; 

H) Durma: Trafik zaruretleri dşmda, yolcu veya yük indirmek 
veya almak maksadiyle bir taşıtın geçici olarak durmasıdır; 

I) Park: Yukardaki fıkra dışında kalan durmalar park sayılır. 
Madde 6 — İçişleri Bakanlığında; Adalet, Millî Savunma, îç*ş!eri, 

Milî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaş
tırma, İmar ve İskân Bakanlıklarımn, Teknik Üniversite Yollar ve Mü
nakale Kürsüsü Ve Motorlar Enstitüsünün ve Türkiye Şoför'er ve Oto
mobilciler Federasyonunun birer temsilcisinden ve trafik eğitimi ile i l 
gili derneklerin seçecekleri bir temsilciden bir (Merkez Trafik Komis
yonu) kurulur. 

Merkez Trafik Komisyonu, bu kanunun tatbik ve tadiline ait her 
türlü meseleleri tetkik ederek gereken tavsiyelerde bulunur. 

Madde 7 — Vilâyetlerde valinin veya tevkil edeceği zatm başkan
lığında belediye, emniyet, millî eğitim, bayındırlık, imar ve İskân, askerî 
motorlu birlikler bulunan yerlerde millî savunma teşkilâtından, Vilâyet 
Teknik Ziraat Müdürlüğünden, Teknik Üniversite bulunan vilâyetlerde 
Teknik Üniversiteden birer ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede

rasyonunun tensip edeceği en çok iki ve trafik eğitimi ile ilgili demek
lerden bir temsilciden (Vilâyet Trafik Komisyonu) kurulur. 

Vilâyet Trafik Komisyonu bu kanun hükümlerinin tatbik nda ma
hallî icap ve ihtiyaçlara göre trafik emniyetini sağlıyacak kararlar alır. 

Madde 8 — Kayıt ve tescile tabi taşıt ve lâstik tekerlekli traktör
lerin fennî muayenelerini, şoför ve sürücülerin ehliyetname imtihanlarını 
yapmak üzere her vilâyette Trafik Şubesi Müdürü veya Trafik Bürosu 
Amiri veya tevkil edeceği kimsenin başkanlığında, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün bir temsilcisinden ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonunun tensip edeceği bir temsilciden (Muayene ve İmtihan Ko
misyonu) kurulur. 

Vilâyet Trafik Komisyonu karan ile Muayene ve İmtihan Komis
yonu sayısı lüzumu kadar artınlabllir. 

Lüzum görüldüğü takdirde, Vilâyet Trafik Komisyonunca, karar
laştırılarak ilân edilecek tarihlerde, motorlu taşıtların ve lâstik tekerlekli 
traktörlerin fennî muayeneleri ile şoförlerin ehliyetname imtihanhn ka
zalarda ve askerî birlikler imtihan merkezlerinde, motorsuz taşıtların 
fennî muayeneleri ile sürücülerin ehliyetname imtihanlan kaza veya na
hiyelerde de yapılabilir. 

Komisyonlara dâhil azalardan memur olmıyanîara Vilâyet Trafik 
Komisyonlarınca takdir ve İçişleri Bakanlığınca tasdik edilecek bir huzuı 
hakkı verilir. 

Madde 9 — A) 1 Taşıtların ve lâstik tekerlekli traktörlerin ta 
kanuna göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri için 5 20 lira, 

2. Verilecek sürücü, traktör ve motorlu taşıt şoförü ehliyetname
leri için 5-20 lira, 

3. Bu kanunda yazılı hükümler dairesinde yapılacak her türlü im-
tihan, vize, tasdik, ruhsat işlemleri için 5 -100 lira, 

Hare alınır. 
B) Adlarına traktör veya taşıt kayıt ve tescil edilmiş hakiki veya 

tüzel kişilerden ayda 1-20 lira Trafik Resmi alınır. 
C) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, bildirmeler, zamanaşımı ve 

diğer müddetlerin hesabı ile cezalar ve maddî hataların düzeltilmesine 
ait işlemler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 

D) Yabancı Devletlerin Türkiye'deki elçilik ve konsoloslukları ile 
elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar harç) ve o dev
letin tabiiyetindeki elçilik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir ziya-
ret vazifesi için yurda gelen delege ve askerî heyetlere ve bu heyetlere 
mensup yabancı tabiiyetindeki şahıslara ait taşıtlar mütekabiliyet kay-
diyle harçları ve Trafik Resminden muaftır. 

E) Bu kanuna göre Hazinece veya trafik zâbıtasınca tahsil olu
nacak hare, resim ve cezalar gelir bütçesine irat ve karşılığında her yıl 
gelir tahminlerinin % 20 si nispetinde belediyelere, % 5 î nispetinde ıl 
özel idarelerine, % 35 i nispetinde müşterek trafik fonuna verilmek üzere 
Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya 
eksik olduğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara 
alınır. 

Belediyelere, il özel İdarelerine ve müşterek trafik fonuna ait öde
nekler her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat 
fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine 
ayrı ayrı üç hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tevdiye olunur. 

İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu pa
ralardan : 

1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç 
ertesi ayın 15 ine kadar belediyelerin ve illerin son gene! nüfus sayı-
mındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağıtılır. 

2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, Mahallî İdareler, Emniyet 
ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül 
edecek bir komisyonua, belediyelerin ve ü özel idarelerinin bizzat başar
ma imkânı bulamadıkları trafik evzuu ile ilgili hizmetlerinin ifası için 
yapacakları teklifleri inceleyerek hazırladığı bir yıllık program daire* 
sinde Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının 
tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiçbir şekilde tahsis mak
sadı dışında kullanılmaz 

Madde 17 — arç ta veya lâstik tekerlekli traktöre sahip olan 
kimse, bunları ikametgâh vey iş yerinin bulunduğu vilâyet trafik şube 
veya bürosuna kayıt tescil etti meden trafiğe çıkaramaz. 

Ancak : 
A) Binek ve yük hayvanlan, 
B) E l arabaları, 
C) Ufak çocuklara mahsus arabalar ile malûllere mahsus motor-

su taşıtlar, 
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D) Tarım işlerinde kullanılıp karayollarında normal t icari nakliyat 
yapmıyan motorsuz taşıtlar, 

E ) M i l l i Savunma Bakanlığının kayıt ve tescilinde olup bu B a 
kanlık hizmetinde kullanılan araçlar, 

F ) Turistlerin taşıtlariyle milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı 
anlaşmalar şümulüne giren yabancı plâkalı taşıtlar, 

G) Müteharrik makinalar ve tramvaylar, 
bu hükmün dışında kalır. 
(E) ve (G) bentlerinde gösterilen resmî taşıtlar, müteharrik m a k i 

nalar ve tramvayların kayıt ve tescilleri bağlı oldukları idarelerce y a 
pılır. Diğerlerinin kayıtları ise kendi sahipleri tarafından yapılır. 

Madde 19 — Fennî muayene sonunda trafiğe çıkarılmaya salih 
olduğu anlaşılan ve malî mesuliyet sigorta akdi yaptırılmış oıan taşıt 
veya lâstik tekerlekli t - aktörlerin kayıt ve tescili yapılarak bunlar için : 

A ) Hangi şartlar altında trafiğe çıkarılabileceğini ve trafiğe çı-
kar.ld'ğı ter'hten sonraki bütün tekn'k ve h u k u k i değişikleri gösterir 
(Trafik Ruhsatnamesi), 

B ) Hususi binek araçları ile lâstik tekerlekli traktörler hariç, her 
taşıt için bunu kullanan şoförleri ve bunların taşıtı kullanma zaman
larım gösterir (Çalışma Karnesi ) , 

C) 3631 sayılı kanuna göre tansim edilecek (Sefer görev emri 
puslası), 

D) Kayıt ve tescil olundukları vilâyet ile sıra numaralarını gös
terir (Plâkalar), 

Ver i l i r . 
Şoför ve sürücüler; traf ik ruhsatnamesi, çalışma karnesi, sefer gö

rev e.ıiri puslası ve plâkaları daima kullanılabilir şekilde ve taşıt veya 
lâstik tekerlekli traktör üzerinde bulundurmaya ve yetki l i kimselerin 
her isteyişinde göstermeye mecburdurlar. 

Tescili mütaakıp sicil k a y d u r n bir sureti trafik şube veya bürosu 
tarafından 30 gün içinde mahall i askerlik şubesine gönderilir. 

Sefer görev emri puslası, taşıt veya lâstik tekerlekli traktörün k a 
yıt ve tescil edildiği traf .k şube veya bürosuna gönderilir. Tıcfik şube ve
ya bürosu, sefer görev emri puslasım, taşıt veya lâstik tekerlekli traktör 
sahibine tebliğ ile bu hususu trafik ruhsatnamesine işler. 

Maddo 20 — Traf ik ruhsatnameleri ve plâkalar yurdun her yerinde, 
çalışma karneleri bir yıl müddetle yurdun her yerinde, geçici ruhsat
name ve plâkalar 30 gün müddetle ve ruhsatnamede yazılı güzergâh üze
rinde muteberdir. 

Y u r t t a imal edilen taşıtların tecrübeleri için verilecek ruhsatname 
ve plâkalara ait şartlar tüzükte belirti l ir . 

Müddeti dolmuş ve yenileme işlemleri tamamlanmamış be'gc'e'a 
taşıyan taşıt veya lâstik tekerlekli traktörlerin trafiğe çıkarılması ya 
saktır. 

Madde 21 — Tra f ik ruhsatnamesi ile çalışma karnesinie yaz - 1 ! b.!-
gl'erdan her hangi birinin değişmesi halinde taşıt veya lâstik tekerlekli 
traktörün sahibi, 20 gün içinde durumu i lg i l i t raf ik şube veya barosuna 
bildirmeye mecburdur. 

Madde 23 — Kayıt ve tescili mecburi olan taşıt ve lâstik tekerlckl 1 

traktörlerin şoför ve sürücülerinin haiz olacakları ehliyetnameler aşa
ğıda gösterilmiştir : 

A ) Amatör ehliyetnamesi : Motorsuz taşıtlarla motosiklet ve oto
mobil, kamyonet gibi hafif motorlu taşıtları, sürücü veya şoför 'stihdam 
etmeyip b i l f i i l kendi kullanan hususi taşıt sahipleri ile bu taşıtları bir 
kazanç gayesi gütmeden kullanan diğer şahıslara ve umumi muvazeneye 
dâhil dairelerle mülhak bütçeli dairelere, özel idareler ve belediyelere ve 
3659 sayılı kanuna tabi teşekkül ve müesseselere ait mocorruz taşıtlarla 
motosiklet ve otomobil, kamyonet gibi hafif motorlu taşıtları bu iş için 
ayrıca ücret istemeksizin bıif.iî kullanan vazifelilere verilen ehliyet bel
gesidir. 

B) Profesyonel ehliyetnamesi : Motorsuz taşıt veya motosiklet ve 
otomobil; kamyonet gibi hafif motorlu taşıtları meslek ve sanat olarak 
bir ücret karşılığı sevk ve idare eden kimselere verilen ehliyet belges'dir. 
B u cins bir ehliyetnameye sahip olan kimseler, aynı cins amatör ehliyet
name sahiplerinin kullanabilecekleri taşıtları da kullanabilirler. 

C) Ağır vasıta ehliyeînamesi : Kamyon ve otobüs gibi ağır mo
torlu taşıtları kullanan kimselere verilen ehliyet belgesidir. E u cins bir 
ehliyetnameye sahip olan kimseler otomobil ve kamyonet gibi hafif mo
tor lu taşıtları da kullanabilirler. 

D) Traktör ehliyetnamesi : 2 ııei maddenin ( t i ; bendinde yazılı 
lâstik tekerlekli traktörleri kullanacaklara verilecek ehliyet beigesidir. 

E ) Milletlerarası ehliyetname : Milletlerarası çok taraflı veya k a r 
şılıklı anlaşmalardaki usullere göre verilen ehliyet belgesidir. 

F ) Şoför adayı belgesi : Motosiklet hariç, motorlu bir taşıtı k a r a 
yollarında da sevk ve idare etmek istiyen kimseye, traf ik şube veya bü-' 
rosunca tasvip edilecek ehliyetnamen bir şoförün sorumluluğu altında 
gösterilecek yo l ve saatlerde ve belirli bir süre içinde muteber olmak 
üzere verilecek belgedir. 

Mıdde 24 — B u kanunun 23 üncü maddesinde gösterilen şoför ve 
sürücü ehliyetnameleri ve şoför adayı be'geleri alınmadıkça kayıt ve tes
ci l a tabi taş.tları veya lâstik tekerlekli traktörleri karayollarında k u l 
lanmak veya ehliyetnamesi veya şoför «dayı belgesi olm-yan şahıslara 
k u land rmak yasaktır. 

17 m i maddenin (E) ve (G) bentlerinde yazılı taşıtlarla müteharrik 
makinaları ve t-amvayiarı ku'lanaıVarn ehliye", naoneleıı hiz".e',ın taal 
lûk ettiği idarelerce verilir. Ancak, karayollarında eğitim, tatb kat, ma
nevra, merasim ve konvoy halindeki seyir d:ş:ndı askerî hizmetlerin ge
rektirdiği münferit vazifeleri görecek şoför ve sürücüler trafik şube 
veya bürolarından ehliyetname almadıkça karayollarında taşıt k u l l a 
namazlar. 

Mıdde 25 — Ver i dikleri tarihten itibaren amatör ve traktör ehli 
yetnameleri 5 yıl, profesyonel ve ağır vasıta ehliyetnameleri 3 yıl müd
detle yurdun her yerinde muteberdir. 

M'iddet sonunda ehliyetname sahibinin teknik ve sağlık durumunda 
b'r değişiklik olmad ğı takdirde, aynı müddetle muteber olmak t i z ce , 
ehl.yetname sadece vize edilir. Aksı ha'de vilâyet traf ik komisyonu k a 
rarı ile ehliyetname sahibi, yeniden muayeneye tabi tutulur. 

Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle taşıt veya lâstik tekerlekli traktör 
kullanmak veya kullandırmak yasaktır. 

Yabanc: bir memleketten şoför ehliyetnamesi alrrrş Türk tabi . ; e-
tindeki şah şiarın memlekete dönüşlerinde bu ehliyetnameleri ait olduğu 
sınıf ehliyetname ile imtihansız olarak tebdil olunur. 

Madde 26 — Şoför veya sürücü ehliyetnamesi veya şofer adayı 
belgesi almak için : 

A ) Bisiklet kullanan'arın 11, amatör, traktör eh'iyetnamesi a la 
cakların 13, profesyonel ehliyetname alacak 'arm 19 yaşını doldurmuş, 
ağ.r vas.tr, ehliyetnamesi alacakların 23 yaş'nı doldurmuş ve cn az i k i 
yıllık profesyonel veya en az i k i yıllık amatör vc bir yıllık profesynel 
ehliyetname sahibi olmaları, 

B ) Sürücü ve traktör eh'iyetnamesi alacakların okur yazar, şoför 
ehliyetnamesi alacakların i lkokul mezunu olmaları, 

C) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin daimî olarak geri alın
mamış olması, eğer geçici o'arak geri al nmış ice müddetinin dolmuş bu
lunması, 

D) Yapılacak nazari ve amelî imtihanların başarılması, 
E ^ Uyuşturucu maddeleri ku!!anaıad:ğ-nın veya a'koliü içkileri 

kullanoıayı it iyat derecesine vardırmanrş olduğunun tesbit edilmesi, 
F ) Sağlık ve teknik muayenesinde şoför veya sürücülüğe mani b'r 

hal i bulunmadığının anlaşılması, 
G) Ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanununun 448 - 4Ü0 inci 

madde'erinde yazılı suçlardan mahkûm edilmemiş o'maları ve 403, 4C4, 
414-418, 429 -438, 491-493, 495 -503, 508 -510 uncu maddeler'nde ya 
zılı suçlardan bir veya birkaçı ile mükerrir olarak mahkûm edilmemiş 
olmaları, şarttır. 

Askerî ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan 
komisyonlarınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananların askerî şoför 
ehliyetnameleri yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında yazılı şartlar aran
maksızın vize edilir. Vize edilen bu elı'iyetnameler trafik ehliyetnamesi 
vasf nı haiz olup şahsın askerliği müddetince ve munhas-rarı askerî ta 
şıtlar için muteber sayılır. 

B u vizeler harca tabi değildir. 
18 yaşını doldurmuş olanların ehliyetnameleri veri l irken parmak 

izleri de alınır. 
Madde 41 — Şoför ve süsücüler, aksine bir işaret bulunmadıkça 

taşıtlar m, müteharrik m a k i n a l a r m veya lâstik tckcr'elrlı ' raktör'cr ni, 
gid ş istikametlerine göre yo'un en sağ kenarında durdur.naya ve yolcu
larının in ş ve binış'er.ni sağ taraftan yaptırmaya mecfcu-durlar. 

Taşıtların, müteharılk makinalarm veya lâstik tekerlekli traktör
lerin aşağıda gösterilen yerlerde ve gerekli tedbirleri almaksızın şehirler 
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arası karayolları üzerinde durdurulmaları veya bırakılmaları (Park edil
meleri) yasaktır : 

A) Yayalara mahsus yerjerde; 
B) Hususi veya umumi bir geçit önünde; 
C) Trafiğe mani teşkil edecek şekilde garaj, servis istasyonu veya 

otoparklar gibi yerler önünde; 
D) Demiryolu ve tramvay rayları üzerinde; 
E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol tarafından; 
F) Aksi istikametten gelen taşıtların, müteharrik makinaların ve

ya lâstik tekerlekli traktörlerin, yanyana duruşları halinde diğer birinin 
geçmesi mümkün olmıyan yerlerde; 

0) Kavşak ve dönemeçler yakınında veya içinde; 
H) Yakın ilerisi görülmeyen yerlerde. 
I) Alt, üst ve hemzemin geçitler üzerinde, tüneller içinde veya bu 

gibi yerlerin önlerinde; 
J) Yolda tehlike olduğunu gösteren işaretlere 25 metrelik mesafe 

içinde; 
K) Geçiş üstünlüğünü haiz taşıtların, müteharrik makinaların veya 

lâstik tekerlekli traktörlerin park yaptıkları yerlere 25 metrelik mesafe 
içinde; 

L) Diğer taşıtların, müteharrik makinaların veya lâstik tekerlekli 
traktörlerin, âmme hizmeti gören taşıtların durak yerlerinde; 

M) Trafik işaret, levha ve cihazlarımn durmayı veya park yap
mayı menettiği yerlerde; 

N) Durmuş veya park yapnrş olan bir taşıtın, müteharrik maki-
nanın veya lâstik teker'ekli traktörün sol yanında. 

Zabıta, bu yasaklara aykırı olarak durmuş veya park yapmış olan 
taşıtlar:, müteharrik nrklnaları veya lâstik tekerlekli traktörleri o yer
den kaldırmaya yetkilidir. 

Maddo 50 — Motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik teker
lekli traktörlerin kullanılmasından doğacak maddi ve ölüm dâhil bedenî 
zararlardan araç sahipleri hukukan mesuldür. 

Motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik tekerlek',i traktör 
sahibi, zararın mücbir sebepten veya kazazedenin veya üçüncü şahsın 
eğir kusurundan ileri geldiğini veyahut kendisinin veya efal ve hare
kâtından mesul olduğu kimselerin kusurunun bulunmadığını ispat ederse 
mesuniyetten kurtulur. 

Kazazedeye veya üçüncü şahsa isnat olunabilen kusur hafifse, hâ
kim motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik tekerlekli traktör 
sahibine raci tazminat miktarını ahval ve şeraiti nazarı itibara alarak 
tesbit eder. 

Hukuki mesuliyeti kaldıran veya daraltan her türlü anlaşma hü
kümsüzdür. 

Bu kanun hükümleri gereğince yapılması mecburi olan asgari si
gorta hadlerini aşan zararlar, motorlu taşıt, müteharrik makina veya 
lâstik tekerlekli traktör sahibinin araç kullanan şahıslara karş mesu-
liyeti ile bunların motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik teker
lekli traktör sahibine karşı mesuliyetleri, nakledilen eşyanın uğrayacağı 
zararlar, her nevi mânevi zararlar ile motorlu taşıt, müteharrik makina 
veya lâstik tekerlekli traktörün duçar olacağı zararlar gibi hukuki mesu
liyete taallûk eden hususlarda umumi hükümler tatbik olunur. 
Tazminat dâvası zarar görenin zarara ve failine ıttılaı tarihinden iki 

senelik ve her halde zararı doğuran fiilin vukundan itibaren 10 senelik 
müruruzamana tabidir. 

Madde 51 — Motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik teker
lekli traktör sahipleri, bunların varsa römorklarının kullanılmasından 
üçüncü şahıslar aleyhine doğacak zararları temin etmek üzere, mali me
suliyet sigortası akdine mecburdurlar. 

İşbu sigorta mukavelesine ait ücretin peşinen ve nakten ödendiğini 
mübeyyln makbuzun trafik şube veya bürolarına tevdii mecburidir. 

Taşıtın, müteharrik maklnanın veya lâstik tekerlekli traktörün devri 
ile sigorta mukavelesinden doğan hak ve vecibeler yeni sahibine intikal 
eder. Aracın yeni sahibi aracı devraldığı, sigortacı ise devre muttali ol
duğu tarihten itibaren 20 gün içinde ilgili trafik şube bürosuna haber 
vermek suretiyle sigorta mukavelesini feshedebilir. 

17 nel maddenin (F) bendinde gösterilen taşıtların memleketin her 
tarafında muteber olması milletlerarası anlaşmalaıla kabul edi'miş sigor
taları yoksa bunlar için malt mesuliyet sigortası Türkiye Cumhuriyeti 
hudutlarından girişleri sırasında yapılır. 
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Madde 52 — Motorlu taşıtlar, müteharrik makin alar veya lastik 
tekerlekli traktörlerin malî mesuliyet sigortalarında, aracın cinsine, şalrs-
vö kaza başına maddi vc ölüm dâhil bedeni zarar ara göre temini mecbutı 
olan 'asgari sigorta meblâğlarını tesbite ve gerektiği takdirde tadile Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 53 — Sigorta mukavelesinden veya sigortaya ait kanuni 
hükümlerden doğan ve tazminat miktar nın azaltılması veya kaldırılması 
neticesini veren istisnai haller, zarar görenlerin haklarına tesir etmez. 

Şu kadar ki, sigortacı, sigortaya ait kanuni hükümlerce ödediği 
miktarıar için, azaltma veya kaldırmaya izinli olduğu nispette sigorta 
ettiren aleyhine rücu edebilir. 

Madde 54 — Sigortanın feshi veya yenilenmemesi halinde sigor
tacı keyfiyeti taşıt veya lâstik tekerlekli traktörün kayıtlı bulunduğu 
trafik- şube veya bürosuna 8 gün içinde yazılı olarslk bildirrnek e mükel
leftir. Bu fesholunma veya yenilenmeme keyfiyeti, o sigorta yerme bir 
diğeri akdedilmemiş ise, zarar görenlere karşı ancak ihbarın yapıldığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra hüküm ifade eder. 

Trafik şube veya büroları keyfiyete muttali olunca, motorlu taştı 
veya lâstik tekerlekli traktörü, trafik ruhsatnamesi ile plâkalar m ala
rak trafikten menederler. 

Motorlu taş t veya lâstik tekerlekli traktör sahibi, trafik ruhsat-
names. ile plâkalarım kendiliğinden geri verdiği takdirde s gorta hük
münden düşer. Keyfiyet trafik şube veya bürolarınca sigortacıya bil-
dirilir. 

Madde 55 — Sigorta şirketleri bilirkişi raporunun teşkilâtlara 
tevdini mütaakıp hak sahiplerine ödemekle mükellef bu'undukları ve 
mecbiri hadler dahilinde kalan zararları bir hafta zarfında öderler. 

Zarar gören kimse malî mesuliyet sigortası ile temin edilen hadler 
dahilinde doğrudan doğruya sigortacı aleyhine de dâva açabilir. 

Zarar gören kimse birden fazla olup motorlu taşıt, mütaharrik ma-
kin s, veya lâst k tekerlekli traktör sahibi tarafından ödenecek tazminat 
tutar, sigorta Temin edilmiş miktarı aştığı takdirde, zarar gören kimse-
le*in sigortacıya karşı hakları, temin edilen meblâğla mütenasiben azalır 
Şu kadar ki, sigortacı, diğer tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin 
zarar gören k'mssler'n bir veya bir kaçma hüsnüniyet'e ödediği mik
tarlar nispetinde diğerlerine karşı olan mesuliyetinden kurtulur. 

Âzami sürat elde edilmesi matlûp olan veya saatte 50 kilometreden 
(50 kilometre hariç), yukarı bir sürat aranan motor'u taşıt yarışları or
ganizatörleri, yarışa iştirak eden taşıtlarla yarş hizmetinde kuşanılan 
sair vasıtalar tarafından ika edilecek zararlardan yarış güzergâhı umum 
trafiğe kapannrş olsa bile mesuldürler. Bu kanuna göre motorlu taşıt 
sahiplerine raci hukuki mesuliyetler bu organizatörlere terettüp eder. 

Zarar görenlerin sigortacı aleyhine dâva hakları kaza gününden iti
baren iki yıllık müruruzamana tabidir. 

Salahiyetli mahkeme sigortacın n merkezinin veya sigorta muka-
ve'es'n'n akdedPdği acentanm bulunduğu veya kazanın vukua geldiği 
yer mahkemesidir. 

Motorlu taş.t, mütaharrik makina veya lâstik tekerlekli traktör sa
hibinin kendi aracı iç ndeyken vâki kaza'ardan doğan bedenen veya ma-
n:n uğrayacağı zararlar, motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik 
tekerlekli traktörün duçar olacağı zararlar, sigortalı taşıtta ve/a yede* 
ğ'nd'» naklolun m malların bozulması, harap olmas' veya ziyaa uğraması 
suretiyle husule gelen zararlar ile her nevi mânevi zararlar ve istihdam 
o.t:ği veya efal ve harekâtından hukuken mesul bulunduğu kimselerin, 
motorlu taşıt, müteharrik makina veya lâstik tekerlekli traktörtörleri 
bizzat sevk ederlerken sigortalı bulunan motorlu taşıt, müteharrik ma-
k'na veya lâstik tekerlekli traktör sahibine karşı dermeyan edebilecekleri 
taleplerden sigortacı mesul değildir. 

Madde 57 — Bu kanunun: 
A) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 33, 35 ve 43 üncü maddelerine 

aykırı hareket eden sürücüler, 45 inci maddesine aykırı hareket eden 
yayalar ile 46 ncı maddesine aykırı hareket eden hayvan sürücülerinden 
5 lira, 

B) 19, 20, 21, 22, 25, 27 ve 35 İnci maddelerine aykırı hareket eden 
şoförlerden 10 lira, 

C) 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (Şehirlerarası karayolları üze-
rindo bırakılanlar hariç) 42 ve 44 üncü maddelerine aykırı hareket eden 
şoför ve sürücüler ile 54 üncü maddesine aykırı hareket edenlerden 15 
Ura, 

D) 24 üncü maddesine aykırı hareket eden sürücü erden 20 lira, 
para cezası alınır. 

Yukardaki fıkralarda yazılı olan cezalar kati olup itiraz olunamaz 
Bu para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil oulnur. Bu tahsilat 

(Resmi Gazete) 
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Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri dahilinde trafik şube veya bü
rolarında ikame edilecek muhasip mutemetleri yasıtasiyle ve mutemet 
makbuz an mukabilinde yapılır. Bu makbuzlar damga resm nden mu
aftır. 

Tahsilat derhal yapılamadığı takdirde tebliğ tarihinden itibaren 3 
gün içinde ilgili mercilere ödiyenler hakkında aynca takibat yapılmaz. 

Bu müddet içinde ödenmiyen cezalar iki misline çıkar ve mühlet 15 
gün daha uzar. 

Bu müddet içinde de ödenmiyen cezalar 3 m'sii olarak Â m m e Ala
cakların?, dair 6183 sayılı kanun hükümlerine göre trafik şube veya bü-
rolarınca takip ve tahsil olunur. 

Madde 5*8 — A) Bu kanunun 10, 15 ve 47 nci maddelerine ay kın 
hareket edenlerle, 22 ve 43 üncü maddelerde ayk'n hareket» eden şoförler 
30 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suçları işliyenler, haklannda tutulan zaptı tanzim eden yetkili 
memurlara, terettüp eden cezanın asgari haddini derhal ödemeleri ha
linde.* haklarında takibat yapılmaz. 

B) Bu kanunun 12, 14 ve 16 ncı maddelerine aykırı hareket eden
lerle 17, 18, 24 ve 33 üncü maddelerine aykırı hareket eden şoförler ve 
41 (Yalnız şehirlerarası karayolları üzerinde bırakılanlar), 48 ve 49 uncu 
maddelerine aykırı hareket eden şoför ve sürücüler 100 liradan 1 000 
liraya kadar hafif para cezası ve icabına göre aynca bir aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırıl'rlar. 

C) Bu kanunun 31 inci maddesine aykırı hareket eden şoför ve sü
rücüler 300 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ve 15 günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandınlırlar. 

Madde 59 — Bu kanunun 58 inci maddesinde gösterilen suçlardan 
biri ile mahkûm olan şoför veya sürücüler, hükmün kesinleşmesi tari
hinden itibaren bir yıl içerisinde aynı madde şümulüne giren bir suçtan 
dolayı cezalandrılacak olurlarsa verilecek cezanın asgari haddi iki mis
linden başlar ve hapis cezasının ihtiyarı bulunduğu hallerde tatbiki mec
buri olur. 

Taşıtın veya traktörün namına kayıtlı bulunduğu şahıs, malûmatı 
bulunması halinde, taşıtın veya traktörün haiz bulunması gereken şart
ların mevcut olmayışından doğan suçlardan dolayı şoför ve sürücü ile 
birlikte cezalandırılır. 

Madde 60 — Gerek umumi hükümlere, gerekse bu kanunun 58 ve 
59 uncu maddelerine göre verilecek cezalardan başka: 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket edenlerin tesislerinin 
kaldırılmasna, 

B) 33 üncü maddeye muhalefetten dolayı iki defa mahkûmiyet 
hal'ndo ikinci defa mahkûm olanların 15 gün ve mütaakıp tekerrür ha
linde bir aydan üç aya kadar müddetle şoför veya sürücü ehliyetname
lerinin geri alınmasına, 

C) Uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı mahkûm olanların şo
för veya sürücü ehliyetnamelerinin daimi olarak geri alınmasına, 

D) 31 inci maddede yazılı şekilde alkollü içki kullanma suçundan 
dolayı ilk mahkûmiyetinden itibaren bir y l zarfında aynı su'u tekrar 
işliyen erin bir ay, iki defa işliyenlerin altı ay müddetle, üç defa işliyen-
lerln daimi olarak şoför veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınmasına, 

E) Şoför veya sürücülerin, bu kanunun 26 ncı maddesi (G) ben-
dindo yazılı olan Türk Ceza Kanunu maddelerinden biri ile mahkûmiyet
leri ha'indo daimî olarak, d.ğer cürümlerden mahkûmiyetleri halinde ise 
geçici veya da'mî olarak ehliyetnamelerinin geri alınmasına da davaya 
bakan mahkemece hükmolunur. 

Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren suçlardan sanık olanlar 
hakkındaki kanuni takibat neticeleninceye kadar i'gili hâkim ehliyet
namenin tedbir mahiyetinde geçici olarak geri al*nmas*na karar verebilir. 

Adli bir karar olmadıkça, bu kanuna muhalefetten ötürü, şoför ve 
sürücü ehliyetnameleri, muvakkaten dahi olsa alınamaz. 

Madde 64 — Vazifeli memurlarca tanzim olunan zabıtlar 3 gün 
içinde yetki.i trafik mahkemesine tevdi edilir. 

Trafik mahkemelerindeki duruşmalar 3005 sayılı kanun hüküm
lerine tabidir. 

Madde 70 — Bu kanuna göre mahkemelerce verilen para cezalan 
kesin, para ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezalar kabili temyizdir. 

Madde 72 — Trafik suçlanna ait kesinleşen hükümlere dair ilâm 
suretleri mahkemelerce trafik şube veya bürolanna gönderilir ve bu hü
kümler trafik şube veya bürolarınca şoför veya sürücünün ehliyetna
mesine kaydolunur. 

Madde 2 — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65, 66, 67, 
68, 69, 71 ve 73 üncü maddeleri kaldınlmıştır. 

Madde 3 — 6083 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki ge
çici dört madde eklenm.ştir: 

Geçici Madde 7 — Bu kanunun yayım tarihinden evvel 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanvnunun 26 ncı ve geçici 3 üncü maddelerine isti
naden ehliyetname almış şoför ve sürücülerden tahsil durumu bakımın
dan bu kanuna uymıyan'ahn ehliyetnameleri muteber olmakta devam 
edecektir. 

Bu kanunun yayın tarih nden evvel yurt dışında ehliyetname alnrş 
Türk tabiiyetindeki vatandaşların bu ehliyetnameleri; kanunun yürür
lüğe glrd ği tarihten en geç üç ay içerisinde değiştirilir. 

Geçici Madde 8 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel 
Tanm Bakan'ığı veya belediyelerce verilmiş bulunan traktör ehliyetna
mesi veya belgelerine sahip olanlar, bunlarn traktör ehliyetnamesiyle 
değiştirtmesi için 6 ay içinde trafik şube ve bürolanna müracaata mec
burdurlar. Bu g bilerden okuma yazma şartı aranmaz. 18 yaşından aşağı 
olanlar n belgeleri değiştirilmez. 

Geçici Madde 9 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içindo lâstik tekerlekli traktörlerin kay:t ve tescili, müracaat eden
lerin traktörün sahibi olduklarım gösteren bir belge ile yapılır. 

Geçici Madde 10 — 6085 sayılı Karayollan Trafik Kanununun 75 
inci maddesine istinaden hazırlanan Karayollan Trafik Nizamnamesi 
hükümlerinde gereken tadilât bu kanunun yayını tarihinden itibaren 3 
ay içinde yapılır. 

Geçici Madde 11 — 26 ncı maddede zikredilen ilkokul mecburi
yeti kanunun neşir tarihinden itibaren beş yıl sonra uygulanır. 

Madde 4 — Bu kanun yayım tarihinden itibaren 4 ay sonra yürür-
lüge girer. 

Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/1/1961 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahile 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

1 — İlgili K a n u n l a r : 
6085 Karayolları Trafik Kanunu 18/5/1953 3 34 1306 8411 

11 — Sözü gecen Kanunlar t 
3005 Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu 13/6/1936 3 17 1105 3329 
3634 Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 16/6/1939 3 20 1139 42*4 
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 

20/7/1953 3 34 1658 8469 

4335 sayılı subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis 
ve askeri mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 233 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — 4335 sayılı subay yüksek mühendis, askerî yüksek" mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki kanu
nun birinci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Askerî mühendislerle gemi makinalan işletme mühendisi un
vanını haiz subaylara maaşları tutarının % 10-20 si nispetinde; 

Geçici madde — İhtisas ücretinin hesabında gemi makinaları işlet-
me mühendislerinin makina sınıfında geçen müddetleri mühendislikten 
sayılır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Millî Savunma Ba-

kanlan yürütür. 
7/1/1961 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahlfe Sayı 

4335 
İlgili Kanun : 
Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askeri 
.mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkında Kanun 

29/12/1942 24 160 5292 3 



6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurulması hak
kındaki kanunun 2 nci maddesinin (K) fıkrasın değiştiril
mesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programnn 
tatbik şekli hakkındaki Kanuna bir madde ve bir geçici 

madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 234 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun kurulması 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin (K) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

K) Komisyon lüzumlu gördüğü ahvalde mukavele ile her türlü 
personel istihdam edebilir. Bunlara verilecek ücret Başbakanlık Atom 
Enerjisi Komisyonu tarafından tesbit olunur. 

Madde 2 — 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik 
Şekli hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Ek madde — Genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Te
şekküllerine mensup kimseler Atom Enerjisi Komisyonu emrinde maaş-
sız izinli ve mukaveleli olarak istihdam olunabilirler. Bu kimselerin 
memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kalır, 
îzinli oldukları müddet, terfi ve tekaütlüklerinde fiili hizmet olarak he
saba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kaza
nanlar başkaca hiç bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu 
gibilere verilecek ücretler Atom Enerjisi Komisyonu tarafından tesbit 
olunur. 

Bu kimselerin Atom Enerjisi Komisyonu emrinde maaşsız izinli 
olarak çalıştıkları müddet karşılığı, asıl bağlı oldukları teşkilâta karşı 
herhangi bir mecburi hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. 

Geçici madde — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi memuriyetlerde 
bulunmuş olup da halen mukaveleli olarak çalışanların Atom Enerjisi 
Komisyonunda geçen hizmetleri maaşlı vazifelerde geçmiş sayılır ve 
bu gibiler üç ay içerisinde borçlanmak şartiyle 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanunu ve eklerinin şümulüne ithal olunur. Bu kimselerin 3656 ve 
3659 sayılı kanunlara tabi memuriyetlere avdetlerinde bu hizmetleri kı
dem ve terfilerinde fiili hizmet olarak nazara alınır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Başbakan yürütür. 

7/1/1961 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

6821 

7256 

İlgili Kanunlar : 
Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması hakkında Kanan 

4/9/1956 
Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekil hakkında 
Kanun 8/4/1959 

S? 2286 9398 

40 980 10180 

Türk Ceza Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve 
bazı maddelerinin değiştirilmesi baklanda Kanun 

Kanun No : 235 Kabul tariki: 5/1/1961 

Madde 1 — Türk Cezai Kanununun 273 üncü maddesinin 2, 3 ve 
4 üncü fıkraları hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Türk Ceza Kanununun 158, 159, 174, 228, 243, 245 ve 
278 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 158 — Reisicumhura muvacehesinde hakaret ve sövme fiil
lerini islevenler üc seneden asağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 

Hakaret ve sövme Reisicumhurun gıyab-nda vâki olmuş ise faili, 
bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. Reisicumhurun ismi sarahaten 
zikredilmiyerek ima veya telmih suretiyle vâki olsa bile mahiyeti itiba
riyle Reisicumhura matufiyetinde tereddüt edilmiyecek derecede kari
neler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş addolunur. 
Suçun, neşir vasıtalarından biri ile işlenmesi halinde ceza üçte birden 

yarıya kadar artırılır. 
Madde 159 — Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hü

kümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet 
muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir 

ve tezyif edenler-bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezası üe 
cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikâbında muhatap sara
haten zikredilmemiş olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmiyecek 
derecende karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş addolunur. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi Ka
rarlarına alenen söven'er 15 günden 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Türklüğü tahkir yabancı memlekette bir Türk tarafından işlenirse 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

Madde 174 — Her kim şiddet veya tehdit göstererek veya nümayiş 
veya gürültü yaparak birini tamamen veya kısmen siyasi haklsnm kul
lanmaktan men ederse kanunun başka ceza vermed'ği haberde yedi ay
dan otuz aya kadar hapis ve beş yüz liradan beş bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer fail, Devlet memurlarından olup da memuriyeti nüfuzunu su
iistimal suretiyle bu cürmü işlemiş bulunursa bir seneden beş seneye ka
dar hapsolunur. Ayrıca bir seneden üç seneye kadar memuriyetten mah
rumiyet cezasına da uğrar. 

Madde 228 — Devlet memurîarndan her kim bir şahıs veya me
mur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın 
tâyin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele yapar veya yapıl
masını emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hap^s cezası* 
ile cezalandırılır. Bu muamelede hususi maksat veya siyasi saik veya 
sebep mevcut ise cezası üçte birden yarıya kadar artır. Ur. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert muamelerle bir şahsın 
kanun hükmüne veya hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olan 
memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Madde 243 — Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarından ve sair 
hükümet memurlarından biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini 
söyletmek için işkence eder yahut zalimane veya gayriinsani veya hay
siyet kırıcı muamelelere baş vurursa beş seneye kadar ağır hapis ve mü-
ebbeden veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası ile mahkûm 
olur. 

Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452 nci, sair hallerde 456 ncı 
maddeye göre tertip olunacak ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

Maddo 245 — Kuvvei cebriye İmaline memur olanlar ve bilûmum 
zabıta ve ihzar memurları memuriyetlerini icrada ve mafevkinde bulu
nan âmirinin emrini infazda kanun ve nizamın tâyin ettiği ahvalde başka 
surette bir kimse hakkında suimuame'e veya cismen eza verecek hale 
cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerheylerse üç aydan üç seneye ka
dar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalan ile ceza
landırılır. Eğer işlediği cürüm bu fiillerin fevkinde İse o cürümlere teret
tüp eden ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

Madde 278 — Her kim olursa olsun resmî meclisler âzasından ya
hut Devlet memurlarından biri nezdinde hatırı sayıldığını yahut on'.arla 
münasebeti bulunduğunu iddia ederek haklarında vuku bulacak tavas
sutta medarı teşvik yahut mükâfat olmak üzere yahut âza veya memu
run himayesine mukabil onlara verilmek veya onlara verilmesi lâzım 
gelen hediye veya mükâfata sarf olunmak bahanesiyle kendi yahut başka 
bir kimse hesabına para veya sfair menfaat a'.ır veya kabul eder veya 
bunların verilmesine vaad alırsa bir seneden beş seneye kadar hapis olu
nur ve bin liradan az olmamak üzere temin veya vaad olunan menfaatin 
üç misli ağır para cezası alınır. 

Fail milletvekili veya siyasi parti kademelerinde fiili vazife almış 
olduğu takdirde yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırîarak 
hükmolunur. Ayrıca faile âmme hizmetlerinden memnuiyet cezası da 
verilebilir. 

Fail, Devlet memurlarından ise cezasına müebbeten memuriyetten 
mahrumiyet cezası ilâve olunur. 

Madde 3 
Madde 4 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

7/1/1961 

No. BaalıSı 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 
765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 519 320 

Sahife: 3088 (Resmî Gazete) 12 OCAK 1961 

3 

i 7 



12 O C A K 19Ö1 (Resmi 

1881 savjiı J a n d a r m a Efradı K a n u n u n a bazı maddeler 
eklenmesine dair F a n u n 

Gazete) SaMfw: 3089 

Kanun No : 236 Kabul tarihi : 5/1/1961 

Madde 1 — 1861 sayılı Jandarma Efıadı Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

E k madde 1 — Mecburi uzatmalı jandarma çavuş, onbaşı ve erleri 
4598 sayılı kanunun 6, 7, 8 mcı maddelerinden ve 6245 sayılı kanun hü
kümlerinden memurlar gibi faydalanırlar. 

E k madde 2 — Mecburi uzatmalı jandarma çavuş, onbaşı ve erle
rine sonede bir ay izm verilebilir B u esnada aylık, iaşe ve tayın ist ih
kakları kesilmez. 

E k madde 3 — Hastalık veya yaralanma sebebiyle tedavide veya 
hava değişiminde bulunan mecburi uzatmalı jandarma çavuş, onbaşı ve 
erlerinin ısta ahat veya hava değış.rnmde bulundukları müddetçe aylık, 
iaşe ve tayın istihkakları kesilmez. Ancak, b u müddet hizmet suresince 
ıkı seneyi geceme/.. 

Geçici madde — Halen jandarmada bulunan mecburi uzatmalı jan 
darma çavuş, onbaş' ve eılerı bu kanundan faydalanırlar. 

Madde 2 — 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun ve tadillerinin 
bu kanuna aykırı hükümleri yuruı lukten kaldırılmıştır. 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur. 

7/1 '1961 

1861 
I — İ lg i l i K a n a n î 

J a B d a r r r a Efrac 1 K a n u n u 30/7/1031 

I I — Soztı g e ç e n K a n u n . 

Dev le t Vtnur lar ı A lığlarının Tevh i t ı s T e a d u l m e dair 
o l a n 36^6 flayıh k a n u n u n bazı -naddeleıımn değiştirilmesi 
ve bu kanına bpzı madde ler ekl-e^Tiesı hakkında K a n u n 

24/6/1944 
l-ıa^cırah k a n u n u 18/2/1954 

Düster Gı * ı 
Tertip Cı't Sahl/e Sa> 

— 1860 

35 

35 

1117 

321 

5—o 

863 

Taşıt K a n u n u 

Kanun No : 237 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Kanunun şümulü 

Madde 1 — a) Genel bütçeye dâhil daiıelerle k a t m a ve özel büt
çeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, 

b) İktisadı Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle 
kın ulan her çeşit banka ve teşekküller, 

c) Yukaıdakı (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka 
teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bu-
'undukları teşekkül ve müesseseler, 

d) Kamuya yaıarlı derneklerden Bakanlar Kurulunca lüzumlu 
görülenler taıafmdan kullanılacak taşıtlar bu kanun hükümlerine tab dır 

Madde 2 — Traktör, arazoz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve 
inşaat makırıeleıi, hava taşıtları münhasıran askerî maksatlar için k u l -
lanılrn ve ordunun silâh ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar bu k a 
nım hükümlerine tabı değildir. 

Tarifler 

Madde 3 — a) K u r u m : 1 ıncı madde hükmüne giren bütün daire, 
teşekkül ve müesseseleri, 

b) Taşıt • Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarım, 
c) Arazı binek : Butun tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını, 
d) Kaptı kaçtı : A s g a r i i k i sıra oturma yer i bulunan kapalı ve 

insan taşımaya mahsus taşıtları, 
e) A r a z ı kaptıkaçtı: Butun tekerlekleri muharrik olan kaptıkaç

tıları, 
f) P i k a p Şoför mahallinde şoför dâhil 3 kişiye kadar otuıacak 

yeri ile arkasında âzami 1750 ki lograma kpdar yük taşımak İçin yer i 
bulunan motorlu taşıtları 

g) A r a z i pikap : Bütün tekerlekleri muharr ik olan pikapları, 
h) Panel : Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları, 
ifade eder. 

Taşıt verilecekler 

Madde 4 — Emirler ine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) 
sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

Madde 5 — Bir inc i maddede yazılı kurumlar daimî hizmetleri için 
Bakanlar Kurulundan karar almak şartıyle yalnız birer hizmet arabası 
bulundurabilirler B u hizmet arabaları ihtiyaca gore Station Wagon bmek, 
kaptıkaçtı tiplerinden bırı olabilir. 

Madde 6 — K u r u m l a r (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam 
ve hizmetler için hizalarınla gösterilen arabalardan fazla taşıt bulun-
duramıyacakları gibi daimî hizmetler ıçm beşinci maddede yazılı tipte 
bir arabadan fazla araç kullanamazlar. 

Devlet daireleri ve kurumların daimî ve devamlı hizmetleri için 
kullanacakları taşıtlar 

Madde 7 — Devlet daireleri ile 1 İnci maddede yazılı kurumların 
daimî ve devam'ı hizmetlerinde taahhüt yolu ile ifası mumkun ve caiz 
olmayan veya daha pahalıya malolacağı dairesince anlaşılan işlen için 
kaptıkaçtı (Lüks olanlaı hariç) arazı bmek, arazı kaptıkaçtı, pikap, 
arazı pikap, panel, kamyonet, kamyon, otobüs, cankurtaran, ambulans, 
cenaze arabası, motosiklet, motoılu ve motoısuz sair kara, deniz taşıt
larından (Bmek ve Station Wagon taşıtları hariç) ihtiyaçları kadar k u l 
lanabilirler. 

Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gös
terişten uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanların
dan temin olunması şarttır. 

B u taşıtlar munhp sıran resmî hizmetin ifasında kullanılmak üzere 
dan e veya kurumlarının sorumlu makamlaımca tevzi ve tahsis olunurlar. 

Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gundel k mu
ayyen tarifelerle ış'eyen Devlete, beled.yelere ait taşıt güzergâhından 
uzak bulunan mevkilerdeki teşkilât vê  işyerlerinde devamlı veya gecıcı 
olaıak görevli memur, subay ve hızmetlılen ve bu mevkide otuıan ailesi 
pfradmı ve okula giden çocuklarını oranın bağlı bulunduğu şehir ve k a 
sabaya veya en y a k m »muayyen tarifel i tifait güzergâhına goturup-getir
mek ıçm bıı mcı fıkrada yazılı taş tlardan tahsis edı'e'oılır. 

Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs 
gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergâhından uzak bu
lunan münferit mevkilerdeki teşkilât ve ış yerlerinde devamlı veya geçici 
olarak görevli memur ve hizmetli 1 erin bu mevkiler ile en yakın muay
yen taufelı taşıt güzergâhına goturup getirilmesi ıçm de bu taşıtlar 
kullanılabilir. 

Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde isletilen 
muayyen tarifel i taşıtlarla memuılarn zamanında ış başında bulunma
larını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarca ve Devlet 
dairelerince memurlar ıçm otobüs seferleri ıhda3 olunabilir. 

B u otobüsler, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir. 

Madde 8 — B u kanuna bağlı ^2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ya l 
nız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanılabilirler Toıen, hususi ve 
resmî davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlerine ailelerim de ala
bilirler Kurumlara ait hizmetler ıçm memurlar da makamı işgal eden 
zatın refakatinde veya makamın müsaadesiyle bu taşıtlara binerler. 

Kurumların satın alacaktan taşıtların bedeli 

Madde 9 — Kurumların satın alacakları taşıtların âzami satmalına 
bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gosterlır. 

B u bedeller, orta sıklet ve vasatı f iyatlar nazarı i t ibara alınmak 
suretiyle tesbit edilir. 

Madde 10 — Genel ve katma bütçeli dairelerce bu kanuna göıe 
satın alınacak taşıtların emsi, adedi ve hangi hizmetleri ıçm satın alı
nacağı her yıl bütçe kanunlarına bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilir. 

Genel bütçeye dâhil dairelerin satın alacak'arı taşıtların bccleı'erı 
Maliye Bakanlığı bütçesinde özel b 'r tertibe konulur 

Diğer kurumlar taı arından bu kanun gereğince taş't sat n al na-
bılmesı ancak satın alınacak taşıtın kullanılacağı hizmet taşıtın cmf. 
ve muhammen bedeli gösterilmek su»etiyle önerden »Jın-mş Bak-ıH-r 
Kurulunun müsaadesine tefcıdjr 
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Madde 11 — Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta olduk 
l a n taşıtların sayısı, emsi markası, satın alma tar ih ve bedelleri, bıı 
evvelki yıla nazaran vukubulan değişiklik ve sebeplen her yıl bir cetve 
halinde tesbıt ve o yılın bütçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir 

Madde 12 — B u kanunla kullanılmasına cevaz verilen taşıtlann 
işletme ve onarma masrafları kurumların butçelenne konulacak ödenek
lerle karşılanır. 

Elçilerin taşıt, işletme ve onarma masrafları şahıslarına aittir. 

Akaryakıt, yağ, vesairenın ikmal i ve onarma işlerinin ve mümkün 
olduğu takdirde bunların bir e'den yapılması hususlan Millî Savunma 
içişleri. Mal iye ve Bayındırlık Bakanl k l a n tarafından müştereken ba 
zırlanacak bir yönetmelikle tesbıt olunur. 

Taşıtlann satılabılmelen 

Madde 13 — B u kamımın konusuna giren taşıtların satılabılmelen 
y a tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya eko
nomik ömrunu doldurmuş bulunmasına bağlıdır. 

B u taşıtların ekonomik ömürlenni doldurmuş olmaları ha l i i lg i l i 
dairesinin tekli f i uzerme Karayolları veya Devlet Su işleri idaresinden 
bir makine uzmanı, kurumun yetki l i bir personeli ile traf ik teşkilâtından 
bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla 
bel irt i l ir . B u raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine su
nulur. B u taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır. 

Hizmet konusunun kalmaması halinde 
üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir. 

taşıtlar gereği yapılmak 

Kayıt, tescil ve verilecek plâkalar 

Madde 14 — B u kanunda yazılı k a r a taşıtlarının 6085 sayılı kanun 
gereğince Traf ik Şube ve bürolarına, deniz taşıtlarının alâkalı dairelere 
kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir Taşıtlara, taşıtın emsine ve tahsis 
edilen makam veya hizmetlere göre içişleri Bakanlığınca belirtilecek 
şekil, renk ve alâmeti taşıyan birer plâka konur. 

Tra f ik şube ve büroları veya diğer alâkalı daireleri bu kanunda 
yazılı taşıtlar dışında hiç bir makam ve şahıs ıçm aynı sekil ve renkte 
plâka ve numara veremiyeceklen, gibi hiç bir makam ve daire de kendi
liklerinden plâka ihdas ve istimal edemezler. 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak ta 
şıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına «Resmî hizmete mahsustur? 
ibaresi yazılır, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıtlar bu madde hüküm
lerine tabi değildir. 

Bu kanun hükümlerinin uygülanmtyacağı haller 

Madde 15 — Genel veya kısmî seferberlik halleriyle harb hali 
harb zamanı ve harb esnası hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar K u 
rulunca karar verilmesi hallerinde askerî daire, b i r l ik ve müesseseler 
tarafından kullanılacak taşıtlar hakkında bu kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Cezalar 

Madde 16 — B u kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle 
olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda k u l 
lananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı ol
duğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama 
veya işe tahsis olunmadığı halde hakikat i tağyir ile bu taşıtlardan is t i 
fade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişme müsaade edenler veya 
kanuna aykırı olarak numara ve plâka verenlerle kullananlar veya k u l 
lanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahane
siyle 3'enıleyen veya yenıletenler veya bu hususlar için masraf tahak
kuk evrakım hazırlıyan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize 
edenler hakkında f i i l in mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası 
veri l ir . B u yüzden hasıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen 
ayrıca tazmin ett ir i l ir . 

Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası i k i aydan aşağı olamaz. 

Çeşitli hükümler 
Madde 17 — Çeşitli yardım yolları ile gelen her türlü taşıtlar tah

sis olundukları hizmetlerde bu kanun hükümlerine göre kullanılır. 
Geçici madde 1 — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihte kurumlann 

ellerinde bulunup bu kanuna göre : 

a) Kullanılması menedılen taşıtların (5) inci maldede yazılı 
Bakanlar K u r u l u kararı alındıktan sonra 3 ay içinde 

b) 7 ncı maddeye gore hizmetin devam etmesi halinde vasıf ve 
şartları bu kanuna uymuyan taşıtların, olanları ile değıştırılıncıye kadar, 
kullanılmalarına devam olunur ve bu şart tahakkuk ettirildikten sonra 
uç ay içerisinde Devlet Malzeme Ofısme teslim olunurlar. 

B u kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine tesl im olunan taşıtlar 
satılmadan önce usulü dairesinde kurumların veya Devlet dairelerinin 
ihtiyaçlarına tahsis olunur. 

B u taşıtlar Devlet Malzeme Ofisince kendi usullerine göre satılarak 
masraf lan çıkarıldıktan sonra bedelleri kurum veya dairelerine ödenir. 

Taşıt'an müddeti içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim etmıyen-
ler, mevcut taşıtların şeklini veya istimal tarzım değiştirmek suretiyle 
kanun hükümlerine uydurmaya çalışanlar hakkında da 16 ncı maddedeki 
cezalar tatbik olnur. 

Geçici madde 2 — 3827 sayılı kanun hükümlerine veya bütçe kanun
larına bağlı (R) cetvellenndeki formüllerine uygun olmayarak alman ve 
Sayıştayca vizesi yapılmayan taşıtlardan alınmasına ve kullanılmasına 
kanunen cevaz verilmeyenler Devlet Malzeme Ofisine iade olunurlar. 

B u kanuna uygun olanlarının da bir defaya mahsus olmak üzere 
vizeleri yapılır. 

Geçici madde 3 — Millî B i r l i k Komitesi emrine kurumlar veya dai
relerce verilen taşıtlar üyelerince (1) sayılı cetveldeki taşıtlar gibi k u l 
lanılırlar. 

B u taşıtlar hizmetin hitamında ait oldukları daire veya kurumlarına 
iade olunurlar. 

iade olunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tâbidir. 
Madde 18 — 15/5/1940 tar ih l i ve 3827 sayılı N a k i l Vasıtaları hak

kındaki Kanun ek ve tadilleri ile birl ikte kaldırılmıştır. 

Madde 19 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde* 20 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

7/1/1961 

(1) S A Y I L I C E T V E L 

Aded Cinsi 

Türkiye Buyuk Mil let Mecl is i Başkam 2 
(Bınsı Senato Başkanı için) 
Cumhurbaşkanlığı 10 
Başbakan 2 
Bakanlar 1 er 
Genelkurmay Başkam 1 
K a r a , Deniz, H a v a Kuvvetler K u m a n 
danları 1 er 
Elçilikler (Yurd dışında bulunduklan 
sürece) 1 er 
Daimî Askerî Temsilci l ikler Başkanlık
ları (Yurt dışında bulundukları sü
rece) 1 er 

(2) S A Y I L I C E T V E L 

Binek 

» 

E n az 
kul lanma 

suresi 

5 Yıl 

5 > 

5 > 

5 » 

E n az 
kul lanma 

Aded Cinsi suresi 

Başbakanlık (Yabancı misafirler için) 3 Binek 5 Yıl 
Başbakanlık Musteşarlıklan 1 er 5 » 
Yargıtay Başkanı 1 5 » 
Askerî Yargıtay Başkanı 1 5 » 
Danıştay Başkanı 1 5 » 
Sayıştay Başkanı 1 5 » 
Üniversite Rektörleri 1 er 5 » 
Diyanet işleri Başkanı 1 5 » 
Cumhuriyet Başsavcısı 1 5 » 
Askerî Yargıtay Başsavcısı 1 5 » 
Danıştay Başsavcılığı 1 » 5 > 



Aded 

Genelkurmay 2 nci Başkam ve (J) Baş-
kankkları 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kurmay 
Başkanlıkları 
Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava 
Kuvvet ve Y u r t İçi Bölge Kumandan
lıkları 
Harb Akademileri Kumandam 
Jandarma Genel Kumandam 
General veya amiral rütbesi ile fi i l e n 
işgal edilen d'ğer bütün makamlara 
Bakanlıklar Müsteşarları 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
İl Va l i l e r i 
Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Mü
dürlükleri 
Kaymakamlıklar 
Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri 
olan taşıtların adedi, cinsleri ve müd
detleri Bakanlar Kurulunca belirtilir) 

B a s i l l i 

3827 

6083 

I — — Kaldırılan K a n a n t 
Nâkil Vasıtaları hakkında Kanun 
I I — Sözü geçen K a n u n : 
Karayolları Trafik Kanunu 

1 er 
1 
1 

1 er 
1 er 
1 
1 
1 er 

1 er 
1 er 

Cinsi 

E n az 
kullanma 
süresi 

1 er Binek 

1 er 

> 

•p 

5 Yıî 

5 > 

5 
5 
5 

6 
5 
5 
S 
5 

> 

> 5 > 
(Arazi binek) 5 * 

Resmi 
Duştur Gasete 
T e r t i p C i l t Sahife Sayı 

30/5/1940 

18/5/1953 

21 834 

34 1300 

4513 

8411 

4273 saydı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
10 uncu maddesi (C) fıkrasının tadili ve bu kanuna 4 geçici 
madde eklenmesi baklandaki 63 saydı kanunun geçici % n d 

maddesinin tadiline dair Kanun 

Kanun No: 238 Kabul tarihi: 5/1/1961 

Madde 1 — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
nunun 10 uncu maddesi (C) fıkrasının tadili ve bu kanuna 4 geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 63 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2 — 30 Ağustos 1960 tarihinden 30 Ağustos 1962 
tarihine kadar olmak üzere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki teğ
men dâhil üst rütbedeki bütün subay, general ve amiraller için büûmura 
kadro görev yerleri kıta ve si c i l yeri, deniz ve hava hizmetinden sayılır. 

1960, 1961 ve 1962 senelerinde terfi sırasında olan jandarma subay
ları için mülki sici l kaydı aranmaz. 

Madde 2 
Madde 3 

Bu kanun 28 Mayıs 1960 tarihinde yürürlüğe girer. 
B u kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 

7/1/1961 

No. Başlığı 
Düstur Gazete 
T e r t i p Cilt Sahife Sayı 

4273 
63 

İlgili K a n u n l a r : 
Subaylar Heyetine Mahsus T e r f i Kanunu 25/6/1942 3 23 1566 5141 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus T e r f i Kanununun 
10 uncu maddesi (c) fıkrasının t a d i l i ve bu kanuna 4 
madde eklenmesi hakkında Kanun 22/8/1960 10384 

K A R A R N A M E L E RRR 
Karar Sayısı : 5/666 
İlişik cetvelde hüviyetleri yazılı (2-İki) kişinin Türk vatandaşlı

ğına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 8/12/1960 tarih'i ve 73240-719-
18766/12262, 73236-2298-18767/12263 sayılı yazıları üzerine, 1312 sayılı 
kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/1960 t a r i 
hinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 
F. ÖZDILEK 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. C. GÜRSEL 

Devlet Bakanı 
H. M U M C U O Ğ L U 

Devlet Bakanı 
N. ZEYTİNOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. ARTUS 

Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. 
H. A T A M A N F. ÖZ DİLEK M. BAYDUR F. ASKIN 

Milli Egitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
Prof. B. TUNCEL Prof.M-GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Prof. Dr. R. ONER 

G ü m .ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. ASKİN Prof. O. TOSUN 

Ulaştırma Bakanı 
Tuğg S. U L A Y 

Çalışma Bakanı 
R. BEŞERLER 

Sanayi Bakanı V. Basın-Yayın ve Turizm Bakanı V. 
Prof.M.GÖKDOĞAN N. ZEYTİNOĞLU 

Doğum yeri ve 
Adı, soyadı Baba, ana adı ta r i h i 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof- F. YAVUZ 

Tâbiiyeti Soyu 

Mehmet Vefa 
Aiâti 
Simonet Kan-
daleft 

Mehmet Suphi 
ve Fattum O. 
Jor j ve Ce
mile kızı 

Halep 1926 Suriye 

1921 

A r a p 

Lâtin 

Karar Sayısı : 5/667 

İstanbul Vilâyeti, Eminönü Kazası, Kâtip Şemsettin Mahallesi, Vefa 
Caddesi 72/20 kütüğün 10 sayılı evinde kayıtlı İsa kızı Ayşe'den doğma 
1336 Ereğli doğumlu Suat Aksin'ın Türk Vatandaşlığından çkmasma 
izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 8/12/1960 tari h l i ve 73116/1340 

18758-12254 sayılı yazısı üzerine, 1312 sayılı kanunini 7 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
F. ÖZDİLEK 

M i l l i Sa. Bakanı 
H. ATAMAN 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. C. GÖRSEL 

Devlet Bakanı 
H. M U M C U O Ğ L U 
İçişleri Bakanı V. 

F. ÖZDİLEK 

Devlet Bakanı 
N. ZEYTİNOĞLU 

Adalet Bakanı 
Â. ARTUS 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. 
M. BAYDUR F. ASKİN 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
Prof. B. TUNCEL Prof.M.GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Prof. Dr. R. ÜNER 

Güm .ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. AŞKİN Prof. O. TOSUN 

Ulaştırma Bakanı 
Tuğg S. ULAY 

Çalışma Bakanı 
R. BEŞERLER 

Sanayi Bakanı V. Basın-Yayın ve Turizm Bakanı 
Prof.M.GÖKDOĞAN N. ZEYTİNOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof.- F. YAVUZ 

Başbakanlıktan: 

Devlet Plânlama Teşkilâtında açık bulunan 1500 l i r a maaşlı Uz
man Yardımcılığına, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Ömer Faru k 
Erdem'in, 91 sayılı kanunun 22 nci maddesi uyarınca ve namzet olarak 
tâyini uygun görülmüştür. 

28/12/1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Adına 

F A H R İ Ö Z D İ L E K 

Açık bulunan 1250 l i r a maaşlı Başbakanlık Hususi Kalem Müdür-
lüğü Mütercimliğine» Fazıl Peker'in tâyini uygun görülmüştür. 

31/12/1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Adına 

F A H R İ Ö Z D İ L E K 

3 

3 4 1 
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Tâyinler 
İçişleri Bakanlığından : 

Lv. Bnb. dan Emekli Hidayet Ciner'in 1100 lira kadro maaşlı An
kara Türk Petrolleri Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı 
müktesebi olan 950 lira maaş'a, 

107 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 85 sayıl: kanunun 
ek 2 nci maddesinin B fıkrası gereğince 107 sayılı kanunun 5 inci mad
desine tevfikan ve 3659 sayılı kanun hükümleri gereğince yeniden tâyini, 
Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden, ten
sip edilmiştin 

21/12/1960 

J. Kd. Bnb. dan Emekli Hilmi DoğruyoFun 1100 lira kadro maaşlı 
Burdur Şeker Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi 
olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Tahsin Çelik'in 1250 Ura kadro 
maaşlı İzmir Havagazı İşletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı mük
tesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Ruhi Mert er'in 1250 
lira kadro maaşlı İzmir Sular İdaresi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı 
müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Kd. Bnb. dan Emekli Hüseyin 
Doğanoğlu'nun 1100 lira kadro maaşlı Eskişehir Revizörlük Amirliği 
Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. 
Yrb. dan Emekli Mustafa Koca'nın 1250 lira kadro maaşlı Devlet De
miryolları Eskişehir Merkez Hastananesi Sivil Savunma Uzmanfcğma 
hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Hasan Er
can'ın 1250 lira kadro maaşlı Derince Devlet Demiryolları Bölge Kısım 
11. Şefliği Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira 
maaşla, Lv. Kd. Bnb. dan Emekli İrfan öğüt'ün 1100 lira kadro maaşlı 
İstanbul Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uz
manlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 

107 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 85 sayılı kanu
nun ek 2 nci maddesinin B fıkrası gereğince kabul edilen kadrolaar 107 
ve 108 sayılı kanunun 5. ve 3656, 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfi
kan yeniden tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı 
kararına İstinaden tensip edilmiştir. 

21/12/1960 

P. Alb. dan Emekli Halil Ulaş'ın 1500 lira maaşlı Kayseri 16. Sa
nayi Bölgesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1500 lira 
maaşla, 

85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5 inci maddelerine göre 
yeniden tâyini Bakanlar Kurulunun 2/12/1960 gün ve 5/11 sayılı kara
rına istinaden tensip edilmiştir. 

21/12/1960 

Lv. Kd. Bnb. dna Emekli Hüsnü Yormuk'un 1100 lira kadro ma-
Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlı

ğına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J. Kd. Bnb. dan Emekli 
Mehmet Ali Şen'ln 1250 Ura kadro maaşlı Balıkesir Verem Hastahanesi 
Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 
Sv. Yrb. dan Emekli Selâhattin Abaoğlu'nun 1250 lira kadro maaşlı 
İstanbul Anadoluhisar Keten ve Kendir Sanayii Sivil Savunma Uzman
lığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Mu
rat BaykaTın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Nötre Dame De Sion 
Fransız Kız Lisesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 
1250 lira maaşla Vet. Yrb. dan Emekli Şükrü Yıldırımdın 1250 lira kadro 
maaşlı Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı mük
tesebi olan 1250 lira maaşla, Tank. Kd. Bnb. dan Emekli Edip öner'in 
1100 lira kadro maaşlı Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Sivil 
Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 

85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5. ve 108 sayılı kanunun 
3 üncü maddelerine göre yeniden tayinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 
gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir. 

Pr. Kd. Bnb. dan Emekli Abdullah Gürsan'ın 1100 liar kadro ma
aşlı İstanbul Limanı Deniz Bank Kömür Yükleme Boşaltma Servisi 

Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Lv. 
Bnb. dan Emekli M. Ali Gökbayrak'ın 1100 Ura kadro maaşlı Bursa 
Merinos Yünlü Sanayii' Müessesesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı 
müktesebi olan 1100 lira maaşla, Lv. Kd. Bnb dan Emekli Cahit Ak-
tan'ın 1100 lira kadro maaşlı Adana Buharlı Depo Müdürlüğü Sivil Sa
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Lv. Yrb. 
dan Emekli Hayri Aslantepe'nin 1250 lira kadro maaşlı Eskişehir Bu
harlı Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi 
olan 1250 Ura maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli Fethi Ülkümen' in 1100 
lira kadro maaşlı Ankara Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığrna hakkı müktesebi olan 1100 lira 
maaşla, Lv. Bnb. dan Emekli 1. Hakkı Koçkapan'ın 1100 lira kadro ma
aşlı İstanbul Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi Sivil Savunma Uzman
lığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, 

107 sayılı kanunun 3. maddesiyle değiştirilen 85 sayıh kanunun ek 
2. maddesinin B fıkrası gereğince kabul edilen kadrolara 107, 108 sayılı 
kanunun 5 inci ve 3656, 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yeniden 
tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına isti
naden tensip edilmiştir. 

Ord. Yrb. dan Emekli Abdurrahim Şurdagün'ün 1250 lira .kadro 
maaşlı Aydın Devlet Hastahanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı 
müktesebi olan 1250 lira maaşla, Lv. Trb. dan Emekli Nurettin Ak-
tunç'un 1250 lira kadro maaşlı Ankara Devlet Hastahanesi Sivil Sa
vunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Alb. dan 
Emekli Ali Öncü'nün 1500 lira kadro maaşlı Kırşehir Vilâyeti Savunma 
Sekreterliğine hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, J Yrb dan Emekli 
Kani Vardar'ın 1250 lira kadro maaşlı Çanakkale Erkek İlkk öğretmen 
Okulu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira ma
aşla, P. Yrb. dan Emekli Mehmet Melih Yürükaslan'ın 1250 lira kadro 
maaşlı İstanbul özel Saint George Lise ve Ticaret Okulu Sivil Savunma 
Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lir amaaşla, P. Yrb dan Emekli 
Ahmet Öztulga'nın 1250 lira kadro maaşlı Bursa Devlet Su İşleri 1. Bölge 
Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira 
maaşla, Lv. Kd. Bnb. dan Emekli Cevdet Koyluç'un 1100 lira Kadro ma
aşlı İstanbul Pendik Kurt Kiremit ve Ateş Tuğla Fabrikası Sivil Sa
vunma Uzmanlığrna hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 

85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5. ve 108 sayılı kanunun 
3 üncü maddelerine göre yeniden tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 
gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir. 

Lv. Yrb. dan Emekli Agâh İlter'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul 
Bomonti Bira Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi 
olan 1250 lira maaşla, 

85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5 inci maddelerine göre 
yeniden tâyini Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına 
istinaden tensip edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından: 

30 Ağustos 1957 tarihinde Albaylığa nasb edilmiş ve 42 sayılı ka
nuna göre 30 Ağustos 1960 tarihinde emekliye scvkedılmiş bulunan Kur
may Albay Şemsettin Gönenç'in Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teklifi üzerine, 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurul
masına dair Kanun hükümlerine tevfikan üçüncü derece ile Bakanlığı
mız Savunma Uzmanlığına tâyini 30/11/1960 tarihli ve 100G04/5449 sayılı 
karar ile tensip edilmiştir. 

30 Ağustos 1959 tarihinde Yarbaylığa nasbedilmiş ve 42 sayılı 
kanuna göre 22 Ağustos 1960 tarihinde emekliye sevk edilmiş bulunan 
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Piyade Yarbayı Ramiz Kılıç'ın, Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teklifi üzerine, 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Ku
rulmasına dair Kanun hükümlerine tevfikan dördüncü derece ile Ba
kanlığımız Savunma Uzmanlığına tâyini 30/11/1960 tarih ve 100004/5449 
sayılı karar ile tensip edilmiştir. 

30 Ağustos 1954 tarihinde Albaylığa nasbedllmlş ve 42 sayılı ka
nuna göre 22 Ağustos 1960 tarihinde emekliye sevkedilmiş bulunan 
Kurmay Albay Mehmet Akın'ın Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teklifi üzerine 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurul
masına dair Kanun hükümlerine tevfikan ikinci derece ile Bakanlığı
mız Savunma Sekreterliğine tâyini 30/11/1960 tarihli ve 100004/5448 sa
yılı karar ile tensip edilmiştir. 

Merkezde idari Memur Sami Beken'in New-York Başkonsolosluğu 
kançılarya memurluğuna tâyini 13/12/1960 tarih ve 5631 sayılı karar ile 
tensip edilmiştir. 

Üçüncü derece maaşını 27 Haziran 1960 tarihinden beri üst olarak 
almakta bulunan dördüncü derece memurlardan Rıfat Ayanlar'ın üçüncü 
dereceye terfii 7/12/1960 tarihli ve 100004/5519 sayılı karar ile tensip 
edilmiştir. 

Maliye Bakanlığından : 

1 — 1100 lira kadro maaşlı Adana Muvazzaf İtiraz Komisyonu 
Başkanlığında 1100 lira maaş alan ve bu derecedeki terfi süresini 
31/12/1960 tarihinde dolduracak olan Ali Kemal Atatin'ün 4598 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince' bir derece terfii ile maaşının 1250 
liraya yükseltilmesi, 

2 — Vergiler Temyiz Komisyonunda münhal bulunan 1250 lira 
kadro maaşlı üyeliğe Adana Muvazzaf İtiraz Komisyonu Başkam Ali 
Kemal Ataün'ün, bu suretle açılacak Adana Muvazzaf itiraz Komisyonu 
Başkanlığına, 1250 lira maaşlı kadro tahsisi ile Sivas Defterdarı Ekrem 
Tepe'nln almakta olduğu 1250 lira maaşla, yine münhal bulunan 1250 
lira maaşlı Ankara Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf itiraz Komisyonu 
Başkanlığına da bu komisyon üyelerinden 1500 lira maaş alan Fikret 
Hanay'ın naklen ve terfian tâyinleri, 

3 — Fikret Hanay'dan açılacak olan 1100 lira kadro maaşlı An
kara Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf İtiraz Komisyonu üyeleğine 950 
lira maaş alan aynı komisyon Raportörlerinden Seniha Ersen'in; Bursa 
Muvazzaf İtiraz Komisyonunda açık bulunan 1100 lira kadro maaşlı üye
liğe de mezkûr komisyon Raportörlerinden 950 lira maaş alan Hüsamet
tin Turaman'ın 4598 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası mu
cibince tahvilen Ve terfian tâyinleri, 

4 — 1100 lira maaşlı kadroda 1500 lira maaş alan Vergiler Temyiz 
Komisyonu Üyesi Hayrünnisa Ülgen'in, almakta olduğu maaşla aynı 
komisyonda münhal bulunan 1250 lira kadro maaşlı üyeleği terifan tâyini, 

Tensip edilmiştir. 
5 — Bu karar Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihli ve 5/11 sayılı 

kararnamesinin birinci maddesine göre tanzim edilmiştir, 

İ L Â N L A RRR 
M* S* B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Mütaahhit nam ve hesabma 30 ton Konsantre Domates salçası 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Tahmini tutarı (87.000) lira olup 
kati teminatı (İl.200) liradır İhalesi 31/1/1961 günü saat 10 da Korniş-
yonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisynda ve İstanbul Leva-
zim Amirliğinde görülebilir. Taliplilerin ihale saatında teminatları ile 
Komisyona müracaattan ilân olunur. 

Bayındırlık Baaknlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 36 aded dış ve 36 aded İç lâstik alına
caktır. 

Lâstiklerin tamamının muhammen bedeli (47.000.—) lira olup 
geçici teminatı (3.525.—) liradır. 

Eksiltme 16/1/1961 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonnunca ve kapalı 
zarf usuliyie yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname, Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

isteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine 
kadar teklif mektuplarının Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları 
lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4860/4-4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

1 — Bakanlığımız Cüzzam Savaş Dispanserleri ihtiyacı için 10 
aded mikroskop ve 10 aded ustunç takımı kapalı zarf usuliyie satan alı
nacaktır. 

2 — Bu işin talimin edilen bedeli 50.945 lira olup ilk teminatı 4.223 
liradır. 

3 — Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 — Eksiltme 19 Ocak 1961 Perşembe günü saat 15 te Bakanlıkta 
toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ve 
32 inci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazır Uyacakları kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki eecikmelertn kabul edllmevecafrl 

Samsun Asliye 1. Hukuk Yargıçlığından : * 

959/811 
Davacı Samsun Sait Bey Mahallesi Çoban oğlu Sokak No. 8 de 

mukim Eyüp kızı Afide Kolukısa tarafından dâvâlı Erbaa'nın Cumhu
riyet «Meydanında 12 No. da mukim Davut oğlu Sefer Kolukısa aley
hine şiddetli geçimsizlik sebebi ile açılan boşanma dâvasının yapılan 
muhakemesi sırasında : 

Müracaata kalan işbu dâvanın rüiyeti istenilmiş olmakla duruşma
nın 10/2/1961 günü saat 9 za tensiben talik edilmiş olduğundan dâvâlı 
Sefer Kolukısa'nın belli gün ve saatte ya bizzat mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesi lüzumu 
davetiye yerine kaim olmak üzre ilânen tebliğ olunur. 

83 

Sarıyer Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

• 960/445 
Yeniköy Köybaşı Caddesi eski 5-7 yeni 9 kapı sayılı tapunun '88 

pafta 320 ada 5 parselde kayıtlı gayrimenkulun hissedarlarından Mara
tonun hissesini temsîlen ve izaleyi şüyu dâvasının takip etmek üzere 
Avukat Şükran Akmeran'm Sarıyer Sulh Hukuk Muhakemesinin 
19/12/1960 tarih 401 esas 419 sayılı karan üe kayyum tâyin edildiği ilân 
olunur. 

88 
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M a h y e BaKanlıgınaan . 

Maliye daireleri ihtiyacı için (33100) aded defterin basta ve cilt 
işi kapalı zarf usulıyîe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (93 262) l i ra (50) kuruştur 
2 — Muvakkat teminatı (5 913) l i ra (15) kuruştur 
3 — Eksi l tmesi 13/1/1961 Cuma gıınu saat 15 30 da Maliye B a k a n 

lığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. 

4 — Numune ve şartnameler için Maliye Bakanlığı Levazım ve 
Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü ile istanbul 'da Samatya'da Mal iye Basılı 
Kâğıt A m b a r l a n Şefliğine müracaat edilmesi, 

istekl i ler in bu husustaki şartnamenin 4 üncü maddesindeki belir
tilen vesaiki ve muvakkat teminat mektuplanm muhtevi 2490 sayılı 
kanunun tarıfatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını E k 
siltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

4929 / 4-4 

Türkiye Emlâk Kred i Bankası A . O. U m u m Müdürlüğünden : 

Bankamız % 5 fa iz l i 1948 yılı tahvıllennın 31/12/1960 tarihinde 
yapılan onıkıncı keşidesinde i t fa edilenlerinin numaraları aşağıda göste
rilmiştir. 

Numarası Adedi Numarası Adedi 

101 — 110 10 12681 — 12690 10 
791 — 800 10 12981 — 12990 10 
861 — 870 10 13111 — 13120 10 
911 — 920 10 13351 — 13360 10 

lı.31 — 1040 10 13501 — 13510 10 
1111 — 1120 10 13681 — 13690 10 
1231 ----- 1240 10 13911 — 13920 10 
1431 — 1440 10 13961 — Î 13970 10 
1501 — 1510 10 14731 — 14740 10 
1601 — 1610 10 14901 _ 14910 10 
1731 — 1710 10 15461 15470 10 
2111 — 2120 10 15671 15680 10 
2251 2260 10 10 2251 2260 

10 16191 16200 10 
2421 2430 10 16191 16200 10 
2421 2430 

10 16501 — 16510 10 2441 2450 10 16501 16510 
10 2441 2450 

10 16581 — 16590 10 
2631 2640 10 16581 

10 2631 2640 
10 16921 16930 10 

3251 — 3260 10 16921 16930 10 

3991 4000 10 16971 — 16980 10 
4131 4140 10 17101 — 17110 10 
4161 4170 10 17191 — 17200 10 
4201 — 4210 10 17231 — 17240 10 
4431 — 4440 10 17251 — 17260 10 
4731 4740 10 17451 — 17460 10 
5421 — 5430 10 17521 — 17530 10 
5861 — 5870 10 18611 — 18620 10 
6091 — 6100 10 18911 — 18920 10 
6231 — 6240 10 19151 — 19160 10 
6271 - 6280 10 19191 19200 10 
6371 — 6380 10 19561 19570 10 
6431 — 6440 10 19701 19710 10 
6481 — 6490 10 19761 19770 10 
6591 — 6600 10 20271 _ 20280 10 
6741 — 6750 10 20491 20500 10 
6871 — 6880 10 20581 _ 20590 10 
7141 7150 10 

20581 

7521 7530 10 20691 — 20700 10 
7581 7590 10 21421 — 21430 10 
7961 7970 10 21571 — 21580 10 
8311 8320 10 21591 — 21600 10 
8821 — 8830 10 21701 — 21710 10 
8851 8860 10 22171 — 22180 10 
8931 8940 10 22321 — 22330 10 

8991 _ 9000 10 23191 — 23200 10 
10001 10010 10 23471 — 23480 10 
10121 10130 10 23501 — 23510 10 
10981 10990 10 23911 — 23920 10 
11511 11520 10 23961 — 23970 10 
11881 — 11890 10 23971 — 23980 10 

Numarası Adedi Numarası Adedi 

24611 — 24620 10 42891 — 42900 10* 
24621 — 24630 10 43441 — 43450 10 
24891 — 24900 10 43661 — 43670 10 
25101 — 25110 10 43941 — 43950 10 
25751 — 25760 10 43971 — 43980 10 
25791 — 25800 10 44181 — 44190 10 
26191 — 26200 10 44471 — 44480 10 
26331 — 26340 10 44941 — 44950 10 
27351 — 27360 10 44961 — 44970 10 
27441 27450 10 45161 — 45170 10 
27451 — 27460 10 45861 — 45870 10 
27601 — 27610 10 46321 — 46330 10 
28581 — 28590 10 46351 — 46360 10 
28721 — 28730 10 46371 — 46380 10 
28961 — 28970 10 47071 — 47080 10 
29291 — 29300 10 47441 — 47450 10 
29851 — 29860 10 47571 — 47580 10 
29921 — 29930 10 47631 — 47640 10 
30081 — 30090 10 47851 — 47860 10 
30541 — 30550 10 47941 — 47950 10 
31521 — 31530 10 48301 — 48310 10 
31651 — 31660 10 48541 — 48550 10 
32151 — 32160 10 48871 — 48880 10 
32231 — 32240 10 49141 — 49150 10 
32321 — 32330 10 49291 — 49300 10 
32381 — 32390 10 49331 — 49340 10 
32691 — 32700 10 49671 — 49680 10 
32771 32780 10 50171 — 50180 10 
33071 — 33080 10 50331 — 50340 10 
33101 — 33110 10 50401 — 50410 10 
33141 — 33150 10 50781 — 50790 10 
33201 — 33210 10 50841 — 50850 10 
33431 33440 10 50901 — 50910 10 
35841 35850 10 51081 — 51090 10 
36041 36050 10 51241 — 51250 10 
36151 36160 10 51361 — 61370 10 
36171 36180 10 51531 — 51540 10 36171 36180 10 51531 — 51540 

10 36171 36180 
10 51581 — 51590 10 

36501 — 36510 10 51581 — 51590 
10 37001 37010 10 51951 — 51960 10 37001 37010 

10 52011 — 52020 10 37241 37250 10 52011 — 52020 
10 37241 37250 52171 — 52180 10 

37321 — 37330 10 52211 — 52220 10 
37541 — 37550 10 52421 — 52430 10 
37761 — 37770 10 52491 - 52500 10 
37961 — 37970 10 52721 — 52730 10 
38201 — 38210 10 52841 — 52850 10 
38321 — 38330 10 52951 — 52960 10 
38981 — 38990 10 54241 — 54250 10 
39011 — 39020 10 54491 — 54500 10 
39041 — 39050 10 54681 — 54690 10 
39141 — 39150 10 54951 — 54960 10 
39741 — 39750 10 55621 — 55630 10 
39961 — 39970 10 55681 — 55690 10 
40031 — 40040 10 56101 — 56110 10 
40091 — 40100 10 56371 — 56380 10 
40421 40430 10 57521 — 57530 10 
40591 40600 10 57861 — 57870 10 
41581 41590 10 58221 — 58230 10 
41661 41670 10 58791 — 58800 10 
41681 41690 10 59131 — 59140 10 
42521 42530 10 59281 — 59290 10 

1 — Y u k a n d a yazılı tahvil lerin i t faya tabi tutulmuş bulunmalaı 
hasebiyle, 13 ve mutaakıp kuponlan ödenmıyecektır. 

2 — i t f a edilen tahvıllenn üzerlerinde yazılı bedelleri, 13 - 25 nı 
maralı kuponlarının da istirdadı mukabilinde, Bankamız şubelerinde tas 
dıklı listeler üzerinde hâmillerine 31/12/1960 tarihinden itibaren ödenu 
Tahvil lerin üzerinde noksan olan kuponların bedelleri tahvil bedellerin 
den tenzil olunur. 

3 — Tahvi l bedellerim almıyanlann h a k l a n 31/12/1960 tarihinde 
itibaren on sene sonunda zamanaşımına uğrar. 



Niğde Çimento Fabrikası Tesis Müdürlüğünden ; f 

Demn; Satışı ilânı 
Tesis Müdürlüğümüz sahasında bulunan ihtiyaç tazlası 10 Cm. den 

7 metreye kadar muhtelif boylarda betonarme demıiı kapah zarf la ihale 
yolıyle satılacaktır Demirin miktarı 105 tondur. 

ihale 16 Ocak 1961 tarihinde saat 15 de Tesis Mudurluğmüzde y a 
pılacaktır. 

Taliplerin bu taıihe kadar teklif lerini Mudurljğumü/t adresine g i 
dermeleri veya bizzat getirmeleri lâzımdır. 

Postada vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz 
B u işe ait şartname Niğde Tesis Müdürlüğünden Adana'da Şirke

timiz F a b r i k a Müdürlüğünden, Ankara 'da Türkiye Çimento Sam yıı 
T. A . Ş Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Demirler şantiye sahasında her gun görülebilir 
Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap

makta serbesttir. 
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iskenderun Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

959/249 
Davalı : Y a n n i Y a s m i kızı Sofya ve Besi Yasmin oğlu Oslsuder'e 
Süleyman Şanlı veki l i Avukat N a i l Koş tarafından aleyhineze ve 

diğer hissedarlar aleyhine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılan muha
kemesi snunda : 

Hissedarı bulunduğunuz iskenderun Aşkarbeyli mıntıkasında ka in 
(1) parsel sayılı gayrı menkulün aynen taksiminin ivaz ilâvesi suretıle 
dahi mumkun bulunmadığı anlaşıldığından satış suretıle şuyuunun iza 
lesine ve satış bedelinin tapuda yazılı hisselere göre hissedarlar ara
sında taksimine 7/12/1960 tarih 959/249 esas 960/410 karar sayı ile karar 
verildiği cihetle kabi l i temyiz olarak verilen işbu karar tebliğ makamma 
k a i m olmak üzere ilân olunur. 

23 • 
Ezine Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/231 —<-KV 
Davacı Ezine 'nin Seferşah Mahallesinde Hüseyin kızı 50 yaşında 

Ruklye E r a y tarafından Dâvâlı Ezme Nüfus idaresine izafeten Nüfus 
Memurluğu aleyhine açılan gaipliğe karar verilmesi dâvasının icra 
kılınan duruşmasında : 

Davacı Rukıye E r a y Ezine 'nin Alemşah Sağır Köyü Ci l t 12/2 
sahife 51 ve 9 numaralı hanesinde nüfusa kayıtlı babası Hasan oğlu 
Hüseyin Paık'm Bir inc i Cihan Harbinde gaip olduğunu ve fakat nüfus
ta sağ olarak gözüktüğünü iddia ettiğinden adı geçen şahsa tanıyanların 
bilgilerim 30/3/1961 Perşembe gunu saat 9 za muallak bulunan Ezine 
Asl iye H u k u k Mahkemesinin 960/231 sayüı dsyasına bildirmeleri ilân 
olunur. 
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inegöl Asl iye Ceza Yargıçlığından : 

Esas No. : 1955/141 
K a r a r No. : 1955/430 
C. Sav. No. : 1955/423 
Ceza Hâkimi : Hasan Hısarlı 11700 
Z Kâtibi • Mustafa Özer 186 
Davacı: H u k u k u umumiye 
Mağdure : İnegöl'ün Hayriye Köyü Orman Bölge Şefi Hulusi Yü

cel kızı 11/11/1951 D. Semra Yücel 
Maznun : Maçka Kazası Fandak Köyü 1 nüfus H kayıtlı Hasan 

oğlu 10/4/1934 D sabık İnegöl Jandarma E n Mehmet Baş 
Suç : Irza tasaddi 
Suç tarihi : 6/11/1954 
Irza tasaddıden maznun Mehmet Baş hakkında açılan âmme dâ

vası üzerine inegöl As l iye Ceza Mahkemesinde yapUan muhakemesi ne
ticesinde. 

Maznunun sabit olan eyleminden f dolayı T. C. K . nun 415 mad
desine tevfikan ve takdıren ıkı sene müddetle hapsine dair veıılen 
14/10/1955 tarihl i gıyabı hukum maznuna şimdiye kadar tebliğ edilme
diği gibi bunca aramalara rağmen adresi de tesbıt edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine gore Resmî G a 
zete ile hukmun ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 ıncı maddesi mu
cibince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gun sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına karar verilmiştir, ilânen tebliğ olunur. 
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Ceyhan Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

E . 953/288 
K . 959/351 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına İzafetle 

veki l i Avukat ihsan Akmlı ve Hüseyin Cahit Guner tarafından 4/3/1953 
tarihinde dâvâlılar : Adana Döşeme Mahallesi 131 Sokak, 67 No. lu evde 
Adana Hikmet Eczanesinde Hikmet Akçalı yanında mukim Mehmet 
Ergönenç ve oğlu İsmail Ergönenç aleyhine açılan okuma giderinin 
tazmini dâvasında; dâvâlı ismail'e Amer ika 'da Ocak 1946 dan Şubat 
1951 tarihine kadar okuma ve dönüş yolluğu 26 775 l i r a 07 kuruş ve 
Hazine veki l inin 13/5/1957 tar ih l i ek dilekçesinde Şubat 1951 aylığının 
dâvâlıya ödenmemesi sebebiyle 480 liranın tenziliyle Amerika 'dan ayrıca 
Okul Müfettiş'ığıncc ödenen 2648,62 liranın da gider listesinde evvelce 
gösterilmediğinden bu meblâğın da ilâvesi istenmekle, ceman 28 943 
l i ra 69 kuruşun faiz ve masrafı muhakeme ve ücreti vekâletle bırlıkde 
tahsil i ıstenmişdır. 

Dâvalılann adreslerine tebligat yapılamaması üzerine, ilânen ve 
gazeteyle davetiye ve gıyap k a r a n tebliğine rağmen gelmediklerinden 
dâva gıyaplarında yürütülmüş ve neticelendırılmışdır. 

HÜKÜM: Tarım Bakanlığınca A m e r i k a Kal i forniya Üniversite
sine dâvâlı i smai l ' in gönderildiği ve başarı gösteremediğinden 1416 

No Iu kanunun II ncı maddesine göre geri dönmesi tebliğ edilmiş, ve 
tebliğe rağmen geri dönmemışdır. B u defa, 26 775 lira 07 kuruş tahakkuk 
eden borcun iadesi için ismail 'e 15/3/1952 tarihinde ve kef i l i dâvâlı 
Mehmet'e de 9/1/1952 tarihinde tebligat yapılmıştır. Dâvâlının yurda 
dönmesi ıçm 15/12/1950 tarihinde karar verildiğinden ve donuş yolluğunu 
tediye tar ih i de 29/12/1950 olduğundan, borçların tahakkuk tarihi 1/1/1951 
olarak kabul edilmiştir Dâvâlı i smai l ' in taahhütname örneği buluna
mamış ise de, dâvâlı borcunu ödemeyi taahhüt ettiğim kabul ettiğinden 
ve kendisine yapılan masrafları yurda dönmesi için verilen karara rağ
men dönmemesi hasebiyle ödemesi icap eder Dâvâlı İsmail kend sine 
yapılan masraflar karşısmda mecburi hizmet almadığı gibi, yurda da 
dönmemiştir Dâvâlı kefil Mehmet ise, kefaletnamesi miktarının 12 bin 
l i ra olduğunu ikrar ve kabul eylediğinden, kefaleti sebebiyle kabul ettiği 
bu miktarda bağlı olarak borçtan mesul bulunmaktadır Her nekadar 
davacı taraf bılâhara talep ettiği miktarı tezyit etmiş ve bu husus ilân 
edilmiş ise de taraflara ödemeleri lâzım gelen ve tebliğ olunan miktar la 
dâva konusu miktar yekdiğerine mutabık olduğundan ve tejt taraflı ola
rak dâva konusunun tezyidi caiz görülmediğinden, dâva dilekçesinde 
gösterilen miktardan fazla talep kabul edilmemiştir Buna göre : 

1 — Dâvâlı i smai l ' in ödemeği taahhüt ettiği ve kendisine yapılan 
masrafları faiziyle bir l ikte ödemesi gerektiğinden, masrafların tahakkuk 
tar ih i olan 1/1/1951 tarihinden itibaren % 5 kanuni faiziyle bir l ikte 
26 775 l i ra 07 kuruşun dâvâlı ismail 'den tahsiline, 

2 — K e f i l olan Mehmet ise, kefaletnamesinin miktarım 12 bin l i ra 
olacak kabul ettiğinden ve aksı ispat edilemediğinden kefi l in dâvâlı i s 
mail ' in borcundan 12 bm lirasına ve Borçlar Kanununun 490 ıncı mad
desine göre dâva tarihinden evvelki bir yıllık faizle dâva tarihinden sonra 
işleyen faizlere müteselsılen^ve müştereken borçlu olduğundan bu mik
tarla mukayyet olarak borcun müşterek ve müteselsil kefi l Mehmet E r -
gonenç'ten alınmasına, 

3 — Harçlar Kanununa göre 1071 l i ra hare alınması gerektiğinden, 
267 l i ra 75 kuruş peşin harcın mahsubuyle bak-ye 803 l i ra 25 kuruş 
harem alınmasına ve hazine vekilinin sarf ettiği (58255) kuruş mahkeme 
masrafıyle hazine vek.lı ıçm takdıren 1100 l i ra ücreti vekâletin dava
lılardan müştereken ve muteselsılen alınmasına, temyizi kabil olmak 
üzere 4/5/1959 gunu davacı hazine vekilinin yuzune karşı ve dâvâlıların 
gıyabında verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 

82 

12 OCAK 1961 (Resmî Gazete) Saüife: 3095 



Sahife: 3096 (Resmî Gazete) 12 OCAK 1961 

Sinop As'iye Hukuk Yargıçlığından : 

Re'sen malikinin tesbîti için Sinop Asliye Hukuk Yargıçlığına açı
lan 957/409 esas sayılı dosyaya ait Ada Mahallesinde vaki 35 ada ve 88 
parsel No. siyle tesbit olunan tapu kayıt'arında hissadar görünen ve fakat 
adresleri belli olmayan Hüseyin kızı Necibe, Şerife, Haüve, Cemile, 
Havva, Ayşe, Rahime, Naciye, Fatma ve Turalı oğlu, Mustafa oğlu 
Mustafa ve Hasan oğlu Mehmet ad*na ilânen tebligat icrasına karar 
verTdlğîndon muhakemenin bırakıldığı / /1961 tarihinde 
muhakemede haz'r bu'unmalprı ve kendilerini temsilen bir vekil gön
dermeleri aksi takdirde adlarına gıyap kararı çıkarılacağı cihetle 
keyfiyet davetiye yerine kaini olmak üzere İlânen tebliğ o'unur. 

11 

Re'sen malikinin tesbiti iç'n Sinop Asliye Hukuk Mahkemesine 
açılan 957/440 sayılı dosyada Ada Mahallesinde vaki 57 ada ve bir par
sel ve 82 ada ve bir parsel olarak tesbit olunan tapu kayıtlarında 
hissedar görünen ve fakat adresleri belli olmayan Süleyman kızı 
Arife ve Süleyman oğ^u Osman ve Süleyman kızı Ayşe ve Yusuf 
oğlu Hassn Reis vereslcri ve İbrahim kızı Sabriye vereslcri ve İbrahim 
kızı Havva veres'eri ve Zübcyde kocası Ahmet vereslerine ilânen 
tebligat İfasına karar verildiğinden muhakemenin muallak bulunduğu 

/ /1960 tarihinde muhakemede bulunmaları davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Re'sen malikinin tâyini için Yargıçlığımıza açılan 957/412 esas 
sayılı dosyada mevcut Ada Mahallesinde vaki 36 ada 54 parsel olarak 
tesbit olunan tapu kayıtlarında hissedar görünen ve fakat adresleri tes
bit olunmayan Vapurcu oğlu Lef ter ve Ömer. oğlu Hüseyin Altun ve 
İbrahim oğlu Mustafa ve İbrahim kızı Sabriye mirasçıları, İbrahim kızı 
Havva ve ZÜbeyde kardeşi Ahmet ve İbrahim oğlu Süleyman veresle
rine ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden muhakemenin muallak 
bulunduğu / /1961 tarihinde bulumaları veya kendilerini 
temsilen bir vekil göndermeleri aksi takdirde haklarında gıyap karan 
çıkarılacağı cihetle davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 14 

Re'sen malininm tâyin ve tesbiti için Sinop Aslîye Hukuk Mahke
mesine açılan 957/455 esas sayılı dosyada mevcut Ada Mahallesinde vaki 
38 ada, 51 parsel olarak tesbit olunan tapu kayıtlarında hissedar görü
nen fakat adresleri bilinemeyen Kız Ali oğlu Hüseyin veresleri ve Emir 
Hüseyin oğlu Arif ve Emir Hüseyin oğlu Salih namı diğeri Halit veres
leri Hasan evlâtları Hasan ve kızı Zcliha ve kızı Ayşe ve kızı Havva 
ve kızı Esma ve Mustafa oğlu Mustafa ve Hasan oğlu Mustafa ve kız
ları Fatma evlâtları Sabriye ve Ayşe ve Gül ve Mustafa oğ'u Mehmet 
ve Mustafa oğlu Salih ve Mustafa kızı Havva ve mirasyedi zade Etem 
Efendi ve Hasan Bini Abdurrahman kızı Ommüîıan ve Hasan Bini 
Abdurrahman kızı Ayşe acuna ilânen tebligat ifasına karar verildiğin
den muhakemenin muallak bu'unduğu / /1961 tarihinde mu
hakemede hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen bir vekil gönder
meleri aksi takdirde adlarına gıyap kararı çıkarılacağı cihette davetiye 
yerine kaim olmak üzre keyfiyet ilânen olunur. 

15 

Re'sen malikinin tesb?ti için Sinop Asliye Hukuk "Mahkemesine 
açılan 957/456 sayılı dosyada mevcut ve Ada Mahallesinde vaki 35 ada 
ve 91 parsel olarak tes*bit olunan tapu kayıtlarında hissedar görünen ve 
fakat adresleri belli olmoyan Ali* oğlu Mustafa Tütüncü mirasçıları 
ve İbrahim kızı Sıddıka mirasçıları ve İbrahim kızı Havva mirasçıları 
ve Tıralı oğlu Salih mirasçıları ve Mustafa oğlu Hasan mirasçıları ve 
Hasan kızı Fatma mirasçıları ve Tuğralı oğlu İbrahim oğlu Hüseyin 
mirasçıları ve Ali Usta zade Hasan Efendi karısı Hacer mirasçıları ve 
Sabriye Kerim Çavuş mirasçıları ve Mustafa oğlu Osman mirasçıları 
ve Kürt Mustafa oğlu Osman hemşiresi Hacer mirasçıları ve Kürt 
Mustafa oğlu Osman hemşiresi Fatma mirasçıları ve- ilânen tebligat 
yapılmasına mahkemece karar verilmiş bulunduğundan muhakemenin 
muallak bulunduğu / /1961 tarihinde hazır bulunmaları veya 
kendilerini temsilen bir vekil bulundurmaları aksi takdirde adlarına 
gıyap karan çıkarılacağı cihetfe davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 
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| sel No. su ite tesbit olunan tapu kayıtlannda hissedar görünen ve fakat 
adresleri ben olmayan Kocabaş- oğlu tzzet oğ'u Hüseyin mirasçıları 
ve yine Kocabaş oğlu İzzet kızı Fatma mirascılan ve Mustafa miras-
cilan Fatma oğlu İsmail mirascılan ve Fatma kızı Hatice mirascılan 
ve Hüseyin karısı Sabire mirascılan ve Hüseyin oğlu tbrahlm ve Hüs-
şeyin oğlu Niyazi ve Abdullah Altukulaç ve Doruk oğlu Salih kızı Zeli-
ha ve Zeliha lûzı Fatma ve Zeliha kızı Ayşe oğlu Hüseyin ve Mehmet 
kızı Kezban ve Seyit Mehmet Gül ve Mehmet kızı Emine ve Mehmet 
Güdük oğlu mirascılan ve Salih kızı Fatma Ayşe Gümüş ve Mehmet 
kızı Kezban ve Mehmet kızı Fatma ve Sa'ih kızı Zeliha adına ilânen 
tebligat ifasına mahkemece karar verilmiş bulunduğundan muhake
menin muarak bulunduğu / /1961 tarihinde muhakemede 
hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen bir vekil göndermeleri aksi 
takdirde namlarına gıyap karan çıkanlacağından keyfiyet davetiye 
yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

i 

1 

t 

Türkiye Petrolleri Anonim -Ortaklığı, VII No. lu Adana bölgesi 3 
aded ve Vm No. :u Antalya bölgesinde 1 aded olmak üzere ceman 4 
aded Petrol Arama Ruhsatnamesi iktisabı için 24/12/1960 tarihinde ta
lepte bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası 
mucibince ilân olunur. 
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Turkish Gulf Oil Company Şirketi aşağıda müfredatı gösterilen ile 
aded petrol arama ruhsatnamesinin tallûk ettiği sahalan 30/12/1960 tari
hinden itibaren terk etmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine geti
rilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân* tarihinden itibaren bit*yû 
zarfında dairemize müracaat etmeleri İlân olunur. 

Terk edilen petrol arama ruhsatnamelerinin 

Bölgesi Vilâyeti Hak sıra No. 
Ruhsat 

No, 

Ankara Çarıkın AR/T.G.O./471 190 
Ankara Çorum ve Çarıkın AR/T.G.Q./472 190 

İktisap 
tarihi 

12/9/1958 
> 
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Görele Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Görele Kazas*mn Sadegöre Köyünden Mehmet oğlu Osman 
Kuğu tarafından dâvâlı aynı köyden Ramis oğlu Alı Kuğu aleyhine ikame 
olunan gayrimenkul tescili dâvasnrn yapılan açık muhakemesi sırasında 

Dâvâlı Ali Kuğu'nun aramalara rağmen adresi bulunup tebligat ya
pılması mümkün olmadığından kendisine ilânen davetiye tebliğine karar 
verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 20/2/1961 tarihinde Görele 
Aslîye Hukuk Mahkemesinin 960/358 esasında kayıtlı gayrimenkul tescili 
dâvasnm duruşmasında bizzat bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 
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Adalet Bakanlığından : 

1959 yılı gayrisâfi geliri, 13.206 lira 78 kuruş olan Nevşehir No
terliği ile aynı yıl gayrisâfi geliri 11.987 lira 83 kuruş olan Yozgat No
terliği münhaldır. 

Noterlik Kanununun 7 ve 9 uncu meddelerîndeki vasıflan haiz ta
liplerin evrakı müsbitelerl ile birlikte Adalet Bakanlığına müracaattan 
lüzumu ilân olunur. 

48 

Re'sen malikinin tesbiti için Sinop Asliye "Hukuk Yargıçlığına açı
lan 957/289 sayılı dosyaya ait Ada Mahalelsinde vaki ve 36 ada 43 par-

Karayollan Umum Müdürlüğünden : 

9/1/1961 tarih ve 10702 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan grey
der bıçağı imaline ait ilânımızdaki 720856 parça No. lu Adams greyder 
uç bıçağının 15 aded olmayıp 150 aded olduğu tavzihan ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbua 

H No. lu 
H No. lu 



Ottavva'da toplanmış olan 14 üncü Dünya Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin tasdikına 
dair olan 217 No. lu Kanun eklerinin devamı 

(Baştarafı 12 Ocak 1961 tarihli 10705 sayılı Resmî Gazetededir) 

M A D D E : 5 

Bir üye Memleketin milletlerarası münasebetlerini sağladığı ülkelere 
Birliğm kararlarının uygulanması 

1 — Her üye Memleket, gerek imza, tasdik veya Birliğe kabulü 
sırasında ve gerek sonradan bu Söz'eşmenln ve icabında uzlaşmaların 
kendi tarafından kabulünün milletlerarası münasebetlerini sağladığı ül
kelere veyahut bunlardan yalnız bazılarına şâmil o'duğunu bildirebilir. 
B u bi ldir im, Sözleşmen'n imzası s-rasında yapılmadığı takdirde, İsviçre 
Konfederasyonu Hükümetine tevcih edilmelidir. 

2 — Sözleşme ancak bir üye Memleketin milletlerarası münasebet
lerini sağ'adığı ve birinci fıkra gereğince adlarına bildirimlerde bulunu
l a n ülkelere uygulanır. 

3 — Her uye Memleket milletlerarası münasebetlerini sağladığı ve 
birinci fıkra gereğince adına bildirimde bulunduğu her ülkeye, Sözleş
menin artık uygulanmıyacağı hakkında İsviçre Konfederasyonu Hukü-
met'ne her zaman bir teb'ığde bulunabilir. B u tebliğ, İsviçre Konfede
rasyonu Hükümetince alındıktan bir yıl sonra, muteber olur. 

4 — İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, bütün üye Memleketlere 
1 - 3 üncü fıkralara göre aldığı her b i ld ir imin veya tebliğin suretini 
gönderir. 

5 — B u madden'n hükümleri bir üye Memleket 'n milletlerarası 
münasebetlerini sağladığı ve Sözleşmen'n 4 üncü maddesinde yazılı bu
lunan hiç bir ülkeye uygulanmaz. 

M A D D E : 6 

Birliğin genişliği 

a) Birliğe dâhil olmıyan ülkelerde üye Memleketler tarafından k u 
rulan postaneler; 

b) BirUğ n üyeleri olmadıkları halde posta bakımından üye M e m 
leketlere bağlı oldukları için bu Birliğin içine giren diğer ülkeler Dünya 
Posta Birliğinden sayılırlar. 

M A D D E : 7 

İstisnai münasebetler 

Birliğe girmemiş ülkelerle münasebette bulunan idareler, diğer ida
relere aracılık yapmıya mecburdurlar. Sözleşmenin ve Nizamnamesinin 
hükümleri, bu istisnai münasebetlere de uygulanır. 

M A D D E : 8 

Küçük birlikler, özel anlaşmalar 

1 — B i r l i k üyesi Memleketler veya bu Memleketlerin kanunları 
engel olmadıkça bunların Posta İdareleri küçük birl ikler kurabil ir ler ve 
ılg.lı üye Memleketlerin dâhil oldukları senetlerde derpiş edilen hüküm
lerden halk iç n daha az müsait hükümler koymamak şartiyle Mil let ler 
arası Posta Servisi hakkında özel anlaşmalar yapabilirler. 

2 — Kuçuk birl ikler, Birliğin kongre, konferans ve toplantılarına 
İcra ve İrtibat Komisyonuna ve Posta Etüdleri Danışma Komisyonuna 
müşahitler gönderebilirler. 

M A D D E : 9 

Birlikten çıkma 

1 -— Her üye Memleket diplomatik yoldan İsviçre Konfederasyonu 
Hükümetine ve bu Hükümet tarafından da üye Memleketler Hükümet-
erine haber verilmek suretiyle, B i r l ik ten çekilmek yetkisini haizdir, 

2 — Bir l ik ten çıkma, tebliğin İsviçre Konfederasyonu Hüküme-
ince alındığı günden itibaren bir yıllık sürenin bitiminde muteber olur. 

M A D D E : 10 

Di l ler 

1 — Dünya Posta Birliğinin resmî di l i Fransız dilidir. 
2 — Kongrelerin, konferanslarn ve komisyonlarının müzakerele

rinde, - elektronik clhazh olsun veya olmasın - bir tercüme sistemi k u l 
lanılmak suretiyle Fransız, İngiliz, İspanyol ve Rus dilleri kabul edilir. 
B u s.stemin intihabı Milletlerarası Büro Müdürünün ve i lg i l i üye M e m 
leketlerin f ik i r l e r i sorulduktan sonra toplantıyı tertip edenlerin takd i 
rine bırakılır. Kongrelerin arasındaki fasılalarda yapılan Dünya Posta 
Birliği toplantılarında da bu şekilde hareket olunur. 

3 — 2 nci fıkrada gösterilen müzakereler ve toplantılar için başka 
dillere de müsaade .olunur. 

4 — a) Fransız, İngiliz, İspanyol ve Rus dillerinin aynı zamanda 
tercümesine mahsus sistemin kuruluşuna ve bakımına ait masraflar 
Birlikçe ödenir. 

b) Aynı dillerin tercümesi İşlerine ait masraflar İngiliz, İspanyol 
veya Rus dillerini kullanan üye Memleketlerce ödenir. B u masraflar 3 
eşit kısma bölünür; bu kısımlardan her b i r i o grupa mensup Memleket
ler arasında Birliğin umumi masraflarına katılma payları nispetinde 
dağıtılır. 

5 — Başka diller kullanan delege heyetleri, 2 nc i fıkrada bahse
dilen dillerden birine aynı zamanda tercümeyi, ya aynı fıkrada gösteri
len sistemde lüzumlu teknik tadilât yapılabildiği takdirde bu sistemle 
veya özel tercümanlarla temin ederler. 

6 — Başka dıPer kullanılmasına alt masraflar - 2 nci fıkrada der
piş edilen sistemde 5 inci fıkrada gösterilen teknik tadilâtın icabında 
yapılmasına ait masraflar dâhil - bu dilleri kullanan üye Memleketler 
arasında 4 üncü fıkranın b) harfinde yazılı şartlar dahilinde bölünür. 

7 — Posta idareleri karşılıklı münasebetlerinde servis habbes ine 
sinde kullanacakları di l hususunda birbirleriyle anlaşabilirler. Böyle bir 
anlaşma olmadığı takdirde kullanılacak di l Fransızcadır. 

BÖLÜM: n 

BİRLİĞİN TEŞKİLÂTI 

M A D D E : 11 

Kongreler 

1 — B i r l i k Memleketleri delegeleri sabık kongre senetlerinin yürür
lüğe konulduğu tarihten en geç beş yıl sonra, bu senetleri tekrar göz
den geçirmek veya, gerekiyorsa tamamlamak üzere, kongre hal nde 
toplanırlar. 

2 — Kongrede her Memleket, kendini, Hükümeti tarafından gere
ken yetki verilmiş bir yahut bir kaç delege tarafından temsil ettirir . 
İcabında, başka bir Memleket delegeleri tarafından da kend'sini temsil 
ettirmesi mümkündür. Bununla beraber, şurası mukarrerdir k i bir dele
gasyon kendi Memleketinden başka ancak bir Memleketi daha temsil 
edebilir. 

3 — Müzakerelerde her Memleketin yalnız bir oyu vardır. 
4 — Her Kongre kendinden sonraki Kongrenin toplanacağı yeri 

tâyin eder B i r l i k Memleketleri, Kongrenin toplanacağı Memleket Hükü^ 
meti tarafından ya doğruca veya üçüncü bir Mem'eket vasıtasıvle, M i l 
letlerarası Büro ile anlaştıktan sonra, toplantıya çağrılır. B u Hükümet, 
Kongre tarafından ver'Ien kararları bu Memleketler Hükümetler in in 
hepsme tebliğ ile de mükelleftir. 

M A D D E : 12 

Fevkalâde kongreler 

1 — Üye Memleketlerin en az üçte İkisinin talebi veya muvafaka
tiyle fevkalâde bir Kongre toplanabilir. 

2 — Toplantı yeri bu Kongre için teşebbüste bulunan üye Memle
ketler tarafından, Milletlerarası Büro ile mutabık kalınarak, tesbit olunur. 

3 — 11 inci madden'n 2 - 4 üncü fıkralarındaki kaideler, fevkalâde 
Kongrelere kıyasen uygulanabilir. 



M A D D E : 13 

Tekliflerin Kongrelere sunulması 

İler bir üye memlekct 'n ıdares bu n e n 'ekean d"hl o'du'm birl ik 
senetleri hakkında Kongrelere tekliflerde bulunmak hakkını ha zdir. 

M A D D E : 14 

İcra ve İrtibat Komisyonu 

1 — İdarelerin en az üçte ik is in in isteği veya muvafakatiyle, y a l 
nız idari meseleleri incelemekle vazifeli konferanslar toplanabilir. 

2 — Too'antı yeri konferans için teşebbüsle bu'unan idareler tara
fından Mı'letlerarası Büro ile mutab k kabnarak tesbıt olunur Toplantı 
için davetler konferansın toplanacağı Memleketin Posta İdaresi tarafın
dan yapılır. 

M A D D E : 15 

Kongrelerin ve konferansların iç nizamnameleri 

Her Kongre ve her konferans, ça'ışmaları i cm g°rek'ı ic nızamna-
namev hazırlarlar B u N ^amramen n kabulüne kad^r bir evve'kı 
kongre tarafmdan kararlaştı-"lan iç Nizamname hükümlerinden müza
kerelere da'r olanlar uygula» ıbil'r. 

M A D D E : 16 

İcra ve it *ibat komisyonu 

1 — Konsp-eier arasındaki 'asılala-da, bir İcra ve İrt bat Komis 
yonu, Dünya Posta Bir'ığ rın közleşme ve Uzlaşmalar hükümlerine 
göre çalışmalarınm devammı sağlar. 

2 — Komisyon, mütaakip ıkı Kongreyi ayıran fasıla süresince B i r 
l ik ad'na ve menfaatine vazife gören 20 üyeden kurulur. 

3 — Komisyon üyesi Memleketler, eş t b ir coğrafi taksim esosma 
göre Kongrece tây n edilir Üyelerin en az yarısı, her Kongre münase-
betivle yenilenir; hiç bir Memleket üç Kongre tarafından arka arkaya 
seçilemez. 

4 — Komisyon üyesi Memleket 1 erden her birinin temsilcisi, M e m 
leketinin Posta İdamesi tarafından tâyin olunur B u temsilci, Posta İda
resinin gerekli vasıflan haiz bir memuru olmalıdır 

5 — Komisyonun üyelik görevleri ücretsizdir. Komisyonun çalışma 
masraf lan Birlikçe ödenir. 

6 — Komisyonun "azife ve salahiyetleri şunlardır : 
a) Milletlerarası Posta Servis 'ni mükemmelleştirmek için B i r l i k 

Memleketleri idareleriyle en mkı temasları muhafaza etmek; 
b) Milletlerarası P^sta Servisini ilgilendiren idari , kanuni ve hu

kuki meseleleri etüd etm^k -»e bu etüdlerın neticesini posta idarelerine 
bildirmek; 

c) Posta Etüdleri Druıjma Komisyonunun tetkikine, 17 nci madde 
gereğince bu Komisyonun 'm eliyeceği ve haklarında mütalâalar derme-
yan edeceği meseleleri tevd' •stmek; 

d) B i r l i k Memleketleri "darelerın n tasvib ne sunulacak raporların 
etüd ed'lmesi ve hazırlanması için Birleşmiş Milletlerle bu teşekkülün 
konseyleri ve komisyon'arı ile ve mütehassıs kurumlarla ve diğer millet
lerarası teşekküllerle faydalı temaslarda bulunmak. İcabında bu m i l 
let 1 er arası teşekküllerin oturumlarına B i r l i k adına katılmak üzere B i r 
liğin tems lcılerını göndermek, 

e) Lüzumu halinde tekliflerde bulunmak; bu teklifler ya 28 ve 29 
uncu maddeler hükümlerine göre B i r l i k üyesi Memleketlerin veya Kongre 
tarafından komisyona havale edilmiş etüd1 ere mütaallık veyahut ko
misyonun kendıs nın bu maddede açıklanan faaliyetlerinden doğmuş 
olduk 1 a n takdirde Kongrenin tasvibine arzolunur. 

f) B i r Memleket idaresinin ısteğ' üzerine, bu d^remn V in^ı bö 
lüm hükümlerine göre Milletlerarası Büroya yöllad ğı her tekli f i tetkik 
etmek, müta^a'armı hazırlamak ve B i r l i k üyesi Memleketler idareleri
nin tasvib.ne arzetmeden evvel teklife bu mütalâalarım eklemek için 
Büroyu vazifelendirmek; 

g) Sözleşme ile Nizamnamesinin çerçevesi içinde : 
1° İcab-nda ve İsviçre Konfederasyonu Hükümetin'n tekl i f i üze

rine, müdürünü ve sınıf dışı d'ğer memurlarını tâyin ettiği Milletlerarası 
Büronan çalışmasının murakabesini sağlamak; 

2° Milletlerarası Büronun Müdürünün tekl i f i üzerine 1 inci ve 2 
nci sınıf maaşlı memurların tâyinlerini, B i r l i k idarelerinin gösterdikleri 

namzetler'n meslekî ehliyetlerini tetkik ettikten sonra - kıt'a itibariyle 
eşit bir coğrafi taksim yaparak ve di l ve buna mütaallik diğer her türlü 
mü'âhazaları hesaba alarak ve Büronun İç terfi rejimine de riayet ede
rek - tasvip etmek; 

3° B i r i ğin çahşmalan hakkında Milletlerarası Büro tarafından 
hazırlanan senelik raporu tasvip etmek ve icabında bu rapor hakkında 
mütalâalar serdetmek. 

M A D D E : 17 

Posta Etüdleri Danışma Komisyonu 

1 — Posta Etüdleri Danışma Komisyonu, Birliğin daimî bir organı 
olup posta servisini ilgilendiren teknik, iş'etmeye mütaallik ve ikt isadi 
mese'eler üzerinde tetkikler yapmakla ve f i k i r ve mütalâalar beyan 
etmekle vazifelidir. 

2 — B i r l i k üyesi Memleketlerin hepsi, hukuken, Komisyonun üye-
sldlrler. 

3 — Komisyon kendi içinden, çalışmalarını sevk ve idare etmek, 
can'nndırmak ve koordıne etmekle vazifeli 20 üyeden mürekkep bir İdare 
Meclisi seçer. 

4 — İdare Meclisi üeyeleri, aşağıdaki üç ihtisas şubesine bölünürler: 
a) Teknik şube; 
b) İşletme şubesi; 
c) İktisadi şube. 
5 — Şubeler, muayyen meseleleri incelemekle görevli iş gruplan 

teşkil ederler. 
6 — Kongre İncelenecek meşe ler i Komisyona tevdi eder. İcra ve 

İrt bot Kom'syonu da Posta Etüdleri Danışma Komisyonuna incelene
cek konular tevdi edebilir Kongreler arasındaki fasılada hususi b 'r me-
splen n ln^elen-nesın' arzu eden Memleketler, bu hususta İdare Mecl is i 
Reisinden istekte bulunurlar. 

7 — İdare Meclisi , her yıl, İcra ve İrtibat Komisyonuna ve zamanı 
gelince de Kongreye çalışmaları hakkında rapor verir İdare Mecl is inin 
Kongreye olan raporu evvelâ umumi heyet halinde toplanan Posta 
Etüdleri Danışma Komisyonuna tevdi olunur. 

8 — Komisyonun çalışma masrafları Birlikçe ödenir. 

M A D D E : 18 

özel Komisyonlar 

B i r Kongre veya Konferans tarafından muayyen bir veya bir kaç 
meseleyi tetkike memur edilen komisyonlar, Milletlerarası Büro tara 
fından, icabı halinde, bu Komisyonların toplanacakları Memleketin ida 
resiyle anlaştıktan sonra, toplantıya çağınlır. 

M A D D E : 19 

Milletlerarası Büro 

Dünya Posta Birliği Milletlerarası Bürosu adı ile Birliğin m a k a r -
rmda ve İsviçre Posta İdaresinin yüksek nezareti altında çalışan merkezî 
bir idare, Posta İdarelerine İrtibat, malûmat verme ve danışma organı 
vazifesini görür. 

M A D D E : 20 

Birliğin masrafları 

1 — Her Kongre, Birliğin âdı masraflarının - İcra ve İrtibat K o 
misyonunun ve Posta Etüdleri Danışma Komisyonunun çalışma masraf
ları dâhil - yılda varabileceği en yüksek rakamı tâyin eder. B u masraf
lar ile bir kongrenin, b^r konferansın veya özel bir komisyonun toplan-
tıs nm gerektirdiği fevkalâde masraflar ve Milletlerarası Büroya verilen 
özel işlerden doğabilecek masraflar, Bırl'k Memleketlenn n hepsi tara 
fından müştereken ödenir. 

2 — B u maksatla üye Memleketler yedi sınıfa ayrılmış olup B i r 
liğin masraflarını aşağıda gösterilen nispetler dahilinde öderler : 

1 inci sınıf, 25 ünite 
2 » » 20 » 
3 » » 15 » 
4 > » 10 » 
5 » » 5 > 
6 » » 3 » 
7 > » 1 » 
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3 — Yeni bir kabul halinde, isviçre Konfederasyonu Hükümeti, ilgili 
Memleket Hükümeti ile uyuşarak, masraflara katılma bakımından 
Memleketin hangi sınıfa sokulacağını tâyin eder. 

BÖLÜM: m 
BlRLÎĞÎN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE MÜNASEBETLERİ 

MADDE : 21 
Birleşmiş Milletlerle Münasebetler 

Dünya Posta Birliği ile Birleşmiş Milletler arasındaki münasebetler, 
metinleri-bu Sözleşmeye ekli olan aşağıdaki iki anlaşma ile tanzim olunur: 

a) Paris'te 4 Temmuz 1947 de imzalanan Anlaşma; 
b) Paris'te 13 Temmuz 1949 da ve Lake Success'de 27 Temmuz 

1949 da imzalanan ek Anlaşma. 

BÖLÜM: TV 
BİRLİĞİN SENETLERİ 

MADDE : 22 
Birliğin sözleşmesi ve uzlaşmaları 

1 — Sözleşme Birliğin kuruluş senedidir. 
2 — Mektup posta servisi, Sözleşme* hükümleriyle tanzim olunur. 
3 — Diğer servisler, aşağıdaki uzlaşmalarla tanzim olunurlar: 
Değer konulmuş mektuplar ve kutular hakkında uzlaşma; 
Posta kolileri hakkında uzlaşma; 
Posta haveleleri ve seyahat posta bonoları hakkında uzlaşma; 
Posta ile hesaptan hesaba aktarmalar hakkındtı uzlaşma; 
ödeme şartlı posta maddeleri hakkında uzlaşma; 
Alacak tahsiline dair uzlaşma; 
Milletlerarası para biriktirme servisi hakkında uzlaşma; 
Gazetelere ve mevkut yazılara abone kaydı hakkında uzlaşma. 
4 — Bu uzlaşmalar ancak bunlara giren üye Memleketler için 

mecburidir. 
5 — Üye Memleketlerin bu uzlaşmalardan birine veya bir kaçma 

girmeleri 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre tebliğ olunur. 

MADDE : 23 
Uzlaştırmalara katılmaktan vazgeçme 

Her üye Memleket 9 uncu maddede gösterilen şartlarla, uzlaşma
lardan birine veya bir kaçma katılmaktan vazgeçme yetkisini haizdir. 

MADDE: 24 
İcra Nizamnameleri 

Üye Memleketlerin Posta idareleri, Sözleşmenin ve Uzlaşmaların 
uygulanması için lüzumlu olan esasa ve teferruata ait tedbirleri, icra 
Nizamnamelerinde oy birliği ile kararlaştırırlar. 

MADDE : 25 
Tasdik 

Bir Kongre tarafından kabul edilen senetler, imzalıyan Memleket-
lerce mümkün olduğu kadar çabuklukla tasdik olunur ve tasdikler Kon
grenin toplandığı Memleketin Hükümetine ve bu Hükümet tarafından 
da imzalıyan Memleketlerin Hükümetlerine tebliğ edilir. 

2 — Bu senetler hep birden yürürlüğe konulurlar ve ıner'lyet süre
leri de aynıdır. 

3 — Bir Kongre tarafından kabul edilen senetlerin yürürlüğe ko
nulması için tâyin edilen günden itibaren; daha evvelki Kongrenin se
netleri yürürlükten kalkar. 

4 — Bir veya bir kaç Memleket, imzaladıkları senetlerden birini 
veya diğerini tasdik etmedikleri takdirde, bundan dolayı bu senetler 
onları tasdik eden Memletkeler için hüküm ve mer'iyetten düşmezler. 

MADDE : 26 
Millî mevzuat 

Birliğin Sözleşmesinin ve Uzlaşmalarının .ve bunların son Protokol
lerinin hükümleri, bu senetlerde açıkça derpiş edilmiyen bütün hususlarda 
hiç bir Memleketin mevzuatını bozmaz. 

BÖLÜM: V 
•KONGRELER ARASINDAKİ FASILADA BlRLÎĞlN KARARLARINI 

TADIL VEYA TEFSİRE MÜTAALLÎK TEKLİFLER 

MADDE: 27 
Tekliflerin yapılması 

1 — Kongreler arasındaki fasılada her üye Memleket idaresi, Mil
letlerarası Büro vasıtaslyle diğer idarelere, o Memleketin dâhil bulun
duğu Birlik kararları hakkında tekliflerde bulunmak hakkım haizdir. 

2 — Kongreler arasındaki fasılada bir idare tarafından yapılan 
bütün teklifler müzakereye konulmak için en az diğer iki idare tarafın
dan desteklenmelidir. Milletlerarası Büro bu teklifler İle aynı zamanda 
gerekli sayıda destekleme bildirimi almadığı takdirde, bu teklifler neti
cesiz kalır. 

MADDE : 28 
Tekliflerin incelenmesi 

1 — Her teklif şu usule tabidir : Milletlerarası Büronun sirküle-
riyle bildirilen teklifi incelemek ve gerekirse bu Büroya düşüncelerini 
bildirmek üzere, üye Memleketler idarelerine İki aylık bir mühlet verilir. 
Tadiller kabul olunmaz. Cevaplar Milletlerarası Büro tarafından topla
narak teklifin lehinde veya aleyhinde oy vermeleri davetiyle idarelere 
tebliğ olunur'.* iki aylık mühlet içinde oylarım ulaştırmıyan idareler, çe
kimser sayılırlar. Yukarıdaki mühletler, Milletlerarası Büronun sirküler
leri tarihinden'-itibaren sayılır. 

2 — Teklif, bir Uzlaşmaya, Nizamnamesine veya Son Protokolle
rine ait ise, yalnız bu Uzlaşmaya girmiş olan Memleketler idareleri 1 
inci fıkrada gösterilen işlemlere katılabilirler. 

MADDE : 29 
Tasvip şartları 

1 — Uygulanabilmek için .teklifler ; 
a) Sözleşmenin 1-47 (Birinci kısım), 48, 49, 52, 55, 68, 69, 71 ilâ 

f4, 76 ilâ 83 (ikinci kısım), 84 (Üçüncü kısım) üncü maddeleriyle Son 
Protokolünün bütün maddeleri ve Nizamnamesinin 101, 102, 103, 106» 
(Fıkra 2 ilâ 5), 112 (Fıkra 1), 116, 117, 119, 134, 169, 173, 180, 184 vc 
191 inci maddeleri hükümlerinin tadili bahis mevzu olduğu takdirde oy 
birliğini; 

b) a) harfinde gösterilenlerin dışında kalan esas hükümlerde 
değişiklik yapılması bahis mevzu olunca oyların üçte ikisini; 

c) 1° Sözleşme ile Nizamnamesinin a)„ harfinde gösterilen hü
kümlerinden gayri hükümlerinin yazılışına ait tadiller; 

2° 33 üncü maddede derpiş edilen hakem usulüne tabi tutulacak 
uyuşmazlık hali hariç, Sözleşme, Son Protokolü ve Nizamnamesi hüküm
lerinin tefsiri bahis mevzuu olursa oyların çoğunluğunu kazanmalıdır. 

2 — Uzlaşmalar, onlara dair olan tekliflerin tasvibinin tabi olduğu' 
şartları tesbit ederler. 

MADDE: 30 
Kararların tebliği 

1 — Sözleşmede; Uzlaşmalarda ve Son Protokollerde ve bu senet
lerin eklerinde yapılan tadiller, isviçre Konfederasyonu Hükümetinin, 
Milletlerarası Büronun isteği üzerine, düzenleyip üye Memleketlerin Hü
kümetlerine göndermekle mükellef olduğu diplomatik bir deklârasyonla 
muteber olur. 

2 — Nizamnamelerle Son Protokollerinde yapılan tadiller, Millet
lerarası Büro tarafından tesbit ve Posta idarelerine tebliğ edilir. 29 
uncu maddenin 1 inci fıkrasının c) harfinin 2 nci rakamında yazüı tef
sirler için de böyle yapılır. 
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lardan birine veya bir kaçına yetkisini haizdir. I 

1 — Sözleşme Birli 
2 — Mektup posta im olunur. I 

Dünya Posta Birliği ile 
metinleri-bu Sözleşmeye ekli 

daki münasebetler, 
ı ile tanzim olunur: 



MADDE : 31 

Kararların uygulanması 
Kabul o'unan her tadil, ancak tebliğ ed.ld ği tarihten en az üç ay 

sonra uygulanabilir, 

MADDE : 32 

Birleşmiş Milletlerle, anlaşmalar hakkındaki teklifler 
29 uncu maddenin 1 inci fıkrasının a) harfinde gö3terilen usu1, 

Dünya Posta Birliği ile Birleşik ş M'Metler arasında yapılan akasmala
rın - bu akasmalar ihtiva ettikleri hükümlern tad'line mütaalPk şart
ları derpiş etmedikleri nispette - tadiline dair tekliflerde de uygulanır. 

BÖLÜM: VI 

HAKEMLİK 

MADDE : 33 

Hakemlikler 
1 — Üye Memleketlerin ik' veya bir kaç posta daresi arasında, 

Söyleşmenin, Uzlaşmaların ve Son ProtokoHerirrn ve îcra Nizamnamc-
leriy'e bun1 arın Son Protokollerinin tefs'ri yahut bu senelerin uygulan
masından bir Posta İdaresi için çıkan sorumun İzah ve tâyini hakkında 
uyuşmazVk halinde uyuşmazhğa sebep olan mesele hake.m karaçlyîe 
halîolunur. 

2 — Bu maksatla, i^g'li idırcie-den her biri, iht'lâfla doğrudan 
doğruya Mişiğl o'mıyan b'r Birlik İdares'ni seçer. İhtilâfH taraflardan 
biri müteaddit idare^rden terekküp ediyorsa, bukar, bu hükmün uygu
lanması için yalnız b'.r idare sayılırlar. 

3 — Uyvşmazhk halindeki İdarelerden b'ri altı aylık mühlet içinde 
bir hakem teklifini neticelend rmezse, Milletlerarası Büro, kendsinden 
istekte bulunduğu takdirde, tekUfi sonuçlandırmıyan İdareyi bir hakem 
gÖ3tcrmeğe davet veyahut kendisi re'sen bir hakem tâyin eder. 

4 — İhtilaflı taraflar bir tek hakem göstermek için uyuşabilirler. 
Bu tek hakem Milletlerarası Büro olabilir. 

5 — Hakeıkerin karan oyların çoğunluğ'i İle alınır. 
6 — Oylarda eşitlik o'ursa, hake *W, u ^ n T z ' ^ ' n hnl'İ îr'n yine 

bu meselede İliş ğ 1 oîmıypn diğer bîr Posta İdaresini sererler Bu seç
mede uyuşulamazsa, bu İdare, Milletlerarası Büro tarafından, hakem-
îerce teklif olunmıyan Birlik Üyeleri arasından tâyin edıHr. 

7 — TTz1 aşma1 ardan biri hakkmda bir ihtilâf bahis mevzuu ise, 
hakemler, bu uzlaşmayı uygulayan idareler haricinden tâyin olunamaz
lar. 

PARÇA II 
Genel mahiyetteki hükümler 

BÖLÜM : I 

Milletlerarası Posta Servislerine mütaaîUk kaideler 

MADDE : 34 

Transit serbestliği 
1 Transit srrbestliği, Birliğin bütün toprak'arnda garanti 

cd 'm!ştir Bu serbesti k uçak haberleşme maddelerine de - aradaki İda*-
reler bunların 'yollanmasına katılsınlar veya katılmasınlar - uygulanır. 

2 — Bozulabilecek biyolojik maddeler ihtiva eden mektupların 
alınıp verilmesine katılmayan üye memleketler kendi topraklarından bu 
müraselâtın açıktan transit geçmesini kabul etmemek yetkisini haizdir
ler. 

3 — Değerli mektuplar ve kutular servisini yapmıyan veya kendi 
deniz veya hava servisleri tarafından yapılan taşımalar için değerli 
mesuliyetini kabul etmiyen üye memleketler, sözü edilen posta madde
lerinin kapalı çantalar içinde olarak topraklarından transit geçmesine 
veya kendi deniz veya hava yollarından taşınmasına mâni olamazlar; fa
kat bu memleketlerin sorumu taahhütlü posta^ maddeleri için derpiş edilen 
sorum derecesinde tahdit edilmiştir. 

4 — Kara ve deniz yollarından gönderilecek posta kolilerinin transit 
scrbsetliğl, bu servise katılan memleketlerin toprağına hasredilmiştir. 

5 tjcak kolilerin'n transit serbestl.ği, Birliğin bütün toprak
larında garanti edilmiştir. Bununla beraber, posta kolilerine dair uzlaş
maya girmemiş olan uye memleketler, uçak kolilerinin yerden gönderil
mesine katılmağa mecbur tutulamazlar. 

6 — Posta koüleri hakkındaki uzlaşmaya»girmiş olan üye mem
leketler, kapalı çantalar içinde gönderilen değerli posta kolilerinin tran
sitini - bu memleketler bu nevi posta maddelerini kabul etmedikleri 
veya bük arın kendi dekz veya hava servisleriyle taşınmaları için so-

j-um tanımadıkları halde dahi - sağlamağa mecbur olup bu takdirde sözü 
edilen Tnemleketlerln sorumu aynı ağırlıktaki değersiz koliler için derpiş 
edilen sorum derecesinde^tahdit edilmiştir. 

MADDE : 35 

Transit serbestliğine riayetsizlik 
Bir üye memleket transit serbestliğine dair olan 34 üncü madde 

hükürkerine riayet etmezse diğer üye memleket'-er i d " » r e İ T i n n bu mr ı-
leket'e olan posta servisini 'kkdırmağa haklan olur. Bu idareler, bu 
tedbirden önce telgrafla ilgili • idarelere bilgi vermelidirler. 

MADDE : 36 

Servislerin muvakkaten tatili 
Fevkalâde haller doTayısiyle bir Posta İdaresi kendini, servisleri 

geçici bir zaman için tamamen veya kısmen tatil etmek mecburiyetinde 
görürse, ilgili idareye ve İdarelere hemen ve gerekirse telgrafla bilgi 
vermek mecburiyetindedir. 

MADDE : 37 

J Ücretler 
1 — Çeşitli Milletlerarası posta servislerine ait ücret ve resimler 

sözleşme ve uzlaşmalarda tesbit olunur. 
2 — Sözleşmede ve Uzlaşmalarda derpiş edilenlerden başka ne 

nam'a olursa olsun posta ücreti, munzam ücreti ve resmi alınması 
yasaktır. 

MADDE : 38 

Pç-sta ücretlerinden muafiyet 
1 
a) 
b) 
c) 
d) 

- Posta servisi hakkında : 
\ Posta İdareleri arasında, 
Posta İdareleriyle Milletlerarası Büro arasında, 
Birlik Memleketlerinin posta merkezleri arasında, 
Posta merkezleriyle Pasta İdareleri arasında, 

teati edı'en haberleşme maddeleri her türlü posta ücretinden muaf tutul
muştur, 

2 — Ücretten' muaf olarak taşınmaları Sözleşme ve Uzlaşmalarla 
bunların Nizamnamelerinde açıkça derpiş olunan maddeler de her türlü 
posta ücretinden muaftır. 

MADDE : 39 

Harb esirlerine ve sivil enternelere ait posta maddelerinin 
posta ücretinden muaflığı 

1 — Harb esirlerine veya bunlar tarafından gerek doğrudan doğ
ruya ve gerek harb esirlerinin tabi tutulacakları muameleye dair olan 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeslkn 122 nci maddesinde derpiş 
edilen Haberler Büroları ve aynı Sözleşmesinin 123 üncü maddesinde der
piş edilen eseflere ait Merkezi İstihbarat Ajansı vasıtasiyle gönderilen 
haberleşme maddeleri, değerli mektuplar ve ku'ular, pasta ko"ileri ve 
posta havaleleri her türlü posta ücretinden muaftır. Tarafsız bir mem
leket tarafından kabul ve enterne edüm ş olan muharipler, yukarıdaki 
hükümlerin'uygulanması bakımından, asıl harb esirleri gibi sayılır. 

2 — 1 inci fıkranın hükümleri, sivil kişilerin harb zamanlarında 
korunmasna dair olan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinde 
gösterilen ekern'e edilmiş sivil şahıslara ya doğruca veya sözü edilen 
Sözleşmenin 136 nci maddesinde derpiş edilen Haberler Büroları ve 14 
üncü maddesinde derpiş edilen Merkezi istihbarat Ajansı vasıtasiyle 
başka memleketlerden geTen veya bu şahıslar tarafndan gönderilea ha
berleşme maddelerine, değerli mektup ve kutulara, posta kolilerine ve 
posta havalelerine de uygulanır. 

3 — Yukanda sözü edilen Millî Haberler Büroları ve Merkezî İstih
barat Ajansları, 1 inci ve 2 nci fıkra rarda gösterilen ifmselere alt olarak 
gerek doğruca ve gerek vasıta sıfatiyle gönderdikleri veya aldıkları ha
berleşme maddeleri, değerli mektup ve kutular, posta kolileri ve posta 
havaleleri için anılan fıkralarda derpiş edilen şartlarla posta ücreti mu
aflığından faydalanırlar. 
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4 —• Kol i ler 5 ki logram ağırlığa kadar ücretten muaf olarak kabul 
tddır Ağırlık haddi, muhtevaları bo 'unnrycn posta ır^dde'erıy'e 1 arb 
esirlerine dağıtılmak üzere b.r kampa veya mutemetlerine yollanan posta 
maddeleri için 10 kilograma ç'kanl.r. 

M A D D E : 40 

Körlere mahsus kabartma baskıların posta ücretinden muaflığı 

Körlere mahsus kabartma baskılar - açık olarak tevdi edı'en Ito1" eıe 
mahsus kabartma yaz.lı mektuplar dâhil - posta ücretiyle t^ahlut a 'm 
haberi, ekspres, reklâmasyon ve ödeme^şart'ı mu an ele1 erme ai o t 1 

res m'erden muaftır. 

M A D D E : 41 

örnek para 

Sözleşme ve Uzlaşma'ar hükümlerinde para ünitesi o , ar"k kabu 1 

olunan frank, gramın 10/31 ağırlığmda ve 0,900 ayarında 100 santımLk 
alt n franktır. 

M A D D E : 42 

Hesapların tesviyesi 

Posta trafiğinden doğan milletlerarası hesaplar n ıdare'er araş nd 
tesviyesi cari muamelelerden sayılabilir, ve b ı hususta an'aşrıa'ar varsı 
i lg i l i mem'eketler n mevcut milletlerarası taahhüt'erıne uT T ,îun şekJle 
yapılab l i r . B u neviden an'aşma'ar yoksa, bu hesap tesviyeleri Nızam-
nan>e hükümlerine uygun şekilde yapılır. 

M A D D E : 43 

Muadiller 

Her üye mem'ekette ücret ve resimler, o memleketin parasıyle 
fr^nk 1 n değer ne mümkün olduğu kadar doğru olarak uyan bir mu idi* e 
göre tesbıt olunur. 

M A D D E : 44 

Posta pulları 

B rbk Posta idareleri , posta ücretlerinin ddenmcs.ne m ı h s u 3 pes'" 
pulları tedavüle ç ıkT r lar Her yem posta palu em syonu, gerekli b lg»-
ler'e beraber, Milletlerarası Büro vasıtaslyle butun B i r ık Posta idare
lerine bi ldir i l ir . 

M A D D E : 45 

Formüller 

1 —• Posta idarelerin n karş'lıkh mühasebel'er'nde ku^and'k a' 
formüller - ı'gılı Idare'er doğruca anlaşarak başka turlu karar vermiş 
Dulunmad kça - satırlar arasında başka bir di l ile tercümesi bu unsun 
veya bulunmasm, Frans z dilinde yazılmalıdır. 

2 — Halkın kullanmasına mahsus formüller, Fran3 ' z cLhnde bas-
arılmadıklan takdirde, bu dilde satır arası b ir tercümeyi havı o'malıdır 

3 — 1 inci ve 2 nci fıkralarda bahsolunan formüllerin met'n'en, 
enklerı ve boyları Sözleşmenin ve Uzlaşmaların Nızamnameler.nde goste-
ıldiğı gibi olmalıdır. 

M A D D E : 46 

Posta hüviyet kartları 

1 — Her idare, bunları kabul etmiyecekler'nı bildirmem ş olan 
nem'eket'er postanelerinde yapıLn b.ıtün ışlem'er ıçm ispat be ge eıı 
ıiaral". ku ' lan İmak üzere, isteyen kimse'ere, posta hüviyet kartları v^re 
•ilir. 

2 — B.r hüviyet kartı veren idare, bunun için, 70 santimi gegrue-
uek üzere bir ücret almıya mezundur. 

5 — idareler, bir posta maddesinin teslimi veyahut bu hava'eııu-
men'n oJenmesi muntazam bir hüviyet k i r i m n gosı^ıı'mesı f o r ne 
vap İd ğ ispat ed ldığ halds, her turlu sorumdan k u r i u uılar Idareleı, 
ı-ıun'aza:n b r hüviyet kart -nm kaybo'mas ndan çalınaıaı 1 . 1 ^ veya hile 
ile kullanılmasından doğabılcn somalardan da sorum'u değildirler 

4 — K a r t verıld ğı günden itibaren beş yıl için muteberdir. 

BÖLÜM : I I 

Cezai tedbirler 

M A D D E : 47 

Cezai tedbirlere mütaallik taahhütler 

Üye memleket er n hükümetleri : 

a) Tedavülden kald r.lmış o'salar bı'e posta pullar n n, mllletle-
rar^s cevap kuponların n ve posta hüviyet kart'arın n takl i t edlııcs 'nı 
cezalandırmak; 

b) : 
1° Takl i t edılm ş (Tedavülden ka 'd r İmiş olsa'ar bı'e) veya ev

velce kul l n lnvş posta pulları ı e ücret alma mak nelerin n veya mat
baa 'ar n tak'ıt edilmiş veya evvelce ku ' lan lm'ş damgalarn n , 

2° Takl i t edilmiş m.llet'erarası cevap kupon'arm n, 

' 3" TakLt edilmiş posta hüviyet kartların n kul 'an ha^s n ve sürü
münü cezaland rmak; 

c) Muntazam posta hüviyet k a r t l a r n ' n h ' le l l ku 1 an ' l "ç n ceza
landım'ak; 

d) Posta servisinde kullanılm"kta olan vınyetler'ç pu"ar n U / c 
mem'eketlerden b r in n posta idares nee tedavu'e çıkar İm ş v nyet \e 
pullardın ayırt edılemıyecek surette taklit edilmiş salıVerın n yap lma-
s na ve sürümüne ait butun h'le'ı harekct'erı menetmek, 

e) içlerinde afyon, morfin kokain veya d ğcr u^uş^um u ' ı r n ve 
pathyab len veya kolayca tu uşıb 'en maddelerin konu K I ' S na Soz c j - ıe 
ve Uz'aşoıalar ile açıkça masıade ed'meııiş o'an posta m~dde eım n 
iç'erıne boy'e şeylerin konulmas'nı y"sak etr 'ek ve ıcab ncîa cezaland r -
mak ıç n 'âz m gelen tedbirleri a'mayı veya bun'arı mcmleke*ler n n 
teşrii kuvvet'er ne teklif etmeyi taahhüt ederler. 

Î K İ N C Î K I S I M 

Mektup Postası madleleri hakkında hiTmıaîcr 

BÖLÜM I 

Genel hükümler 

M A D D E : 48 

Haberleşme maddeleri 

Haberleşme maddeleri tabın, mektunlara, cevapsız ve cevaplı posta 
kart'arına, iş kâğıtlarına, basılmış kâğıtlara, körlere mahsus kabaıtma 
baskılan, ticaret eşyası örneklerine, kuçuk paketlere ve «fonopost» 
denilen maddelere uygulanır. 

M A D D E : 49 

Ücretler ve genel şartlar 

1 — Haberleşme maddeierın.n B i r i ğın kapladığı bütün saha dâhi-
1 nde taşmması için alınacak ücretler ile bu maddelerin ağır'ığı ve 
l u y u k l u k had'eri aşağ.daki tabloda yaz'lı olduğu gibi tesbıt cd lmişt'r 
50 ncı rıadd rnm 3 uncu fıkras nda derp ş edilen ist snalar h^r ç o ' r i " k 
üzere, bu ücretlere, msdde'erın varış memleketler nde dağıtma servisi 
kuru'muş oldukça, alıcıların ikametgâhlarında teslim hizmeti de 

, dâhildir. 
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M a d d e l e r 
H A D L E R 

Mektuplar : 

İlk ağırlık derecesi 
Mutoakıp her dereco 

Posta karttan ı 

Ccvap&izl ar 
Cevaplılar 
İg kağıtları; 
İlk ağırlık derecesi 
Mûtaakıp her dcıec? 
En az ücret 
Basılmış kuğular 

İlk aüırlık derecesi 

Mutoakıp her derece 

20 

30 

25 

15 
2 Kr. 

I 

50 

15 
3'0 

ao 
s 

25 

E b a t 
5 

En çok : En bnyuk boyu 60 
santimetreyi geçmemek üzere 
uzunlumu, fierughğj ve kahnljfii 
toplanınca 90 santimetre. To
mar halinde : En buyuk boy 
80 santimetreyi geçmfemek üze
re uzunluğu ve iki defa Çapı 
100 santimetre. En a2 : Ebadı 
10 X 7 santimetreden açağı ol* 
mıyan bir yuzu olmak. Tomar 
halinde : En büyük boy 10 
santimetreden agağj olmamak 
üzere uzunluğu ve iki defa ç a 

pı 17 santimetre. Boylan yuka 
nda teshil olunan en kuçuk 
hadlerden daha kuçuk olan 
maddeler* yarım çevresi 16 
santimetreden ve en kuçuk ke
narı da 4 santimetreden aşağı 
olmıyan karton ve>a dayanıklı 
kanttan dörtgen gekhnde ya
pılmış bir adres etiketi ekle 
nırse bu maddeler kabul olu
nur. 

} 
2 Kg. 

En çok : 15X10,5 Sm. 
• 

En az : Mektuplar gibi 

10 

Körlere mahsus ko 
bartrna bakılar 

Tırarct cgyaaı örnek 
İert 

aöırlık dereceli 
Mutaakıp her derece 
En az ücret 
Kuçuk paketler 
En az ücret 

«Fonopoat9 maddeleri: 

l/k ağırlık dcrcccat 
Mütaakıp her derece 

'Madde 40 a bak 

50 

50 

10 
6 

25 
10 
50 

3 K * . 
(Kitaplar iç in: 
5 Kfl. bu aîır-
Iık haddi İlgili 
idareler arasın
da uyuşulduk* 
tan sonra 10 
Kc a kadar gi
debilir.) 

7 Kır. 

Mektuplar g-Jbi. 

500 Cr, 

1 X*. 

> 
20 

ÜS 
12 

300 Cr. 

*En cok : En büyük boyu 26 
santimetreyi geçmemek üzere 
uzunluğu, nenıgljjh ve kalın
lığı toplanınca 60 santimetre. 

En az : Mektuplar gibi. 

2 — 1 İnci fıkrada tesbit edilen ağırlık ve boy hadleri 38 nci madde 
de sözü edilen posta servisine ait haberleşme maddelerine uygulanmaz. 

3 — Nizamnamede yazılı şartlar cinde ambalajlanıp etiketlenmiş 
olan bozulabilecek biyolojik maddeler, mektuplara mahsus gelen tarifeye 
tabidirler ve ancak gerekli vasıflan haiz olan resmen tanınmış lâbora-
tuvarlar arasında teati olunabilirler. Bundan başka, bu tediyat, bu mad
deleri ya karşılıklı münasebetlerinde veya tek taraflı olarak kabul et
meğe mutabık olduklarını beyan eden memleketler arasındaki müna
sebetlere hasrolunmuştur. 

4 — Her îdare, kendi memleketinde çıkan gazetelerle* mevkut yazı
lar için, basılmış kâğıtlar genel tarifesi üzerinden % 50 indirme yap
mağa - bu indirmeyi ancak gazete tarifesinden istifade edebilmek" için 
İç Nizamlarca aranılan şartlan haiz gazetelerle mevkut yazılara 
hasretmek hakkını muhafaza etmek suretiyle - yetkilidir. Çıkma vakti 
ne kadar muntazam olursa olsun, katalog, tarif name (Prospektüs), cari 
fiyat Üstesi vesaire gibi ticarete mütaallik basılmış kâğıtlar, indir
menin dışında tutulur; gazetelere ve mevkut yazılara eklenen yapraklar 
üzerine basılmış reklâmlar da ücret indirmesinden faydalanamazlar. 

5 — İdareler, kaklarının üzerinde bulunandan başka hiç bir ilân 
veya reklâmı ihtiva etmiyen kitaplarla risalelere ve müzik notaları ile 
coğrafya haritalanna da aynı indirmeyi yapabilirler. 

6 — % 50 indirmeyi esas itibariyle kabul» etmiş olan gönderici 
İdareler, yukarıdaki 4 üncü ve 5 inci fıkralarda gösterilen maddeler 
için % 50 indirme hadleri içinde kalmakla beraber iç servislerinde bir 
taraftan gazetelere ve mevkut yazılara ve diğer taraftan âdı basılmış 
kâğıtlara uygulanan ücretten daha aşağı olmıyan asgari bir ücret 
tesbitine yetkilidirler, 

7 — Kapalı zarflı taahhütlü mektuplardan gayrı posta maddeleri 
meskukât, banknot, kâğıt para veyahut hâmiline ait her hangi değerli 
kâğıtları, platin, işlenmiş veya işlenmemiş altın-veya gümüş, değerli 
taşlar, mücevherler ve diğer değerli maddeleri "ihtiva edemezler. 

8 — Çıkış ve varış Memleketler İdareleri, alıcıdan veya bununla 
birlikte oturan kimselerden başkalarına yazılmış şahsa ve içinde bulunu-
lan zamana ait haberleşme mahiyetini haiz kâğıtları ihtiva eden mek-
tuplan, kendi iç nizamlarına, göre işleme tâbi tutmağa yetkilidirler. 

9 — Nizamnamede gösterilen istisnalardan başka hallerde, iş kâ
ğıtları, basılmış kâğıtlar, körlere masus kabartma baskılar, ticaret eş-
yası örnekleri ve küçük paketler : 

a) Kolayca yoklanabilecek surette anbalâjlanmahdır; 
b) Şahsa ve içinde bulunulan zamana ait haberleşme mahiyetinde 

ne bir yazı taşıyabilirler ne de bu mahiyette bir kâğıt ihtiva edebilirler; 

c) İptal edilmiş veya edilmemiş hiç bir posta pulunu hiç bir 
ücret ödeme formülünü- ve bir kıymet gösteren hiç bir kâğıdı ihtiva 
edemezler. 

10 — Ticaret eşyası örnekleri, ticari bir değeri olan hiç bir madde 
ihtiva edemezler, 

11 — Küçük paketler servisi iie fonopost maddeleri servisi, bu 
maddeleri karşılıklı münasebetlerinde veya yalnız gelişte kabul etmeğe 
muvafakatlarını bildirmiş olan memleketlere hasredilmiştir. 

12 — Nevileri başka başka olan haberleşme maddelerimin bir tek 
posta maddesi halinde bir araya toplanmasına (Toplanmış maddeler) 
Nizamname ile tesbit' edilen şartlarla müsaade olunur. 

13 — Sözleşme .ve Nizamnamesinde derpiş edilen istisnalar dışın
da işbu madde ile Nizamnamede gösterilen şartlara uymıyan posta 
maddeleri kabul ve sevkedilmez. Yanlışlıkla kabul edilmiş olan maddeler, 
çıkış İdaresine geri gönderilmelidir. Bununla beraber, varış İdaresi bu 
gibi maddeleri alıdılarma teslim etmiye yetkilidir. Bu halde, varış İda
resi" gerekirse^ anılan maddelere, muhtevalarına, ağırlık veya boylarına 
göre dâhil oldukları haberleşme maddeleri nevi için derpiş edilmiş olan 
esaö ücretlerle munzam ücretleri uygular. Birinci fıkrada gösterilen 
son ağırlıkları geçen maddelere gerçek „ ağırlıklarına göre Ücret uygu
lanabilir. 

MADDE : 50 

özel Ücretler 
1 — İdareler, yollama servislerine en son saatte verilen madde

leri iç nizamları hükümlerine göre mun2am bir ücrete tâbi tutmıya 
yetkilidirler. 

2 — Postrestant adresi maddeler, varış Memleketler İdareleri 
tarafından, aynı nevi maddeler için nizamlarında muhtemel olarak doç-
piş edilmiş olan özel ücrete tâbi tutulabilirler. 

3 — Vanş Memleketler İdareleri alıcıya teslim edilen her küçük 
paket için en çok 40 santimlik bir özel ücret almıya mezundurlar. 
İkametgâhta teslim halinde bu ücret en çak 20 santim artırılabilir. 

MADDE : 51 

Ardiye Ücreti 
Vanş İdaresi, alıcının, masrafsız olarak emrine bekledikle/i mühlet 

İçinde almadığı 500 gramdan fazla ağırlıktaki iş kâğıtlarından, basılmış 
kâğıtlardan ve küçük paketlerden iç servisine ait ardiye ücretini almağa 
yetkilidir. 

MADDE : 52 

Ücret Ödemesi 
1 „ _ Genel kaide $arak 48 inci maddede yazlı postam maddelerinin 

hepsinin - körlere mahsus kabartma baskılar hari-, - ücretleri, gönderici 
tarafından tamamiyle ödenmelidir. 

2 — Mektuplardan ve cevaps-z posta kartlarından başka ücreti hiç 
ödenmemiş veya eksik -ödenmiş maddeler ile postaya verilirken her iki 
parçanın* ücreti tamamiyle ödenmemiş bulunan cevaplı posta kartları 
kabul ve sevkolunmaz. 

3 — Ücretleri hfrç ödenmemiş veya eksik öderimiş mektuplar veya 
cevapsız posta kartları büyük sayıda tevdi olunursa, çıkış Memleketi 
İdaresi, 'bunları göndericiye iade etmiye yetkilidir. 
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M A D D E : 53 

Ücret ödeme Usulleri 

1 — Posta ücretinin ödenmesi, gerek çıkış Memleketinde fert erm 
haberleşmesi için muteber olan posta maddeleri üzerine basılmış v e j a 
yap ştırılnrş posta pulları gerek resmen kabul ed.lıp idaren n doğrudan 
doğruya kontrolü altında işleyen ücret ödeme makineleri damgaları ve 
gerek çıkış idaresinin iç nizamları böyle bir baskı usu'üne müsaade 
ettiği takdirde, matbaa makinesi veya diğer bir usul ile basılmış dam
galar vasıtasiyle yapılır. 

2 — Çıktığı memleketin posta pullarını, basılmış yahut yapıştırıl
mış olarak taşıyan cevaplı posta kartları, Vk gönderi'dikleri yer için 
ücretleri tamam verilmiş ve tekrar yollanmalarından once de gereken 
tamamlayıcı ücretleri ödenmiş olan maddeler ve adreslen yanında 
«Abonnement - poste = Posta abonmanı» veya «Abonnement dırect = 
Vasıtasız abonman» ibaresi bulunan ve gazetelere ve mevkut yazılara 
abone kaydı hakkındaki U z aşmaya uygun olarak gönderilen gazeteler 
veya gazete paketleri ile mevkut yazılar, usulü dairesinde posta ücretleri 
ödenmiş sayılır. 

M A D D E : 54 

Gemilerde postaya verilen haberleşme maddelerinin 
ücretlerinin ödenmesi 

1 — Deniz ortasmda bir gemide postaya verilen haberleşme mad
delerinin ücretleri, i l g i l i idareler arasında aks'ne uzlaşılmadıkça gemi 
ücreti, gem nın sularında bulunduğu memleketin posta pul lan ile ve bu 
Memleketin tarifesine göre ödenebilir. 

2 — Şayet maddenin gemide postaya verilmesi, yolun i k i son nok
tasında veya aradaki iskelelerden birinde dururken vâki olursa, posta 
ücreti, geminin sularında bu'unduğu memleketin posta pulları ile ve bu 
memleketin tarifesine göre ödenmiş olmad kça muteber olamaz 

M A D D E : 55 

Ücretin hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olmas\ 
halinde alınacak ücret 

1 — Ücretin hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğu ve Sözleş
menin 68 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında taahhütlü maddeler ıçm ve 
Nizamnamen n 153 üncu maddesin n 3, 4 ve 5 ıncı fıkralarında tekrar 
yollanan bazı nevi maddeler için gösteri'en istisna ardan başka hallerde, 
mektuplarla cevapsız posta kartlarının ödenmemiş olan ücretlerin n ik i 
katı (5 santimden aşağı olmamak üzere) alıcılardan alınır. 

2 -— Yukarıda bahsedilen hallerde, aynı işlem, yanlışlıkla varış 
memleketine gönderilen d.ğer haberleşme maddelerine de uygu anabilir 

M A D D E : 56 

Milletlerarası cevap kuponları 

1 — B i r l i k uyesı memleketlerde mı'-letlerarası cevap kuponları 
satışa konulur. 

2 — B u n l a n n sat'ş fiyatı, i l g i l i idareler tarafından tâyin olunur; 
ancak bu ücret 40 santimden veya satış memleketın.n parasıyle tâyin 
edilen karşıhğndan aşağı olamaz. 

3 — Her kupon, her memlekette bu memleketten harice gönderi
lecek âdı bir mektup ücretim ödemeye mahsus frr veya bir kaç puı ile 
değışt rılebıllr. Yeter sayıda cevap kuponları verilmesi üzer ne, id reler 
hava yolundan gönderilecek 20 gramı aşmıyan âdi bir mektubun ücre-
tımn ödenmesi için lüzumlu posta pullarını vermelidirler. 

4 — Bundan başka kuponlarla posta ücretleri bu kupon'ar karşı
lığında ödenecek olan haberleşme maddelerin'n bir arada postaya tev
diini istemek hakkı her memleket İçin mahfuzdur. 

M A D D E : 57 

Ekspres posta maddeleri 

1 — B u servisi yapmayı üzerlerine almaya idareleri muvafakat 
eden memleketlerde, göndericilerin isteği üzerine, haberleşme maddeleri 
gelir gelmez ekspres olarak ikametgâhta teslim edilir. 

2 — «Ekspres» denilen bu maddeler, esas posta ücretine ilâve ola
rak en aşağı âdı b r mektubun mûtat ücreti karşılığı ve en çok 60 san
t im veya çık.ş memleketın.n ış servısmde uygulanan ücret daha yük
sekse, bu ücret miktarında olmak üzere özel bir ücrete tabı tutulur. B u 
İcret tamamen peşin olarak ödenmelidir. 

3 — 2 nci fıkrada gösterilen ve bir posta kartının «Cevap» kısm n - n 
özel ekspres ücreti, ancak bu kısmın göndericisi tarafından ödendiği 
takdirde muteber olabıl'r. 

4 — Alıcının ikametgâhı varış postanesinin mahall i dağıtma çev
resi dşındı bulunduğu halde, ekspres olarak teslim için ıç reji.-ıde bu 
cins maddeler için tesbıt edilmiş olan ücret miktarım geçmemek üzere 
varış idaresince tamamlayıcı b ir ücret al'.nabibr Bunun 'a beraber, öyle 
bir halde ekspres olarak teslim mecburi değildir. 

5 —• Peşin ödenmesi gereken ücret'erinin hepsi tamamen öden~ıe-
miş bu'unan ekspres maddeleri âdı vasıtalarla dağıtılır Ancak bu mad-
de'er'n çıkış merkezince ekspres muamples ne tabı tutulmuş olması ha'ı 
müstesnad r Şu son halde maddeler, 55 inci madde hükümlerine gore 
takseye tabi tutulur. 

6 —• idareler, ekspres olarak teslimi ya 'n z bir defa deneı 'ek'e yet l -
neb l .rler B u deneme sonuçsuz kalırsa, o madde âdı b ir madde gibi iş
leme tabı tutulabilir. 

7 — Var ş memleketi nizamatı müsait ise, alıcılar adreslerine ge'en 
taahhütlü veya âdı posta maddelerini gelış'erini mütaakıp ekspres ola
rak teslimini dağıtma merkez nden isteyebilirler B u takdirde v a r ş ida
resi dağıtma sırasında, ıç servisinde uygulanan ücreti a lnrya izinlidir. 

M A D D E : 58 

Geri alma - adres değiştirme 

1 — B i r haber 1 eşme maddesi göndericisi, bu madde . 
a) A b c y a teslim edilemediği, 
b) 60 ıncı madden'n hükümlerine aykırı hareketten dolayı yetki l i 

makam tarafından müsadere veya imha edı'med ğı, 
c) Varış memleketinin iç n'zamları gereğince haczedilmed ği tak

dirde bunu postadan geri alabil ir veya adresini değıştırebıl r. 
2 — B u maksatla yapılacak istek, masrafları göndericiye a t̂ o'-

mak üzere posta veya telgraf ile tebliğ o'unur; gönderici her ıstçk için 
taahhüt resm.nden başka en çok 40 santimlik bir ücret öder Şayet istek 
hava yolundan veya t e l g r a f a tebliğ edilecekse, gönderici, ayrıca gerekli 
hava r"unzam ücretini veya telgraf ücretini de ödemelidir. Bundan başka 
gönderici, geri alma veya adres değiştirme isteği üzerine varış merke
zince yapı'an İşlemden kendisine hava yolundan veya t e l g r a f a bı'gı ve
r i mes n isterse, bu maksat 'a , buna ait hava munzam ücretin! veya tel 
graf ucret.ni ödemelıd.r. 

3 —• A y n gönderici tarafından aynı alıcı adresme aynı zamandı 
ayn merkeze veri l i ıış o'an birden fazla maddeler hakk-ndakı her b r 
geri alma veya adres değiştirme isteği için 2 ncı fıkrada derpiş edilen 
ücret veya munzam ücretler yalnız bir kat olarak al nır. 

4 — Sade bir adres düzeltmesi (Alıcının ad veya s'fatı değ ştırıl-
meksızm^ gönderici tarafından varş merkezinden doğruca, yanı 2 n~ı \e 
3 tnzıl fıkralarda gösterilen işlemler yapılmaksızın ve ücretler de ö d 3 n -

meksız n istenebilir. 

M A D D E • 59 

Tekrar yollama, elde kalan maddeler 

1 — Alıcnın oturduğu yerin değ şmesi hainde, haberleşme mad
deleri, gönderici, varış memleketinde bilmen bir dilde adres tarafma y a -
zılm ş b r haşiye ile tekrar yollamayı men etmemiş ise, derhal ahc nın 
yeni adres ne tekrar yollamr. Bunun'a beraber, bir mem'eketten diğe
rine tekrar yollama, ancak maddeler yem taş.ma için aranan şartlara 
uygun ıse'er yapılır Göndericinin veya alıcın n isteği üzer ne hava yo
lundan tekrar yollanacak veya iade edilecek haberleşme maddeden hak-
k nda, hava postasına dair olan 4 uncü madde ı'e 9 uncu maddenin 2 nci 
ve 3 uncu fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır. 

2 —- Elde kalan haberleşme madde'erı derhal ç-kt'kları menVekete 
geri gönderllmelid r. 

3 —• Alıcıları tarafından alınmak üzere saklanan veya postrestant 
olarak gönderilen haberleşme maddelerinin saklanma mühleti varış mem
leketinin mzamlan ile tâyin olunur Bununla beraber, genel kaide olarak, 
bu muh'et, varış ıdaresın'n bunu, en çok i k i aya kadar uzatmıya lüzum 
göreceği özel haller har.ç olmak üzere, bir ayı geçemez Conderıci, varış 
memleketinde b lmen d İde adres yan na yaz İm ş bir haşiye - e ö İ3 
istemiş ^se, madde, ç'kt'ğı memlekete daha kısa b r zaman çmde geri 
gönderilmelidir. 

4 — Değen olmıyan basılnrş kâğıtlar, gönderici tarafından vanş 
memleketinde bilinen bir dilde yazılm'ş bir haşiye ile iadesi ıstenılmediğı 

— 7 — 



takdirde, geri gönderilmez. Taahhütlü basılmış kâğıtlar dalma geri gön
derilmelidir. 

5 — Nizamnamede gösterilen istisnalardan başka hallerde, haber
leşme maddelerinin memleketten memlekete tekrar yollanması veya çık-
tık'arı memlekete geri gönderilmesi hiç bir ilâve ücret alınmasını gerek
tirmez. 

6 — Tekrar yollanan veya sahiplerine verilemiyerek geri gönderi
len haberleşme maddeleri, çıktıkları veya geldikleri yerlerde veyahut ilk 
gönderildik'eri yerden ileriye tekrar yollanmaları dolayısiyle bu yolda 
tabi tutuldukları ücretlerin ödenmesi karşılığında ve va r ş memleketinin 
iptalini kabul etmediği gümrük paraların veya başka özel giderlerin 
ödenmesine halel gelmeksizin, alıcılara veya göndericilere teslim olunur. 

7 — Başka bir ^memlekete tekrar yollama veya teslim edememe 
halinde, postrestant ücreti, gümrükleme ücreti, ardiye ücreti, komisyon 
resmi, ekspres olarak teslime mahsus tamamlayıcı ücret ve küçük pa
ketlerin alıcılarına teslimine ait özel ücret iptal olunur. 

MADDE : 60 

Yasaklar 
1 — Aşağıda gösterilen maddelerin gönderilmesi yasaktır : 
a) Tabiatları vejra ambalajları dolayısiyle memurlar için tehlikeli 

olabilecek, haberleşme maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek mad
deler (g harfine de bak); 

b) (Çl inci maddede derpiş edilen istisnalar hariç olmak üzere) 
gümrük resimlerine tabi maddelerle bu resimleri vermekten kaçınmak 
maksadiyle çok sayıda gönderilen ticaret eşyası örnekleri; 

c) Afyon, morfin, kokain ve diğer uyuşturucu maddeler; 
d) Varış memleketinde kabulü veya elden ele geçmesi yasak olan 

maddeler; 
e) Aşağ-daki istisnalardan başka canlı hayvanlar 
1° Arı. sülük ve ipek böcekleri;, 
2° Resmen tanınmış müesseseler arasında, zararlı haşaratı kontrol 

İçin teati edilen tufeyliler ve bu zararlı haşeratı yok edici haşereler; 
f) Patlıyabilen veya tutuşabilen maddeler; 
g) tehlikeli maddeler; bununla beraber, 49 uncu maddenin 3 üncü 

fıkrasında gösterilen bozulabilecek biyolojik maddeler tehlikeli sayılmaz; 
h) Edebe ve ahlâka yakışmayan maddeler. 
2 — 1 inci fıkrada gösterilen şeyleri -ihtiva eden ve yanlışlıkla ka

bul ve sevk edilen posta maddeleri, bunların mevcudiyetini müşahede 
eden idarenin mensup olduğu memleketin iç nizamlarına göre işleme tabi 
tutulur. 

3 — Bununla beraber, 1 inci fıkranın c), f), g) ve h) harflerinde 
gösterilen şeyleri ihtiva eden maddeler hiç bir halde ne varış yerine yol
lanır ne alıcılarına verilir ve ne de çitiş yerine geri gönderilir. 

4 _ Yanlışlıkla kabul ve sevkedilip ne çıktığı yere geri gönderi
lecek ve ne de alıcıya teslim edilecek olan maddeler hakkında uygulanan 
işlemden ç:kış yeri idaresine açık bir şekilde bilgi verilmelidir. 

5 — Bundan başka her memleketin, yayınlanmaları veya bu mem
leket içinde elden ele geçmeleri şartlarını tâyin eden kanuni hükümlere 
uymıyan mektuplardan ve posta kartlarından (başka maddelerin kendi 
toprağı üzerinden açıktan transit olarak taşınmasını kabul etmemek 
hakkı da mahfuzdur. Bu maddeler çıkış yeri idaresine geri gönderil
melidir. 

MADDE : 61 

Gümrük resimlerine tabi maddeler 
1 — Gümrük resimlerine tabi küçük paketler ve basılmış kâğıtlar 

kabul olunur. 
2 — Varış memleketi muvafakat ettiği takdirde, içlerinde bümrük 

resimlerine tabi eşya bulunan mektuplar ve ticaret eşyası örnekleri de 
kabul olunur. Bununla beraber, gümrük resimlerine tabi maddeleri ihtiva 
eden mektuplar servisini, taahhütlü mektuplara hasretmiye her idarenin 
hakkı vardır. 

3 — Serumları, aşıları ve bozulabilecek biyolojik maddeleri ihtiva 
eden müraselât ile âcil hallere mahsus olup tedariki güç ilâçları muhtevi 
matfdeler her halde kabul olunur. 

MADDE : 62 

Gümrük Itontrolû 
Varış Memleketi İdaresi, 61'inci maddöde anıjan maddeleri gümrük 

kontrolüne tâbi tutmağa ve icabında bunları re'sen açmağa mezundur. 

MADDE : 63 

Gümrükleme Ücreti 
Varış Memleketinde gümrük kontrolüne tâbi tutulan maddeler, 

gümrük resimlerine tâbi oldukları anlaşılınca, bu işten dolayı, postaya 
ait olmak V P her bir madde için 40 santimi geçmemek üzere, gümrük
leme ücretine tâbi tutulabilirler. Bu ücretin tutarı, Nizamnamenin 164 
üncü maddesin'n 19 uncu fıkrasında gösterilen ve 49 uncu maddenin 1 
inci fıkrasında derpiş edilen hadleri geçen maddeler için 1 franka çıka
rılabilir. 

MADDE : 64 

Gümrük Resimleri ve Postaya Ait Olmıyan Diğer Resimler 
Posta İdareleri, gümrük resimlerini ve icabında postaya ait olma

yan diğer bütün resimleri posta maddeleri alıcılarından almağa yetki
lidirler. 

MADDE : 65 

Alıcıdan resim ve ücret alınmayacak maddeler 
1 — Bu hususta uyuşmuş olan üye Memleketler arasındaki müna

sebetlerinde, göndericiler, maddelerin alıcılara teslimi sırasında alınacak 
- postaya ait olsun olmasın - bütün resimleri, kendileri ödeyeceklerini. 
önceden çıkış postanesine bildirerek, üzerlerine alab'lirler Bir posta mad
desi alıcıya teslim edilmiş olmadıkça, gönderici, tevdiden sonra ve en 
çok 40 santimlik bir ücret vererek maddenin alıcıdan bir şey alınmak
sızın teslimini isteyebilir. Bu isteğin haVa yolundan veya telgrafla 
tebliği gerekiyorsa, göndericinin ayrıca gerekil hava munzam ücretini 
veya telgraf ücretini ödemesi gerekir. 

2 — 1 inci fıkrada derpiş edilen hallerde, göndericiler, varış pos
tanesi tarafından istenilebilecek olan paraları Ödemeyi taahhüt etmeğe 
ve gerekirse, yeter miktarda teminat parası yatırmağa mecburdurlar. 

3 — Varış yeri idaresi, madde başına 40 santimi geçmiyen bir ko-
müsyon resmi almıya mezundur. Bu resim, 63 üncü maddede derpiş 
edilen resimden ayrıdır. 

4 — Her İdare, alıcıdan resim ve ücret alınmıyacak maddeler ser
visini taahhütlü maddelere hasretmek hakkını haizdir. 

MADDE : 66 

Gümrük Resimlerinin ve Postaya Ait Olmayan Diğer Resimlerin tptali 
Posta İdareleri, çıkış yerine geri gönderilen, içindeki şeylerin büs

bütün hasara uğraması dolayısiyle imha edilen veyahut üçüncü bir mem
lekete * tekrar yollanan maddelere ait gümrük resimlerine ve postaya 
ait olmayan diğer resimlerin iptali için kendi memleketlerinin iCgili ser
visleri nezdinde tavassut etmeyi taahhüt ederler. 

MADDE : 37 

Reklâmasyonlar ve fyilği istemeler 
1 — Reklâmasyonlar maddenin postaya tevdi edildiği günün erte

sinden itibaren bir yıllık mühlet içinde kabul olunur. 
2 — Bir İdare tarafından yapılan bilgi istemeler, maddelerin tevdi 

tarihinden itibaren on sekiz aylık bir mühlet içinde ilgili İdareye gelme
leri şartiyle kabul olunur ve mecburi şekilde işleme tâbi tutulur. 

3 — Her İdare, başka İdarelerin servislerine tevdi olunan her 
türlü maddelere ait reklâmasyonları ve bilgi istemeleri kabul etmekle 
mükelleftir. 

4 — Göndericinin alma haberine mahsus özel ücreti ödemiş 
bulunduğu hal müstesna, her reklâmasyon veya her bilgi isteme en çok 
60 santimlik bir ücret alınmasını gerektirebilir. Reklâmasyonlar ve bilgi 
istemeler re'sen daima en seri (Havadan veya yerden) yoldan yollanır. 
Eğer telgrafın kullanılması istenilirse, telgrafnamenln ve icabında ceva
bın masrafları reklâmasyon ücretine Uâveten alınır. 

5 _ Şayet, reklâmasyon veya bilgi isteme, aynı gönderici tara
fından aynı alıcı adresine aynı zamanda tevdi edilen mütaaddit posta 
maddelerine ait ise, yalnız bir tek ücret alınır. Bununla beraber, gönderi-



cin'n isteği üzerine muhtelif yollardan yollanan taahhütlü posta mad
deleri bahis mevzuu ise, kullanılan her yol için bir ücret alınır. 

6 — Eğer reklâmasyon veya bi lg i isteme bir servis hatası yüzün
den vâki olmuşsa, bunlar için alınmış olan ücret geri veri l ir . 

BÖLÜM n 

Taahhütlü Posta Maddeleri 

M A D D E : 68 

Ücretler 

1 — 48 inci maddede gösterilen haberleşme maddeleri, taahhütlü 
olarak gönderilebilir. 

2 — Her taahhütlü maddenin ücreti peşin olarak ödenmelidir. B u 
ücret : 

a) Nevine göre maddenin âdi posta ücretinden; 
b) E n çok 40 santimden ibaret maktu bir taahhüt resminden 

terekküp eder. 
3 — B i r cevaplı posta kartının «cevap» parçasının taahhüt resmi, 

ancak bu parçanın göndericisi tarafından ödenmiş olursa muteber olur. 
4 — B i r taahütlü madde göndericisine, tevdi sırasında ücretsiz 

bir alındı verllmelicLr. 
5 — Zorlayıcı sebeplerden i ler i gelebilen zararları tazmin etmeyi 

üzerlerine alan memleketler idareleri, her bir taahhütlü madds için en çok 
40 santimden ibaret bir özel ücret alabilirler. 

6 — Ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş olup yanlışbkla varış 
Memleketine gönderilmiş olan taahhütlü maddeler için, alıcılardan eksik 
ücret tutarında bir ücret alınır. 

M A D D E : 69 

Alma Haberi 

1 — B i r taahhütlü madde göndericisi tevdi sırasında en çok 40 
santimden İbaret maktu bir ücret vererek bir alma haberi isteyebilir. 
Gönderici yukarıda b.ldırılen ücretten başka olarak formülün ağırlığına 
tekabül eden hava munzam ücretini geçmeyen ilâve bir ücret öderse, 
bu haber kendisine hava yolundan gönderilir. 

2 — A l m a haberi bir yıllık süre İç nde ve 67 ncl maddede gösteri
len şartlarla olmak üzere maddenin postaya verilmesinden sonra dahi 
istenebilir. 

3 — Şayet gönderici mûtat mühletler içinde gelmeyen bir alma 
haberini ararsa, ne ik inc i bir ücret ne de reklâmasyonlar ve bilgi iste
meler için 67 ncl maddede derpiş ed.len ücret alınır. 

M A D D E : 70 

Alıcının kendisine verme 

1 — Muvafakatlarını bildirmiş olan idareler aras-ndakl münase
betlerde, taahhütlü ve a lma haberli haberleşme maddeleri, göndermenin 
isteği üzerine alıcının kend sine veri l ir ; bu halde, gönderici 20 santimlik 
özel b ir ücret veya alıcının kendisine teslim için çıkış memleketinde 
alınan ücreti öder. 

2 — idareler bu posta maddelerinin teslimim ıkı defa denemekle 
mükelleftirler. 

M A D D E : 71 

Sorum 

1 — idareler, taahhütlü posta maddelerinin kaybolmasından so
rumludurlar. 

2 — Göndericinin bundan dolayı madde basma tutarı 25 frank ola
rak tesbıt edilen bir tazminat almağa hakkı vardır. 

M A D D E : 72 

Sorumsuzluk 
Posta idareleri : 
1° Taahhütlü posta maddelerinin kaybolmasından aşağıdaki ha l 

lerde sorum u değildirler : 
a) Zorlayıcı sebep'er halinde Servisinde z iya 'n vukua geldiği idare, 

İç mevzuatına göre, bu kaybın zorlayıcı sebepler teşkil eden hallerden 
i ler i gelip gelmediğini tesbıt etmelidir; bu haller, çıkış memleketi ida

resine bi ldir i l ir Bununla beraber, zorlayıcı sebeplerden i leri gelen zarar
ları tazmin etmeyi kabul eden gönderici memleket idaresi için sorum 
bakıd'r (Madde 68, fıkra 5) ; 

b) Zorlayıcı b 'r sebep dolayıslyle servis evrak'nın yok olmasından 
ötürü aranılan maddeler hakkında bir bi lgi veremedikleri ve sorumları 
da başka suretle sabit olmuş bulunmadığı takd'rde; 

c) Muhtevaları 49 uncu maddenin fıkra 7 ve 9 harf c) de ve 60 
ıncı madden n 1 İnci fıkrasında derpiş edilen yasak şeylerden olan mad
deler bahis konusu olduğu takdirde; 

d) Gönderici 67 nci maddede derpiş ed.len bir yıllık mühlet içinde 
hiç arayıp sormad-ğı takdirde. 

Posta idareleri 
2" Gerek aynı nevi posta maddeleri içm iç n'zamlarında tâyin ve 

gerek 46 ncı maddenin 3 uncü f 'kras nda derpiş edilen şartlar dahilinde 
teslim ettikleri taahhütlü posta maddelerinden, 

3» Varış memleketi ıç mevzuatı gereğince müsadere olunan posta 
maddelerinden 
keza sorumlu değildirler. 

M A D D E : 73 

Posta idareleri arasında sorumun tâyini 

1 — A k s i sabit oluncaya kadar, bir taahhütlü posta maddesinin 
kaybolmas ndan doğan sorum, bu maddeyi ıtırazs'z olarak aldığı ve n i 
zami araştırma vasıtalarının heps'ne sahip k 1 nd ğı halde, bunun ne alı
cısına teslimini ne de icap ediyorsa başka bir idareye muntazaman yol -
landığ nı ispat edemeyen idarenin üzerinde kalır. 

2 —• B i r mutavassıt veya varış y e n idaresi, aksi sabit oluncaya 
kadar ve 3 üncü f . k r a mahfuz ka 'mak şartiyle : 

a) Sözleşmen'n 36 ncı maddesi ve Nizamnamenin 165 İnci (Fıkra 
3) ve 166«ncı (Fıkra 4) maddeleri hükümlerine riayet etmişse; 

b) Reklâmasyondan kendisine ancak Nizamnamenin 121 inci mad-
des'nde gosterlen saklama mühletinin bitmesi üzerine, aranılan maddeye 
ait servis evrakurn yok edilmesinden sonra bilgi verildiğini ispat ede
bildiği takdirde - bu kayıt musted nin haklarına dokunmaz - her sorum
dan kurtulur . 

3 — Bunun'a beraber, şayet kaybolma taşıma sırasında vukua 
ge'ip de hâdisenin hangi memleket toprakları üzerinde veya servisinde 
olduğu tesb t edilemezse, i l g i l i idareler zararı eşit paylarla öderler 

4 — B T taahhütlü madde, zorlayıe sebeplerden dolayı kaybolduğu 
takd rde, toprak'arı üzerinde veya servisinde kaybolma keyfiyeti vuku -
bulmuş o'an idare, bundan gönderici idareye karşı, ancak her i k i mem
leket zorlayıcı sebsp'erden çıkan zarar lan üzerme almış ise, sorumludur. 

5 — i p t a l ett rılemeyen gümrük resimleri vesaire, kaybolmadan 
sorumlu idareler tarafından ödenir. 

6 — Tazminatı ödeyen idare, gerek alıcı gerek gönderici veya 
üçüncü şahıs'ar a'eyh'nde icab nda her tur u müracaat için, bu tazmi
natın tu tan derecesinde, bunu almış olan kimsenin haklarına sahip olur. 

M A D D E : 74 

Tazminatın ödenmesi 

Tazm'natm ödenmesi mecburiyeti, sorum'u idareye karşı müracaat 
hakkı mahfuz kalmak şartiyle, maddenin tevdi edildiği postanenin bağlı 
olduğu idareye düşer. 

M A D D E : 75 

Tazminatın ödenmesi mühleti 

1 — Tazminat mümkün olduğu kadar çabuk ve, en geç, reklâmas-
yonda bulunu'duğu günün ertesinden itibaren altı ay içinde ödenmelidir. 

2 — Zorlayıcı sebeplerden doğan zararları üzerine almayı kabul 
etmeyen çıkış idaresi, maddenin kaybolmasm-n böyle bir sebepten i ler i 
gelip gelmed'ğlnm anlaşılması meselesi halledi'memış olduğu takdirde, 
tazminatın ödenmesini, bir inci fıkrada gösterilen mühletten sonraya 
bırakabilir. 

3 — Kendisine usulü dairesinde müracaat olunduğu halde işe bir 
netice vermeksizin beş ay geçiren mutavassıt veya varış yeri idaresi 
hesabına olarak ç kış idaresi, göndericiye tazm nat vermeğe yetkil idir . 
Kaybolma, zor.ayıcı bir sebepten i leri gelmişe bencıyorsa, daha uzun bir 
mühlet kabul olunur; her halde bu cihet, çıkış ıdares-ne bildirmelidir. 

— 9 — 
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M A D D E : 76 

Tazminatın gönderici idareye ödenmesi 

1 ,— Sorumlu bulunan veya 75 mcı maddeye göre hesabına tazmi 
nat verilmiş olan idare, tazminatın verıldiğ ne dair olan haberin kendi
sine gönderilmesinden itibaren dort aylık bir mühlet içinde göndericiye 
gerçekten ödenen tazminat tutarım gönderici idareye ödemeğe mec
burdur. 

2 — Eğer tazminat 73 üncü maddeye göre bir kaç idare taıa-
fmdan ödenecekse, ödenmesi gereken tazmınatm tamamı, aramlan mad
deyi usulü dairesinde alıp da bunun muhabir servise muntazaman gon-
derıld ğinı ispat edemiyen i lk idare tarafından, birinci fıkrada gösterilen 
mühlet içinde gönderici idareye verilmelidir H a k sahibin n zararnı taz
min edecek diğer sorumlu idarelerden her birinin payına düşen tazminat 
tutarını bu idarelerden almak hakkı mezkûr i lk İdareye aitt ir 

3 — Alacak'ı idareye ödeme 42 ncı maddede derpiş edilen ödeme 
kaidelerine göre yapılır. 

4 — Sorum kabul edildiği takdirde veya 75 inci maddenin 3 uncu 
fıkrasında gösterilen halde, tazminat tutarı, gerek doğrudan doğruya 
ve gerek sorumlu idare ile muntazaman hesaplaşan b r idare vasıtasiyle 
herhangi bir hesaba geçirilmek suretiyle de sorumlu idareden resen 
alınabilir. 

5 — Çıkış idaresi sorumlu idareden, tazminatın ödenmesini ancak 
göndericiye ödeme yapıldığını haber verdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde isteyebilir. 

6 — Sorumlu usulü dairesinde sabit olan ve tazminatın ödenmesini 
i lk önce kabul etmemiş bu'unan idare, ödemenin haksız yere gecıkt r. lme-
sinden i ler i gelen muteferrı g.derlerın hepsini ödemeğe mecburdur. 

7 — idareler doğru'uğunu tanıyarak göndericilere vermiş olduk
ları tazminatı muayyen zamanlarda tasfiye etmek iç.n aralarında anlaşa
bil irler. 

M A D D E : 77 

Kaybolmuş sayılan taahhütlü bir posta maddesinin 
sonradan bulunması 

1 — Kaybulmuş sayılan taahhütlü bir posta maddesinin veya bu 
maddenin bir parçasının sonradan bulunması halinde, keyfiyetten gön
derici ve alıcıya bilgi veril ir . 

2 — Bundan* başka, göndericiye, bunu, üç aylık bir zaman içinde 
ve aldığı tazm natı g e n vermesi karşılığında alabileceği de bildiri l ir . 
Eğer, bu mühlet içinde bu gönderici, maddeyi almak için müracaat etmezce, 
alıcıya aynı sürelik bir zaman içinde ve göndericiye verilmiş olan taz
minat tutarının ödenmesi karşılığında, bu maddeyi alabileceğinden bilgi 
veri l ir . 

3 — Eğer gönderici veya alıcı, maddeyi, tazminat tutarını geri 
vermek suretiyle alırsa, bu para, zararı ödeyen idare veya icabı halinde, 
idarelere geri veri l ir . 

4 — Eğer gönderici ve alıcı maddeyi almaktan vazgeçerlerse, bu 
madde, tazminatı ödemiş olan idarenin veya, icabında, idarelerin malı 
olur. 

BÖLÜM III 

Ücretlerin nereye ait olduğu, transit masrafları 

M A D D E : 78 

Ücretlerin nereye ait olduğu 

Sözleşmede ve Uzlaşmalarda aç'kça gösterilen haller müstesna ola
rak, her idarenin almış olduğu ücretlerin hepsi kendisine aitt ir . 

M A D D E : 79 

Transit masrafları 
1 — 80 inci maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle i k i 

idare veya aynı Memleketin i k i merkezi arasında, d ğer bir veya bir 
kaç İdarenin servisleri (Üçüncü servisler) vasıtasiyle alınıp verilen 
kapalı postalar, içlerinden geçilen veya servisleri taşımağa katılan 
Memleketlerin her b i r i için aşağıdaki tabloda gösterilen transit masraf
larına tâbidir. B u masraflar postanın çıktığı Memleket İdares nce oden r. 
Bununla beraber, varış Memleketinin i k i merkezi arasındaki taşıma 
masrafları bu Memleketin uhdesindedir. 

2 — İki memleket arasında, bunlardan birinin gemileriyle y a 
pılan doğru deniz taşımaları, aksi yolda anlaşma olmadıkça üçüncü 
servislerden sayılır. 

3 — Den.z transiti , postaların kalkış limanında geminin yük yükle
diği deniz rıhtımı üzerine konu'duğu andan itibaren başlar ve varış l ima
nındaki deniz rıhtımı üzerine mdırılmesiyle biter. 

Y O L 

1° K a r a yolları, kilometre olarak 

300 K m . ye kadar 
300 den yukarı 600 e kadar 

» 

» 
» 
> 

» 

600 » 1000 » 
1000 » » 1500 » 
1500 » 2000 » 
2000 » » 2500 » 
2500 » 3000 » 
3000 » » 3800 » 
3800 » 4600 » 
4600 » » 5500 » 
5500 » » 6500 » 
6500 » » 7500 » 
7500 » »her 1000 için 

2° Den'zyolları 

a) Deniz mıh larak : 

300 Deniz mi l i kadar 
300 den yukarı 600 e kadar 
600 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
5000 
6000 

' 7000 
8000 

1000 : 
1500 » 
2000 » 
2500 » 
3000 » 
3500 » 
4000» 
5000» 
6000 » 
7000 » 
8000» 

b) B i r deniz mi l i = 1,852 K m . 
esas uzermden çevrildik
ten sonra kilometre olarak : 

Daralı 
K g . 

başına 
masraf 

P . S. 

—,07 
—,12 
—.17 
- T , 2 4 
—,32 
—,39 
—,46 
—,55 
—,66 
•—,77 
—,90 

1,03 
—,15 

556 K m ye kadar —,12 
556 dan yukarı 1111 e kadar —,17 

1111 » » 1852 » » —,21 
1852 » 2778» » —,24 
2778 » » 3704 » — 27 
3704 » » 4630» » ~ , 3 0 
4630 » 5556 » —,32 
5556 » » 6482 » » —,34 
6482 » » 7408 » » —,36 
7408 » » 9260» » —,38 
9260 » » 11112 » » —,41 

11112 » 12964 » —,44 
12964 > » 14816 » —,46 
14816 » » — 48 

4 — Yanlışlıkla başka yoldan gönderilen postalar, transit mas
raflarının ödenmesi bakımından, mûtat yollarını tak 'p etm ş sayılır
lar B u postaların taşmmas na katılan idarelerin, bundan dolayı gönderici 
idarelerden ücret almağa hiç b-r hakları yoktur; fakat gönderici tda-
relçr, bu postaların trans t masraflarını, tavassutlarından muntaza
man faydalandıkları memleketlere öderler. 

M A D D E : 80 

Transit masraflarından istisna 

38 ilâ 40 ıncı maddelerde anılan posta ücretlerinden muaf mad
deler, her türlü kara veya deniz trans.t masraflarından mustenadır. 

M A D D E : 81 

Fevkalâde servisler 

B i r idare tarafından, diğer bir veya bir kaç idarenin istemesi üze
rine, özel surette kurulan veya işletilen fevkalâde servisler vasıtasiyle 
yapılan taşımalara 79 uncu maddede gösterilen transit masrafları 
uygulanmaz B u türlü taşımalara ait şartlar, i l g i l i idareler arasında 
uyuşularak kararlaştırılır. 

M A D D E : 82 

Transit masrafları dekontu 

1 — Transit masraflarına ait genel dekont her üç yılda bir kere 
on dört günlük bir süre içinde tutulan istatistik röîövelerının mündere
catına gore taz m edilir B u süre, herhangi bir Memleketin servisle* 1 
tarafından haftada altı defadan az alınıp verilen postalar İçin y i r m i 
sekiz güne çıkarılır. Nizamname, istatistiklerin tutulacağı zamanı ve 
süreyi tâyin eder. 
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2 — i k i îdare arasındaki yıllık hesap bakiyesi 25 frangı geç
mezse, borçlu îdare her turlu ödemeden muaf tutulur. 

3 — Her idare, kendisince hakikatten çok farklı bulunan bir ista-
tistığ.n neticelerini b r hakem heyetinin takdirine arzedebılir. B u hakem 
heyeti 33 üncü maddede derpiş edildiği gibi kurulur. 

4 — Hakemler, ödenecek transt masraflarının tutarını hakkaniyet 
üzere tesbıt etmek hakkını haizdirler. 

M A D D E : 83 

Harb gemileriyle veya uçaklariyle kapalı postalar alınıp verilmesi 

1 — Üye memleketlerden bu mm postaneleri ile bu aynı memle
ketin yabancı memleketlerde bulunan deniz veya hava filoları veya harb 
gemileri veya uçakları kumandanları arasmda veya. bu deniz veya hava 
filolarından veya harb gcmıleı inden veya uçak1 arından b rınin kuman
danı ile aynı memleketin diğer filosu veya diğer bir harb gemisi veya 
uçağı kumandanı aras'nda sair mem'eketlerın k a r a veya deniz servisleri 
vasıtasiyle kapalı postalar alın p veı ilebilir. 

2 — B u postaların içlerindeki her turlu haberleşme maddeleri, 
münhasıran bu postaları alan veya gönderen gemilerin veya uçakların 
kurmay heyeti ve tayfası adresler.ne veya bunlar tarafından gönderilmiş 
olmalıd r Bunlara uygulanacak tarifeler ve gönderme şartları, gemilerin 
veya uçakların mensup oldukları memleket posta idaresi tarafından, 
kendi "ıç n.zomlanna gore tâyin olunur 

3 — Tersine uzlaşma olmadığı takdirde, harb gemı'erinin veya 
uçaklarının mensup oldukları memleketin posta idaresi, postaların 79 
uncu madde hükümlerine göre hesap olunan transit masraflarını muta
vassıt idarelere öder. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

Son Hükümler, 

M A D D E . 84 

Sözleşmenin uygulanması ve süresi 

B u Sözelşme 1 Nisan 1959 da yürürlüğe konulacak ve belirtilmemiş 
bir süre ıçm yürürlükte kalacaktır. 

Y u k a r d a sayılan memleketler Hükümetlerinin murahhasları, içinde 
yazılanları kabul ederek bu Sözleşmeyi Kanada Hükümetinin arşivlerine 
konulmak ve birer sureti taraflardan her birine verilmek üzere b.r nüsha 
olarak imza etmişlerdir. 

3 E k i m 1957 de Otta\va'da yapılmıştır. 
İmzalar 

Dünya Posta Sözleşmesinin son P r o t o k o l ü 

Aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, bugünkü tarihle yapılnrş 
olan Dünya Posta Sözleşmesini ımsahyaeakları sırada aşağıdaki husus
ları da kararlaştırmışlardır : 

M A D D E : I 

Körlere mahsus kabartma baskıların posta ücreti muafiyetinden istisna 

40 ve 49 uncu maddeler hükümlerine aykırı olarak, iç rejım'ermde 
körlere mahsus kabartma baskılara - açık olarak tevdi olunan kabartma 
yazılmış mektuplar dâhil - posta ücreti muafiyetini bahşetmıyen mem
leketler, ıç servıslerındekı ücretten daha yüksek olmamak şartıyle b i r 
ücret almağa yetkil idirler. 

M A D D E : II 

Muadiller. En yüksek ve en aşağı hatler 

1 — Her memleket, 49 uncu maddenin 1 inci fıkrasında derpiş edi
len ücretleri, aşağ d akı cetvele gore en çok % 60 nispetinde artırmağa 
veya % 20 nispetinde İndirmeye yetki l idir . 

2 —• H e r idare, kendi para sıstem'nln uygunluklarına gore ücret
lerim kesirsiz a'arak, İcabına göre, aşağı veya yukarı tesbıt edebilece
ğinden, seçilen ücretler aras ndakı nispetler mümkün olduğu kadar esas 
ücı etler arasındaki nispetlerin aynı olmalıdır. 

ÜCRETLER 
Maddeler E n yüksek 

hadler 
E n aşağı 

hadler 
1 2 3 

S. S. 

Mektuplar f İlk ağırlık derecesi 
\ Bundan sonraki her derece 

40 
24 

20 
12 

Posta 
kartları 

f Cevapsızlar 
\ Cevapl 1ar 

24 
48 

12 
24 

tş kâğıtları ( I k ağırlık derecesi 
} Bundan sonraki her derece 

16 
8 

8 
4 

E n az ücret 40 20 

1 Basılm'ş 
kâğıtlar 

f îlk ağırlık derecesi x 

\ Bundan sonraki her derece 
16 
8 

8 
4 

Körlerin kullanmasına mahsus kabartma 
kâğıt ar — — 
Ticaret 
eşyası 
örnekleri 

f İlk ağırlık derecesi 

[ Bundan sonraki her derece 

16 

8 

8 

4 

E n az ücret 40 20 

Küçük 
paketler 

[ Her 50 gramda 
) E n az ücret 

16 
80 

8 
40 

Fonopost 
maddeleri 

f İlk ağırl k derecesi 
} Bundan sonraki her derece 

28,8 
19,2 

14,4 
9,6 

3 — B i r memleket tarafından kabul edilen tarife, ödenmemiş veya 
eksik ödenmiş olmasından dolayı varışta alınacak ücretlere de uygulanır. 

4 — Bununla beraber, 1 inci fıkrada derpiş edilen artırmayı uygu
layan idareler, ucretm hiç veya tamam ödenmemiş olması halinde ab-
nacak ücretleri, zamlı ücretlere göre değil, 49 uncu maddenin 1 inci 
fıkrasında gösterilen esas ücretlere gore tesbıt etmeğe yetkil idirler. 

M A D D E : III 

İş Kâğıtları, basılmış kâğıtlar ve ticaret eşyası örnekleri 
tarifesinin uygulanmasında istisnalar 

1 — 49 uncu madde hükümlerine aykırı olarak, ış kâğıtlar na, 
basılmış kâğıtlara ve ticaret eşyası örneklerine b.rınci ağırl k derecesi 
içm tesb t edilen ücreti uygulamamağa ve bu derece için 5 santimlik 
ücreti uygulamağa memleketlerin hakkı vardır, fakat ticaret eşyası ör
neklerine, 10 santimlik asgari bir ücret uygukyabil irler Toplanmış mad
delerde, eğer posta maddesi basılmış kâğıtlarla örneklerden terekküp 
ediyorsa, ödenen ücret örneklere mahsus en az ücret olmalıdır. 

2 —• Istisnaen memleketler, iş kâğıtlarına, basılmış kâğıtlara ve 
ticaret eşyası örnaklerine mahsus milletlerarası ücretleri, ıç servislerinde 
aynı nevi posta maddeleri ıçm ıç nizamlarında deıpış edilen hadlere 
göre yükseltmeğe mezundurlar. 

M A D D E : IV 

Ons'un ağırlık ölçüsü olarak kabulü 

İç rejimleri sebebiyle ondalık metre usulünde ağırlık ölçüsünü k a 
bul edemeyen memleketlerin bü ölçü yerine (28,3465 gram) olan ons'u 
ağırlık olcusu o.arak kullanmaları ve mektuplar ile fonopost denileü 
maddeler ıçm b r ons'u 20 gram ve ış kâğıtları, basılnrş kâğıtlar, ticaret 
eşyası örnekleri ve küçük paketler için de ıkı ons'u 50 gram saymaları 
istisnai bir tedbir olmak üzere kabul edilmiştir. 

M A D D E : V 

Taahhütlü mektupların içine değerler konulmasında istisna 

49 uncu maddenin 7 ncı fıkrası hükümlerine aykırı olarak Brez i lya 
Birleşik' Devletleri, Ş.lı, F i l ip inler Cumhuriyeti Ve İsviçre Konfederasyonu 
Posta İdareleri mezkûr 7 ncı fıkrada bildirilen değerleri taahhütlü mek
tuplar ıçmde kabul etmemeğe mezundurlar. 

M A D D E : VI 

Haberleşme maddelerinin yabancı memleketlerde postaya verilmesi 

Hiç bir memleket, kendi toprağında oturan göndericilerin - bunlar 
k i m olursa olsun - yabancı bir memlekette daha aşağı olarak tesbıt edil-
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miş oían ücretlerden istifade maksadıyle, o memlekette postaya verdik
leri veya verd'rdıklerl madde'eri ne yer.ne göndermeğe ve ne de alıç l a -
r.na dağ'tmağa mecbur değildir; fazla miktarda tevdi edilen murase ât -
bu tevdiat daha aşağı ücretlerden faydalanmak maksadiyle yapılsın veya 
yapılmasın - hakkında da aynı şekilde muamele o'unur B u kaide, gerek 
göndericinin oturduğu memlekette hazırlandıktan sonra huduttan geçi-
rı'ıp götürülmüş ve gerek yabancı bir memlekette tertip, olunmuş mad
delerin hepsine istisnasız uygulanır. B u gibi madde 1 en ya çıktıkları yere 
gen göndermeğe veya kendi ıç ücretlerine tabi tutmağa i lg i l i idarenin 
hakkı vardır Ücretlerin ne suretle alınacağı, ıdarenm intihabına bıra
kılmıştır. 

M A D D E : V I I 

Milletlerarası cevap kuponları 

tdare'er, mU'etlerarası cevap kuponlannı satmamağa veya satışını 
tahdit etmeğe yetkil idirler. 

M A D D E : VTII 

GPeri Alma. Adres değiştirme 

58 inci maddenin hükümleri, Güney A f r i k a Birliğine, Avustraiyaya, 
Birmanyaya, Kanadaya, Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş 
Kıralhğına, Hınd stana, Yeni Zelandaya, Pakistana ve ıç n i zamlar , gön
dericin n isteği üzerine haberleşme maddelerinin geri a l nmasına veya 
adres'ermin değiştirilmesine müsaade etmeyen ingi l iz Den'zaşın toprak
larına (Sömürgeler, protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey îr 1 anda 
Birleşmiş Kırallığı Hukumetımn vesayeti altında bulunan topraklar dâ
hil) ve Irlandaya uygulanmaz 

181 

M A D D E : I X 

Taahhüt ve alma haberi ücretleri 
Taahhüt ve alma haberi ücretlerini, 68 inci maddenin 2 nci fıkra

sında ve 69 uncu maddenin 1 ıncı ve 2 nci fıkra'armda derp ş edı'en 
miktarlarda tesbıt edgmeyen memleketler, iç servıslen için tesbıt olu
nan ücretlen almağa mezundurlar. 

M A D D E : X 

Transsiberyenden ve transandinden transit için özel masraflar 

1 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Posta idaresi , Trans-
sıberyen yolundan trans.t olarak taşınan her nevi haberleşme madde
l e r i n e her kilogramından, 79 uncu madden'n 1 mcı fıkras n'n 1 umaralı 
k a r a yolları cetvelinde yazılı transit masraflarından fazla olarak, 1 frank 
30 santimlik ilâve bir ücret almağa mezundur. 

2 —• Ar jant in Cumhuriyeti Posta İdaresi, Ar jant in ' in «-Ferrocarril 
Transand no» k'smından transit olarak geçen her nevi haberleşme mad
deleri ıçm ve her ki logram başına, Sözleşmenin 79 uncu maddesi 1 inci 
f ' k rasm n 1 numaralı kara yo l lan cetvelinde gösterilen transit ücretle
rinden başka 30 santimlik bir munzam ücret almağa mezundur 

M A D D E : X I 

Afganistan için özel transit şartları 

79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olarak, A f g a 
nistan idaresi, taşıma vasıtaları ve ulıştırma işlen hususunda karşı
laştığı büyük güçlükler sebebiyle, geçle1 bir zaman için, kapalı postaları 
ve aç ktan gönderilen haberleşme maddVerini , memleketinden kendisi ile 
i lg i l i idareler arasında özel surette kararlaştırılan şartlarla transit geçir
meğe mezundur. 

M A D D E : X I I 

Aden'de özel antrepı masrafları 

Müstesna olarak, Aden Posta Idaıesı, Aden'de antrepo edilen pos
talardan - bu postalar için bırgünâ kara ve deniz transit resmi almamak 
şartıyle - torba başına 40 santimlik bir ücret almağa mezundur. 

M A D D E : X I I I 

Hava servisleri 

Uçak postalarına dair olan hükümler, Dünya Posta Sözleşmesine 
eklenmiş ve bu Sözleşme ile Nızamnamesm.n tamam.ayıcı parçası s a y ı l 
mıştır. 

M A D D E : XTV 

Üye memleketlere imza ve birliğe girmeler için açık 
bırakılmış protokol 

B u gün murahhasları, Kongrece kararlaştırılan Sözleşme ile Uzlaş
malardan sade Sözleşmeyi veya Sözleşme ile Uzlaşmaların yalnız birini 
veya bir kaçını imza eden üye memleketler için imza etmedikleri uzlaş-
malaı a veya bunlardan birine veya b i r kaçma girmelerine müsaade mak
sadıyle protokol açık bırak'lmışt r. 

M A D D E : X V 

Temsil edilmeyen üye memleketler ıçm açık bırakılmış protokol 

Kongrede temsil edilmeyen üye memleketlere kongrece aktedılen 
gerek ya'nız Sözleşmeye, gerek Sözleşme ve gerekse Sözleşme ile Uzlaş
malardan birine veya bir kaç na girmeleri için protokol açık bulun
maktadır. 

M A D D E : X V I 

Katılmaların bildirilmesi için mühlet 

X I V ve X V ıncı maddelerde yazılı katılmalar, diplomatik şekilde 
i lg i l i Hükümetler tarafından Kanada Hükümetme ve bu Hükümet tara 
fında da diğer B i r l i k üyesi Memleket'er Hükümetlerine bı dırılmelidır 
B u b dirim ıçuı i l g i l i Hükümetlere veri 'en mühlet 1 Njsan 1959 da 
bitecektir. 

M A D D E : X V I I 

îcra ve İrtibat Komisyonu 

84 üncü madde hükümlerine a y k ' n olarak, i c r a ve i r t ibat Komis 
yonu kongreden çıkan kararların yürürlüğe girmesinden önce, kongrece 
16 nci maddenin 3 uncü f krası gereğ nce yapılm ş olan üye seçimi esa
sına gore çalışmağa mezundur. 

M A D D E : X V I I I 

Posta Etüdleri Danışma Komisyonu 

20 inci ve 84 üncü maddeler hükümlerine aykırı olarak, Posta Etüd
leri Danışma Komisyonu, kongreden çıkan kararların yürürlüğe girme
sinden önce çal şırağa mezundur M l'etlerarası Buro, bu çalışmadan 
doğan masrafları 1958 yılın n fevkalâde hesaplarına dâhil etmeğe me
zundur. 

Aşağ-da imza'arı bulunan murahhaslar, içinde yazılı o"anları tasdik 
ederek, bu Protokolü, hükümleri Sözleşme metn ne dercolunmuş gibi 
aynı kuvvet ve değeri haiz olmak üzere, bir nüsha olarak tanzim ve imza 
etmışlerd r B u nüsha, Kanada Hükümetinin Arşivlerine konulacak ve 
birer sureti de taraflardan her birine tes'im olunacaktır. 

3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

imzalar 

Birleşmiş Mjlietler Teşkilâtiyle Dünya Posta Birliği 

Arasında Anlaşmalar 

E K (1) 

(1) — Aşağıda yazılı Anlaşmalar 1957 Ottawa Dünya Posta 
Sözleşmesine, bu Sözleşmenin 21 inci maddesi hükümleri gereğince 
eklenmiştir. 

A. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Dünya Posta 
Birliği arasında Anlaşma 

Ö N S Ö Z 

Bırleşm ş M lletler Şart.nın 57 nci maddesine göre Birleşmiş Mıl-
let'er Teşkilâtına düşen ödevler dolayısiyle Bırleşm ş Milletler Teşkı â-
t iyle Dünya Posta Birliği aşağıdaki hususları kararlaştırırlar : 



— 13 — 

M A D D E : I 

Brleşmlş Milletler Teşkilâtı, (Aşağıda «Birlik» ad yle gösterilen) 
Dünya Posta Birliğini, kuruluşuna dair mukarreratta kendisi İçin tesblt 
ettiği gayelere ulaşmak üzere bu mukarrerata uyan bütün tedbirleri 
a lmakla ödevlendj-ilmiş mütehassıs kuru l olarak tanır. 

M A D D E : II 

Karşılıklı temsil edilme 

1 — B'rleşmış Mı'let'er Teşkilâtı temsilcileri, Birliğin Kongre
lerinde, idar i Konferanslarda ve Komisyonlarında hazır bulunmağa ve 
bu toplanr i larn müzakerelerine, oy verme h a k ' a n olmaksızın, katılmağa 
çağrılacaklardır. 

2 — B i r l i k temsilcileri, Birleşmiş Mil let ler in (Aşağıda «Konsey» 
adiyle gösterilen) ik t i sad i ve içtimai Konseyin 'n ve bunun komisyon 
veya komitelerinin toplantılarında, gündemde yazılı olup Bırlığ'n ilgilene
bileceği meseleler görüşüleceği zaman hazır bulunmağa ve bu k u r u l 
l a r n görüşmelerine oy verme hakları olmaksızın, katılmağa çağrılacak
lardır. 

3 — B i r l i k t e m s i l d e n , Bırlığ'n ihtisası dâhilinde bu'unan mesele
lerin görüşüleceği Genel Asamble toplantılannda hazır bulunmağa ve 
Genel Asamblen n Barlığı ilgilendirecek meseleleri görüşen başlıca komıs-
yonlannm müzakerelerine, oy verme h a k l a n olmaksızın, katılmağa 
çağrılacaklardır. 

4 — Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtı Sekreterl'ğı, B i r l i k tarafından 
sunulan yazılı bilcümle bildirimleri , ha'e göre Genel Asamble, Konsey 
ve bunun K u r u l 1 arı ve Vesayet Konseyi üyelerine dağıtacaktır Bunun 
gibi. B.rleşmiş M lletler Teşkilâtı tarafından sunulan yazılı bildirimler 
b i r l ik tarafından üyelerine dağıtılacaktır. 

M A D D E : m 

Meselelerin gündeme alınması 

Lüzumlu görüleb lecek iptidaî danışmalarda bulunulmak kaydıyle 
B i r l i k Birleşmiş M l'etler Teşkı'âtı tarafından kendisine sunu'an m°se-
leleri kongrelerın.n, idari konferanslarının veya komisyonlarının gün
demine alacak veyahut, icabı halinde, Dünya Posta Sözleşmesinde göste
rilen usu 1 e göre üyelerine arzedecektır Karşılık olarak konseyle bu
nun komisyon ve komiteleri ve Vesayet Konsey' , B i r l i k tarafından ken-
cLIelerıne sunulacak meseleleri gündemlerine alacaklardır. 

M A D D E : IV 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının tavsiyeleri 

1 — B i r l i k , Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtının kendıs'ne yapabileceği 
resmî her tavsiyeyi, icabında istifade edilmek üzere kongrelerine idari 
konf eranslanna veyahut Dünya Posta Sozleşmes nde gösterilen usule 
göre üyelerine sunmak için butun tedbirleri alacaktır. B u tavsiyeler 
doğrudan doğruya üyelere değil, Birliğe yapılacaktır. 

2 — B i r l i k , bu tavsiyeler hakkında, Bırleşm ş Milletler Teşkı'âtiyle 
istekleri üzer.ne goruş teat s nde bulunacak ve B i r l i k veya üyeleri tara 
fından bu tavsiyeler üzer.ne ne yapı'dığını veya bu tavsiyelerin nazarı dik
kate alınmasından elde edilen her tur lu neticeleri zamanında Birleşmiş 
Mületler Teşkilâtına bildirecektir. 

3 — Mütehassıs K u r u m ' a r l a Birleşmiş M.l letler Teşkilâtının 
çalışmalarını müessir surette düzenlemek İçin BırLk, gerekli her türlü 
tedbire katılacaktır. Bilhassa B r l ik , bu düzenlemeyi kolaylaştırmak ve 
bu hizmetin yapılması için lüzumlu görülen bi lgi leri vermek maksadıyle 
Konseyin kuracağı her teşekkül ile işbirliği yapacaktır. 

M A D D E : V 

Malûmat ve Doküman Teatisi 

1 — Bazı dokümanlann gızLlik vasfının muhafazası iç'n gerekli 
tedbırlenn alınması kaydıyle, Birleşmiş Mil letler Teşk.lâtı ile B i r l i k 
arasında en tam ve en çabuk malûmat ve doküman teatisi yapılacaktır. 

2 — Yukarıdaki fıkra hükümlerinin genel vasfına halel get l r l l -
meksızln : 

a) BırLk, Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtına bir yıllık çalışmaya ait 
bir rapor verecektir. 

b) B i r l i k , işbu anlaşmanın X I inci maddesi hükümleri mahfuz 
kalmak şartıyle, Birleşmiş Mil letler Teşkilâtının kendisinden tetkik ve 
malûmata mutaallık özel raporlar vermesi hakkındaki bütün isteklerini 
imkân nispetinde yerine getirecektir. 

c) B i r l i k , Vesayet Konseyi tarafından kendisinden istenecek 
ıht sas'na dâhil meseleler hakkında yazılı fıkır ve mütalâalarda buluna
caktır. 

d) Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtı Genel Sekreteri, Birliğ n M. l le t -
lerarası Buro Müduru ile ve bunun isteği üzenne, B i r l i k ıç'n hususi bir 
önem arzeden malûmatın verilmesine mütaallik görüş teatilerine teves
sül edecektir. 

M A D D E : V I 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına Müsaharet 

1 — B i r h k , Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtı ve bunun başlıca veya 
İlâve kurum'arıyle işbirliği yapmayı ve bu teşekküllere, Dünya Posta 
Sözleşmesi hükümleriyle tel i f i kabi l olan derecede müzaherette bulun
mayı kabul eder. 

2 — Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtı üyeleri hakında B i r l i k , şartın 
103 üncü maddesi hükümlerine göre, Dünya Posta Sözleşmesın'n veya 
buna bağlı Uz'aşma'arının hiç bir hükmünün bir Devlet n Birleşmiş 
M llet'er Teşk.lâtına karşı ödevler ni yerine getirmesme engel olduğu 
veya tahdit ettiği yolunda i ler i sürülemiyeceğini kabul eder. 

M A D D E : VII 

Memurlar Hakkında Anlaşmalar 

Birleşmiş M'letler Teşk lâtı ile B i r l i k , memurlann çalıştırılması 
şartlarında mumkun olduğu kadar uygunluk sağlamak ve memur alın
ması işinde rekabetten kaçınmak için lüzum derecesinde işbirliği yapa
caklardır. 

M A D D E : V T H 

İstatistik Servisleri 

1 — Birleşmiş Mil letler Teşkilâtı ile B i r l i k , malûmatın ve ista-
; t istik netıcelenn n en yüksek derecede faydalı olması ve en geniş ölçüde 
j kullanılması için işbirliği yapmayı kabul ederler. 

j 2 — B i r l i k , Birleşmiş Mil letler Teşkilâtının, Milletlerarası teşek-
I küllerin genel gayelenne liizmet eden istatistikleri toplamak, tahl i l et-
ı mek, yayın'amak, b rleştırmek ve daha ıyı bir hale koymakla ödevli 
| merkezî kurumu teşkil ettiğini kabul eder. 

j 3 — Bır'eşmış Mil letler Teşkilâtı, Birliğin kendi sahasına dâhil 
î istatist ikleri top'amağa, tahl i l etmeğe, yayınlamağa, birleştirmeğe ve 

daha iy i bir hale koymağa yetki l i kurum o'duğunu tamr B u tanıma, 
Bırleşm ş M lletler Teşkilâtın n kendi gayelerinin gerçekleşmesi ve ista
t ist iklerin yer yüzünde ınk şafı için, lüzumlu sayıld klannda, bu ista
tistiklerle ılgı'enmelerıne halel getirmez. 

M A D D E : I X 

İdari ve fennî servisler 

1 — Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtı ile BırlJc, memurlannı ve kay-
nak'armı daha faydalı bir şekilde kullanmak için, yekdığer.enne rekabet 
veya bırb rlerın n hizmetini tekrar eden servislerin kurulmas ndan sakı-
nılmasın-n arzuya şayan o'duğunu k a b j l ederler. 

2 — Birleşmiş Mil letler Teşkilâtı ı e B i r i k, resmî vesıkalarn kay
dedilmesi ve muhafaza altında bulundurulması için faydalı her tedbiri 
alacaklardır. 
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M A D D E : X 

Bütçeye ait hükümler 

Birliğ'n yıllık bütçesi Birleşmiş M 'letler Teşkilâtına bildirilecek ve 
Genel Asamble, bunun hakkında B i r l i k Kongresine tavsiyelerde bulun
mak yetkisini haiz olacaktır. 

M A D D E : X I 

özel Servislerin giderlerini kapatma 

Şayet B i r l i k , Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından V inci mad
deye veya işbu anlaşmanm diğer her hangi b ir hükmüne gore istenilen 
özel tetkikat veya malûmata mütaallik raporlar dolayısıyle önemh ola
ğanüstü giderler harcam ş ise, bu g derlen en adilâne şekilde kapatmak 
için görüş teatisi yapılacaktır. 

M A D D E : X H 

Kurumlar arasında, anlaşmalar 

B i r l i k , diğer bir mütehassıs kurumla veya Hukumetlerarası diğer 
her hangi b 'r teşekkülle yapacağı her tur lu anlaşman n mahıvet ve şü
mulü hakkında Konseye bi lgi verecektir Bundan başka B i r l i k , böyle an-
laşmalann hazırlığından da Konseye bi lgi verecektir 

M A D D E : X I I I 

irtibat 

1 — Yukarıdaki hükümleri kararlaşt'rırken Birleşmiş Mil letler 
Teşkilâtı ile B i r l i k , ıkı teşekkül arasında müessir b'r irtibat sağlanma
sına yardım edecekleri üm dm' izhar ederler B u maksatla, gerekh ted
birleri elbır iği ile almak hususundaki n yetlerınl de teyit eder'er 

2 —• B u anlaşmada derpiş edı'en irt ibatlara a't hükümler B rhğın 
ilâve ve bölge servisleri de dâhil olduğu halde, Birleşmiş M Hetler Teş
kilâtı ile olan münasebetlerinde temenni edilen derecede uygulanacaktır. 

M A D D E • X I V 
Anlaşmanın yürürlüğe konulması 

Birleşmiş Mil letler Teşk lâtı Genel Sekreteri f e Bırlığ n îrra ve i r 
tibat Komisyonu Başkanı, işbu anlaşmayı uygulamak maksadıyle i k i 
teşekkülün tecrübeleri ış'ğı alt nda arzuya şayan görülebilen tamam
layıcı her türlü uzlaşmalan aktedebilirler. 

M A D D E : X V 

Yürürlüğe girme 

B u anlaşma, 1947 de Paris 'te aktedıien Dünya Posta Sözleşmesine 
ek'enmiştır B.rleşm'ş Mil letler Genel Asamblesi tarafından tasvip olun
duktan sonra ve en erken bu Sözleşme ile aym zamanda yürürlüğe 
girecektir. 

M A D D E : X V I 

Tekrar gözden geçirme 

Taraflardan bir i tarafından a'tı ay öncebıldirımde bulunulmas' üze
rine bu anlaşma, Birleşmiş M Hetler Teşkilâtı ile B i r l i k arasında an'aşma 
yoluyle tekrar gözden geçirilebilecektir. 

Paris , 4 Temmuz 1947 

i m z a eden 
J . - J L E M O U E L 
Dünya Posta Birliği 

X I I noı Kongresi Başkanı 

i m z a eden 
J A N " P A P A N E K 

Mütehassıs Kurumlar la gdrşnıe'ere 
memur iktisadı ve içtimai Konsey 

Komitesi Başkan V e k i l i 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği 
arasında ek Anlaşma 

ik t i sad i ve içtimai Konsey tarafından 25 Şubat 1948 tarihinde 
kabul edilen 136 (VI) sayılı karar la Birleşmiş Milletler Genel Sekrete

rinden, Birleşmiş Mil let ler Teşkilâtının Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair 
Sözleşmenin V H ncı maddesi hükümlerinin bahşettiği faydaların kendi 
memurlarına teşmilini isteyen her mütehassıs kurul la ek bir ana'şma 
akıt ve bu neviden yapılan her turlu ek an'aşmaları tasdik ıç.n Genel 
Asambleye tevdi etmes nın r ica edilmiş olduğu, Dünya Posta Birlığ nın 
Birleşmiş Mil letler Anayasasının 63 uncü maddesi gereğnce Birleşmiş 
Milletler Teşkılâtıyle Dünya Posta Birliği arasında aktedılmiş olan an
laşmayı tamamlamak üzere bu neviden ek bir anlaşma aktetmek, iste
diği, nazan dikkate alınarak, bu senetlerle aşağıdaki hususlar karar 
laştırılmıştır : 

M A D D E : I 
Aşağıdaki hukum Birleşmiş Mil letler Teşkilâtı ile Dünya Posta 

Birliği arasındaki anlaşmaya ek madde olarak eklenecektir : 
«Dünya Posta Birliği Memurları, X I V uncu madde uygulanarak y a 

pılan özel anlaşmalara uygun olarak Birleşmiş Mil let ler in lesepasele
r in i kul lanmak hakkını haiz olacaklardır.» 

M A D D E : I I 
B u anlaşma Birleşmiş Mil letler Genel Asamlesıyle 

Birliği tarafmdan tasvibini mütaak'p yürürlüğe girecektir 
Dünya Posta 

Dünya Posta Birliği adına 
Paris 'te yapılmıştır. 

13 Temmuz 1949 
İmza 

J . - J L E M O U E L 
Dünya Posta B i r i ğı i c r a ve 
i r t ibat Kom.syonu Başkanı 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
adına 

Lake Success (Newyork) da 
yapılmıştır. 

27 Temmuz 1949 
i m z a 

B Y R O N P R I C E 
Genel Sekreter V e k i l i 

Dünya Posta Sözleşmenin i c r a Nizamnamesi 
Aşağıda imzaları bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılan 

Dünya Posta Sozleşmesmın 24 uncü maddesine göre bu Sözleşmenin uy
gulanmasını sağlamak için kendi idareleri adına i t t i fakla aşağıdaki ted
birleri kararlaştırmışlardır : 

B Î R Î N C Î K I S I M 

Genel Hükümler 

BÖLÜM : I 

Kongreler 

M A D D E 101 

Tekliflerin kongrelere sunulması 

1 — Tekl i f lenn üye memleketler idareleri tarafından kongrelere 
sunulması, aşağıdaki kaidelere tabidir : 

a) Kongrenin açılması ıç.n tesbıt olunan tanhten en az 6 ay evvel 
Milletlerarası Büroya gelen teklifler, teklifler defterlerinde yayınlan r ; 

b) Yazılışa dair hiç bir teklif , kongrenin açılış tarihinden önceki 
6 aylık devre içinde kabul olunmaz; 

b) Y a z lışa dair hiç bir teklif, kongrenin açıhş tarihinden Önceki 
6 aylık devre ıçmde kabul olunmaz, 

c) Kongren n açılması için tesbıt olunan tarihten önceki 6 ncı 
ayla 4 uncu ay arasındaki fasılada Mil let erarası Büroya gelen esasa 
mütaallik teklifler, en az ıkı idare tarafından desteklenmedikçe teklifler 
defterlerinde yayınlanmaz; 

d) Kongrenin açılması için tesbit olunan tarihten evvelki 4 ayl k 
devre içinde Milletlerarası Büroya gelen esasa ait teklifler, en az sekiz 
idare tarafından desteklenmedikçe yayınlanmaz, 

e) Destekleme bıld rımleri Milletlerarası Büroya, taallûk ettikleri 
tekliflere ant mühletler içinde ge'mehdır. 

2 — Yazılışa ait teklif lerin baş taraf lanna, bunlan yapan idareler 
tarafından «yazılışa dair teklif» işareti konulur ve bunlar, M Uetlerarası 
Büro tarafmdan, arkasından R harf i gelen bir numara altında yayınla-
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nır. B u işareti taşımayan, fakat M lletlerarası Büronun fıkrınce ancak 
yazılışa daar olan teklifler gerekli şerhle yayınlanır; Milletlerarası Buro, 
Kongre için bu tekli f lerin bir 1 stesını yapar. 

3 —• 1 inci ve 2 nci fıkralarda gösterilen usul, yapılmış bu'unan 
tekliflere ait tadillere uygulanmaz. 

BÖLÜM n 

İcra ve İrtibat Komisyonu 

M A D D E : 102 

Toplantılar 

1 — Başkanın daveti üzerine Komasyon, prensip olarak, yı'da bir 
defa Birliğin makarnnda toplanır. Milletlerarası Buro, Komisyonun ça
lışmalarını hazırlar ve her toplantının bütün dokümanlarını, Komisyon 
üyesi Memleketler İdarelerine, küçük birl iklere ve isteyen diğer bir l ik 
idarelerine gönderir. 

2 — Son Kongrenin Başkanı tarafından i l k toplantıya çağrılan 
Komisyon, üyeleri arasından bir Başkanla dört Başkan yardımcısı seçer 
ve çalışmaları ve müzakereleri için lüzumlu Nizamnameyi yapar M llet
lerarası Büronun Müduru, Komisyonun Genel Kâitıbı vazifesini i fa eder 
ve oy hakkı olmaksızın müzakerelere katılır. 

3 — Komisyon üyeai her memleket temsilcisinin havadan, denizden 
veya karadan 1 inci mevki gıcUş - dönüş bir seyahat bileti parası almağa 
hakkı vardır. 

4 — Komisyon, çalışmalarına iştirak ettirmek istediği milletler
arası bir kurulun her hangi bir temsilcisin, veya gerekli vasıfları haiz 
başka her hangi bir k mseyı toplantılarına, oy hakkı olmaksızın katıl-
mıya çağırabilir Komisyonun gündeminde yazılı meselelerle i lgisi bulu
nan birliğe mensup b ! r veya bir kaç ıdarcn_n temsilcilerim de aynı şart
lar la çağırab'hr. B u idareler temsilcilerinin seyahat masrafları kendi 
idarelerince ödenir. 

M A D D E : 103 

Komisyonun faaliyeti hakkında rapor 

1 — Komisyon, idarelere b i lg i almaları için, Komisyonun her top
lantısının sonunda tahlilî bir rapor yollar. 

2 — Komisyon, çalışmasının tamamı hakkında Kongreye bir r a 
por hazırlar ve bunu Kongrenin açılmasından en az i k i ay evvel i d a 
relere yollar. 

BÖLÜM m 

Posta Etudleri Danışma Komisyonu 

M A D D E : 104 

Çalışma 

1 — idare Meclisi , kendi içinden bir Başkanla üç Başkan yardım
cısı seçer Her Başkan yardımcısı kısımlardan binnı idare ile ödevlidir. 

2 — Komisyon, idare Mecl is i Reisinin, i c r a ve İrtibat Komisyonu 
Başkanı ve Milletlerarası Büro Mudurü ile mutabık kaldıktan sonra yap
tığı talep üzerine, Genel K u r u l halinde toplanır, 

3 — idare Mecl is i her yıl toplanır; toplantı yeri ve tar ih i Başkanı 
tarafından, i c r a ve i r t ibat K o m syonu Başkanı ve Milletlerarası Büro 
Mudurü ile mutabık kalındıktan sonra, tesbıt olunur. 

4 — Toplantısı esnasında, idare Meclisi , kısımların çalışmaların
dan bilgi alır, bunları koordıne eder ve i c r a ve i r t ibat Komisyonu ve 
Komisyon üyeleri için top'u b r rapor tanzim eder. 

5 — B u yıllık toplantı sıras-nda, idare Meclisi , gelecek yılda ya
pılacak işler n programını hazırlar. 

6 — Iç Nizamnamedeki değişiklikler, idare Meclisinin tekl i f i üze
rine, genel oturum halinde toplanan Komisyonun yetkisi dahilindedir. 

7 — idare Meclisinin vazifesi, i k i Kongre arasındaki fasıla süre
since devam eder. 

8 — Komisyonun ve organlarının yazı işleri, Milletlerarası Buro 
tarafından yapılır. 

9 — Komisyonun ve organlarınuı üyeleri, yapılan işlerden dolayı 
hiç bir Ücret almazlar. Komisyona ve organlarına katılan idareler tem
silci lerinin seyahat ve ikamet masrafları idarelerine a i t t i r 

BÖLÜM IV 

Milletlerarası Büro 

M A D D E : 105 

Kongrelerin ve konferansların çalışmalarım hazırlama 

1 — Milletlerarası Büro, kongre ve konferansların çalışmalarını 
hazırlar. Gereken dokümanların basılmasını ve dağıtılmasını sağlar. 

2 — Milletlerarası Büronun Müdürü, kongre ve konferansların 
oturumlarında bulunur ve oy verme hakkı olmaksızın tartışmalara k a 
tılır. 

M A D D E : 106 

Bilgi verme, fikir ve mütalâalar bildirme, kararların tefsir ve 
tadilini istemeler, anketler, hesapların tasfiyesine 

tavassut 

1 — Milletlerarası Büro, servise ait meseleler hakkında her türlü 
faydalı bi lgi len vermek için kendisini, i c r a ve i r t ibat Komisyonu, Posta 
Etudler i Danışma Komisyonu, ve idarelerin emirlerine daima amade tut
malıdır. 

2 — Büro, bilhassa Milletlerarası Posta Servisini ilgilendiren her 
türlü bilgileri toplamak, sıraya koymak, yayınlamak ve dağıtmak, i l g i 
l i lerin isteği üzenne uyuşulamıyan meseleler hakkında reyına beyan et
mek, Birliğin kararlarını tefsir ve tadıl ısteklennı sonuçlandırmak ve 
genel olarak, Sözleşme ve Uzlaşmalarla Nizamnamelerinin kendisine tevdi 
ettiği veya Birliğin menfaati için kendls-ne havale olunacak etüdlerde ve 
yazı iş'erinde yahut vesaik toplamağa ait işlerde bulunmak hususlanyle 
mükelleftir. 

3 — Büro, idareler tarafından, diğer idarelerin muayyen bir mesele 
hakkındaki fık'rlerını öğrenmek için istenilen anketlen de açar. B i r an
ketin neticesi, bir oy mahiyetini almaz ve resmen i lzam etmez. 

4 — Büro, Posta Etudler i Danışma Komisyonu idare Mecl is i Baş
kanına, bu organın yetkisi dahilindeki meseleleri, gereği yapılmak üzere, 
havale eder. 

5 — Büro, Milletlerarası Posta Servisine ait her türlü hesapların 
tasfiyesine tavassut etmesini isteyen idareler arasında, takas dairesi 
sıfatiyle aracılık eder. 

M A D D E : 107 

Posta pulları ve ücret ödeme damgaları 

idareler kendi posta pulları ile ücret ödeme makinelerinin örnek 
tatbik'erinın üçer adedini, mütekabiliyet esasına göre, Milletlerarası 
Buro vasıtasiyle birbirlerine gönderirler. 

M A D D E : 108 

Posta hüviyet kartları, milletlerarası cevap kupanlan 

Milletlerarası Büro, posta hüviyet k a r t l a n ile milletlerarası cevap 
kuponlarını bastırmakla ve istekleri üzerine idarelere vermekle ödevlidir. 

M A D D E : 109 

Milletlerarası Büroya yapılacak bildirimler ve verilecek bilgiler 

1 — Posta idareleri Milletlerarası Büroya: 
a) Sözleşme ile Nizamnamesinin genel hükümlerinden bazılarını 

uygulayıp uygulamamak yetkisine dair kararlannı; 
b) Sözleşme Nizamnamesinin 186 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına 

gö-e «ücreti alınmıştır» veya «ücreti ödenmiştir» ifadesinin karşılığı ola
rak kabul ettikleri tab i r i ; 

c) Söz'eşmen'n 8 inci maddesi gereğ nce kabul ettikleri indirilmiş 
ücretleri ve bu ücretlerin hangi münasebetlerde uygulandığım; 

d) Sözleşmenin 81 inci maddesi gereğince alınan fevkalâde taşı
ma ücretleri ve bu ücretlerin uygulandığı Memleketimin adlarını, ve ge
rekirse, bunların alınmasını gerektiren servisleri ; 

e) Gümrük mevzuatına veya diğer hükümlere dair faydalı b i lg i 
leri ve posta maddelerin n memlekete sokulması ve servislerinden t ran 
sit olarak geçirilmesi hakkındaki yasaklan veya kısıntıları; 

f) Memleketlerine gönderilen gümrük kontı oluna tabi maddeler 
için, icabında, istenilen gümrük barnameleri sayısını ve bunların veya 

«Gümrük» etiketlerinin hangi dille yazılabileceğini; 
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g) Mektup veya ticaret eşyası örnekleri tarifesine göre ücreti 
ödenmiş posta maddeleri içinde gumruk resmilerine tabı maddeleri kabul 
edip etmediklerini; 

h) Transit postaların kendi memleketlerinde karadan geçeceği 
yolların kilometre mesafelerini gösteren listeleri; 

i ) Kendi limanlarından ka lkan ve postaların taşınmasında k u l l a 
nılan vapurların işlediği hatların listesini (Bu liste, geçilen yolları va 
purun kalktığı l iman ile bırb.rı ardından uğranılan her b i r i arasındaki 
mesafelerle sefer sürelerini, seyrüsefer zamanını ve vapurlardan istifade 
halinde kendilerine deniz transit masrafları ödenmek lâzım gelen mem
leketleri gösterir); 

j) Uzak bulunan veya uzak sayılan memleketleri gösteren liste
ler ini ; 

k) Teşkilât ve ıç servislere dair faydalı b i lg i ler i ; 
1) Dahilî posta ücretlerini 

bildirmeli veya göndermelidirler. 
2 — 1 inci fıkrada gösterilen bilgilere ait her türlü değişiklikler 

geciktirilmeksizın bildirilmelidir. 
3 — tdareler, gerek iç servisleri ve gerek milletlerarası servisler 

hakkmda yayınladıkları dokümanlardan ikişer nüshasını Milletlerarası 
Büroya göndermelidirler. 

4 — Sözleşmen n 8 ıncı maddesi hükümlerini tatbıken aktedıien 
küçük bırhkler sözleşmeleriyle özel anlaşmaların ik şer nüshası, bu B . r -
hklerın büroları tarafmdan veya boyie bürolar mevcut değilse, âkıd 
taraflardan b i r i tarafından Milletlerarası Büroya gönderilmelidir. 

M A D D E : 110 

Yayınlar 

1 — Milletlerarrsı Büro, kend'sine vermen dokümanların yardı-
miyle A lman , îng.lız, Arap , Çin, ispanyol, Fransız ve Rus dıllernde özel 
bir gazete çıkarır. 

2 — B u Büro, 109 uncu madde gereğince verilecek bilgilere göre 
Sözleşme ile Nizamnamesinin her memlekette uygulanmasma dair umu
mun istifadesine yarayan bütün malûmatı muhtevi resmî bir dergi y a 
yınlar. 

3 — Büro, bundan başka, i lg i l i tdareler tarafından ver.len b i lg i 
lere göre Uz'aşmaların uygulanması hakk nda benzer dergiler yayınlar. 

4 — Millet'erarası Büro, aynı zamanda idareler tarafından ve j) 
harf i ile i lg i l i olarak, icabında, Birleşm.ş Mil letler tarafından verilen 
bilgilere gö re : 

a) Dünya Memleketlerinin, ülkelerin'n illi... coğrafi mevkileriyle 
beraber adlarım gösterir b ir nomanklatür; 

b) Posta idarelerinin adreslerini gösterir bir liste; 
c) Posta idarelerinin şefleriyle yüksek memur'arınm bir listesini; 
d) Posta merkezlerini gösterir bir kılavuz; 
e) K a r a veya deniz posta ulaştırmalarım (Kara ve deniz transiti) 

gösteren bir dünya haritası ile alıp verme merkezler 'ni ve bunların 
hangi memleketlere tavassut ettiklerini gösteren bir ilâve; 

f) K a r a yollarınm kilometre mesafelerini gösterir bir liste; 
g) Vapur yollarının bir l istesini; 
h) U z a k bulunan veya uzak sayılan memleketlerin b ' r l istesini; 
1) Muadi l ler i gösterir bîr cetvel; 
j) Yasak maddelerin b 'r 1 stesını; bu listeye uyuşturucu madde

lere dair o'an çok taraflı anlaşmalar şümulüne giren uyuşturucu mad
deler de dâhil edilir; 

k ) idarelerin teşkilât ve iç servislerine dair malûmatı iht iva eden 
bir dergi; 

1) idarelerin iç ücretlerini gösteren b'r dergi; 
m) Posta servislerine ait (Iç ve dış) istatistik malûmatı; 
n) Posta servisine ait tetkikler, fık.r ve mütalâalar, raporlar ve-

sair muhtıralar; 
o) Posta servis'nı ilgilendiren her turlu malûmatın ve ödünç verme 

servesine ait dokümanların genel katalogunu (Dünya Posta Birliği K a 
talogu) 
yayınlar. 

5 — Büro : 
1° Milletlerarası posta servisine mahsus b 'r telgraf kodu (Dün

ya Posta Birliği Telgraf K o d u ) ; 
2° Milletlerarası posta servisine mahsus çok dilde bir lügatçe 

dahi yayınlar. 

I 6 — 2 ilâ 5 inc i fıkralarda sayılan çeşitli dokümanlarda yapılan 
değişiklikler, sirküler, bülten, ilâve veya münasip diğer her türlü v a 
sıta ile tebliğ edilir. 

7 — Milletlerarası Büro tarafından yayınlanan dokümanlar, Söz-
i leşmenın 20 nci maddesine göre, idarelerin her birine düşen masraf payı 

ünitesi nispetinde, o idarelere dağıtılır. Bununla beraber, posta merkez
leri kılavuzu masrafa katılma ünitesi başına 10 nüsha nispetinde bu 
idarelere dağıtılır, idarelerce bu dokümanlardan ilâveten istenilen nüs
halar, maliyet bedelleri üzerinden bu idarelerce ödenir. 

8 — Milletlerarası Büro tarafından yayınlanan dokümanlar küçük 
birliklere de gönderilir. 

M A D D E : 111 

Birliğin faaliyetleri hakkında yıllık rapor 

Milletlerarası Büro, Birliğin faaliyetleri hakkında, her yıl bir r a 
por tanzim ederek idarelere yollar B u raporun, t c ra ve i r t ibat Komis 
yonunca tasvip edilmesi lâzımdır. 

BÖLÜM V 

M t R L l G t N M A S R A F L A R I 

M A D D E : 112 

Kredi haddi 

1 — i c r a ve i r t ibat Komisyonunun ve Posta Etüdleri Danışma 
Komisyonunun çal'şma masrafları da dâhil olduğu halde, birliğin âdı 
masrafları, yı'da 1 750,000 frangı geçmemelidir B u had çerçevesi içinde, 
Pos'r . Etudierı Damşma Komisyonunun çalışmasından i ler i ge'en mas
raf lar (Personel masrafları, idare Mecl'sı ile kısımlarımn ve çalışma 
grupların n masrafları, yayınlar ılh ) 250 000 frangı geçmemelidir 

2 —• isviçre Posta idaresi , gereken avansları verir, ve birliğin sar
fiyatını murakabe eder. 

3 — 2 ncı fıkraya göre, isviçre Posta idaresi tarafmdan veri 'en 
avanslar borç'u idarelerce mumkun olan en kısa mühlet ıç/nde ve en geç 
hesab n gönderildiği yılın Aralık ayının 31 inden evvel ödenmelidir. B u 
mühlet geçince, bunun bittiği günden itibaren, borç paralar için, o idare 
menfaatine, y . lhk % 5 hesabiyle faiz yürütülür. 

M A D D E : 113 

Masrafların bölünmesi 

Memleketler, masrafların bölünmesi bakımından, aşağıda göste
rildiği gibi sınıflandırılmışlardır : 

1 ıncı s mf • Güney A f r i k a Birliği, A lmanya , A m e r i k a Birleşik Dev
letleri, Ar jant in Cumhuriyeti , Avustra lya B i r l i k Hükümeti, Brezi lya B i r 
leşik Devletleri, Kanada, Çın, ispanya, Fransa , Büyük Br i tanya ve K u 
zey i r landa Birleşmiş Kırallığı, Hindistan, i t a lya , Japonya, Yeni Zelanda, 
Pakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği; 

2 nci sınıf : — 
3 uncu sınıf : Türkiye Cumhuriyeti , A m e r i k a Birleşik Devletleri 

topraklarınm hepsi (Vasilik altında bulunan Pasi f ik adaları toprakları 
dâhil), Belçika, Mis r, Cezayir, Fransız denizaşırı Posta ve Telekomü
nikasyon idaresi tarafından tems.l edilen t o p r a k l a r n hepsi, Denizaşırı 

Br i tanya toprak a r u r n hepsi (Sömürgeler, protektoralar ve Büyük B r i 
tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kırallığı vasiliği altındaki topraklar 
dâhil), Endonezya Cumhuriyeti , Meksika , Felemenk, Polonya H a l k C u m 
huriyeti, Romen H a l k Cumhuriyeti , isveç, isviçre Konfederasyonu, Çe
koslovakya, U k r a y n a Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Yugoslavya H a l k 
Federatif Cumhuriyeti ; 

4 üncu sınıf : Kore Cumhuriyeti , Danimarka, Finlandiya, Macar 
H a l k Cumhuriyeti , i r landa, Fas , Norveç, Portekiz, Batı Afrıka'dakı Por 
tekiz eyaletleri, Doğu A f r i k a , A s y a ve Okyanusya'dakı Portekiz eya
letleri ; 

5 inci sınıf : Avusturya , Bielorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , 
Bulgaristan H a l k Cumhuriyeti , Seylan, Şdı, Kolombiya Cumhuriyeti , Y u 
nanistan, Iran, Peru, Tunus; 

6 ncı smıf : A fgan stan, Arnavut luk H a l k Cumhuriyeti , Belçika 
Kongosu, Birmanya, Bol ivya, Kos ta -R ika Cumhuriyeti , Küba Cumhu
riyeti , Domıniken Cumhuriyeti , E l Salvador Cumhuriyeti , Ekvator , H a 
beşistan, Gana. Guatemala, H a i t i Cumhuriyeti , Honduras Cumhuriyeti , 
i s r a i l , Lüksemburg, Nepal , Nikaragua, Panama Cumhuriyeti , Paraguay, 
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Felemenk Antilleri ve Surinam, Tayland, Uruguay Doğu Cumhuriyeti, 
Venezüela Cumhuriyeti, Viet-Nam<; 

7 nci s-nıf : Suudi Arabistan Krallığı, Kamboç, Afrika'daki ispanyol 
toprakları, Irak, İzlanda Cumhuriyeti, italyan idaresi altındaki Somali 
toprağı, Ürdün Hâşimi K'rallığı, Laos, Lübnan, Liberya Cumhuriyeti, 
Lmya, Monako Prensliği, Filipinler Cumhuriyeti, Sen-Maren Cumhu
riyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suriye, Vatikan Sitesi Devleti, Yemen. 

MADDE3 : 114 

Milletlerarası Büronun Temin Ettiği Şeylerin Bedellerinin ödenmesi 
1 — Milletlerarası Büro, tarafından, idarelere, bedeli mukabilinde 

temin edilen şeylerin bedeli kabil olduğu kadar kısa mühlet içinde ve, 
en geç olarak, Milletlerarası Büro tarafından hesabın gönderildiği ayı 
takip eden ayın ilk gününden itibaren 6 ay zarfında ödenmelidir. 

2 — Bu mühle| geçince, borç paralar için, bunları avans olarak 
veren İsviçre İdaresi nef'ine olmak üzere, sözü edilen mühletin, bittiği 
günden itibaren yılda % 5 hesabiyle faiz yürütülür. 

BÖLÜM VI 

Hesapların Tesviyesi 

MADDE : 115 

Hesapların Tanzimi ve Tasfiyesi 
1 — Her idare, hesaplarını düzenler ve iki nüsha olarak muhabir

lerine yollar. İcabında, tadil edilmiş veya bir fark cetveli eklenmiş ola
rak kabul edilen nüshalardan bir tanesi alacaklı idareve geri çevrilir. Bu 
hesap, icabı halinde, iki idarenin arasındaki kesin dekontun düzenlen
mesinde esas tutulur. 

2 — â06 ncı maddenin 5 inci fıkrasına uygun olarak, Milletler
arası Büro, Milletlerarası posta servisine ait türlü hesapiarm tasfiyesini 
sağlar. İlgili idareler, bu maksatla kendi aralarında ve bu Büro ile 
istişare ve tasfiye tarzını tâyin ederler. Telekomünkasyon servisleri 
hesapları da bu özel dekontlara sokulabilir. 

MADDE : 116 

Altın Alacakların Ödenmesi 
* 

Genel Hükümler 
1 — Sözleşmenin 42 <nci maddesi hükümleri mahfuz kalmak 

şarttyle, aşağıda derpiş edilen ödeme kaideleri, altın frankla ifade edilen 
ve bir posta trafiğinden doğan ve ister M'lletlerarası Büro tarafından. 
düzenlenen genel hesaplar veya bordrolardan, ister bu Büronun müda
halesi olmaksızın tanzim olunnan dekontlar veya rölöveîerden ileri ge
len bütün alacaklara uygulanabilir. Bu kaideler farkların, faizlerin 
veya icabında alelhesap verilmiş paraların ödenmesini de ilgilendirir. 

2 — Her İdare, borcunu önceden alelhesap yatırdığı paralarla1? 
Ödemekte serbest olup bu taksitlerin tutarı, boçlarının tesbitinde bu 
borçlara mahsup edilir. 

3 — Her idare, diğer bir idare ile münasebetlerinde, postadan 
doğan aynı veya muhtelif cinsten olup altın olarak tesbit edilen zimmet 
ve matlûbundaki alacakları, ödeme mühletlerine riayet edilmek şartiyle, 
takas suretiyle de tesviye edebilir. Takas her iki idare, posta ve tele-' 
komünikasyon servislerini yapıyorlarsa, her ikisinin muvafakatiyle 
telekomünikasyon servislerinden doğan alacaklara da teşmil edilebilir. 
Bir Posta İdaresinin kontrolü altında olarak bir teşekküle veya bir or
taklığa devred len işlerden doğan alacakların takası bu idarenin muha
lefeti halinde yapılmaz. 

MADDE : 117 

Ödeme kaideleri 
1 — Alacaklar, borçlu idare tarafından alacaklı idareye, bu ala

cakların değerine tekabül eden bit- tutarda aşağıdaki kaidelere uygun 
olarak Ödenir. 

2 — İlgili idareler, borçlarını altın madeni ile ödeyebilirler veya 
özel bir vasıta üzerinde uyuşabilirler. İdareler, Bâle'deki Milletlerarası 
ödemeler Bankası kliringini kullanan bir bankanın tavassutundan da 
faydalanabilirler veya nihayet, mensup oldukları memleketler arasında 
mevcut Özel para an'aşmalarına uyabilirler. 

3 — Bu ödeme usulleri mevcut değilse, borçlu idare alacaklı mem
leketin bir yeri üzerine tanzim edilmiş bir çek veya poliçe ile veya para 

devretme veya yatırma suretiyle veyahut dövizle para aktarması yapar. 
Posta ücretinden muaf posta havalesi veya posta ile para devri ancak 
cüz'ı paralar için (100 frank veya daha aşağı kullanılabilir, 

4 — Bu aktarma şu şekilde olur : 

a) Prensip olarak altın para ile yani emisyon Merkez Bankasının 
veya diğer bir resmî emisyon teşekkülünün kanunla veya hükümetle olan 
bir anlaşma mucibince tâyin edilen rayiçler üzerinden millî para ile altın 
aldığı >veya sattığı bir memleketin parasiyle. fîğer mütaaddit memleket
lere paraları bu şartları haiz ise, kendisine uygun gelen parayı tâyin 
etmek alacaklı memlekete aittir; 

b) Alacaklı muvafakat ederse kendi parasiyle veya başka her 
hangi bir para ile. 

5 —- Ödeme parası, altın para tarifine uymadığında, gerek doğrudan 
doğruya (İlgili meırleketler arasında özel Sözleşme - Milletlerarası Para 
Fonu tarafından tesbit edilen muadil - İç kanun, hükümetle resmî bir 
emisyon .teşekkülü arasında anlaşma) ve gerek daimi münasebetle bağlı 
bulunduğu bir alt^n para üzerinden altına çevrilip çevrilemiyeceğl mü
lâhaza edllmelid'r. Çevirme, bu şartlara göre tesbit ve iki tarafça kabul 
edilen altın muadil üzerinden yapılır. 

6 — ödeme parası altına çevrilmezse, altın alacağın bu paraya 
çevrilmesi, çevirmenin yapıldığı günde veya bir gün evveli, borçlu mem
lekette kullanılan resmî veya banka kurlarına göre yapılır. Bu maksatla 
alacak, tu paranın sabit paritesine göre altın para üzerinden kıymetlen
dirilir; sonra borçlu memleketin parasiyle hesaplanır ve nihayet seçi
len paraya çevrilir. 

7 — Bununla beraber, şayet mahaller arasında hafif kur farkların
dan dolayı, 5 inci veya 6 ncı fıkralar hükümleri gereğince Ödenen para
nın tutarı," aynı gün, alacaklı memlekette kullanman kurların uyguian-
masiyle elde edilecek tutardan % 5 den az veya çok bir fark gösterirse, 
ödeme % 5 i aşan kısım için tamamlayıcı bir muamele İle düzeltilmeli
dir. 

8 — Altın paranın veya altına çevrilmesi mümkün olan bir para 
muadU'n'n paritesinin düşmesinden, veya yükselmesinden ileri geîen ve 
ödeme senedinin (Kredi ihbarnemeslnin veya senetsiz ödeme halinde 
paranın) alındığı güne kadar (O gün dâhil) tahakkuk eden % 5 den 
fazla zararlar veya kârlar da ilgili iki idare arasında bölünür. Bununla 
beraber, teslim edilen Ödeme senedinin gönderilmesinde (Tanzim* günü 
hariç) veya para yatırma veya devretme emrinin bankaya yollanmasın
da, (Yatırıma veyahut devretme emrinin verild'ği gün hariç) sebensiz 
olarak dört iş gününden fazla gecikme vukuunda, kayıplardan yalnız 
borçlu idare sorumludur; eğer gecikmeden bir kâr hâsıl olmuşsa, bu 
kârm yarısı borçlu idareye verilmelidir. Farkların tesviyesi mühleti, 
senedin, kredi ihbarının veya paraların alındığı günden başlar. 

9 — Bir ödeme altın para ile veya altına çevrilmmesi kabil bir 
para üzerinden yapıldığı ve borçlu idare tarafından hesapları için kul
lanılan parite veya muadil, paranın alacaklı idare tarafından alınması 
sırasında, artık muteber olmaktan çıktTğı takdirde, - Ödemenin alacaklı 
idarenin paras'yle yapıldığı hal hariç- 8 inci fıkradaki kaideler uygu
lanır. Bu ka deler, ödeme başka bir para ile yapıldığı ve çevirme için 
kullanılan muhtelif rayiçler veya bedel misillerde arada geçmiş zaman 
zarfında önemli bir değişiklik - alacaklı memleketin parasının tekrar 
değerlendirilmesinden veya değerden düşürülmesinden ileri gelen yük
selişler veya inişler müstesna - vukua geldiği (% 5 den fazla takdirde 
de uygulanır, 

10 — Alacaklı tutarı 5000 frangı geçtiğinde ödeme senedinin satın 
alınma tarihi, gönderilme tarihi ve tutarı veya para devretme veya ya-
t'rma emrnrn tarihiyle tutarı, alacaklı idare isterse, masrafı ona ait ol
mak üzere, kend sine bildirilmelidir. 

11 — Borçlu memlekette alman ödeme masrafları (Ücretler kliring 
masrafları, komüsyonlar ve ilâh...) borçlu idarenin uhdesindedir. Ala
caklı memlekette alman masraflar - (Üçüncü memleketteki vasıta ban
kalar tarafından alman ödeme masrafları dâhil) alacaklı idarenin bildi
rimlerine uyularak tamamiyle kald^rıima/arı veya azaltılmaları müm
kün olduğu hal müstesna - alacaklı idarenin uhdesindedir. 

12 — ödeme kabil olduğu kadar çabuk ve en geç, uyuşularak tan
zim edilmiş olan ve ödenecek meblâğları veya hesap bakiyelerini gös
teren genel veya özel dekontların, hesapların veya rolövelerin, ihbarların 
alelhesap para taleplerinin ilâh... alındığı tarihten itibaren dört aylık bir 
mühletin bitiminden önce yapılmalıdır. Bu mühlet geçince, borç paralara 
yılda % 5 fa'z yürütülür, «ödeme» den maksat paranın veya senedin 
(Çek, poliçe ilâh...) yollanması veya para devretme veya yatırma em
rinin borçlu memlekette aktarma ile görevli teşekküle verilmesin-. 
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13 — Alacaklı mem'eket, uyuşularak kabul ed.lmış olan ödeme 
ş'rtMi m (Fıkra 4, b ) tad 1 etmek i s tediğin , ödeme m ah eane * a ct 
o di n - s n mu -akün k lacak eu ette vaktinde ve en ge^ b u mühletin bıtı-
rı nden uc hafta evvel, bıld rmed ğı t akdi de borç'u idare, Borcunu aynı 
r nı r a o ' i n alacağın son defa ödenmes nde kullanılan para ile ödemeğe 
mezundur. 

BÖLÜM V I I 

Turlu hükümler 

M A D D E : 118 

Posta hüviyet kartları 

1 — Her idare, posta hüviyet kart lar nı veren postaneleri veya 
posta servislerini tâym eder 

2 — B u kart lar ekli C 25 örneğin^ u 'gun olan ve M ' i ^ p r a r ı s ' 
Bı ro taratmdan ma'ıyet bede'ı üzerinden idarelere verilen formüller üze
rine düzenlenir. 

3 —• Soza edJen kartlardan a mak isteyen kimse, muracat nda 
fotoğraf'n 1 verir ve hüviyetim ispat eder İdareler, bu kartların ancak 
isteyenin hüviyeti inceden inceye tetk k ve tahk k olunduktan son a ve
r i mes ıçm lâzım gelen emirleri tebliğ ederler. 

4 — Memur, bu isteği bir deftere kaydeder formüldeki y e l e r i n 
heps nı murekkep'e ve Lâtin harflenyle elle veya yazı makinesiyle sılın-
t s s ı e cık nt's z o l a r a k do1 d u r u r ve formülün mahsus yerine fotoğrafı 
tesbıt eder; sonra, al nan ücreti gösteren posta pulunu, yarsı fotoğraf 
ve yar sı da kart üzer ne gelmek suretiyle, yapıştırır ve bunu, p e k t en i z 
ve ı - k b r tarih damgası tatb kıy'e iptal eder Bundan sonra mıenıur, ya 
o damgayı veyahut bir resmî muhurü hem fotoğrafın ust k'smına ve 
h e n de k r tm ustune g e l e c e k tarzda basar n hayot bu d a m g a Veya müh
rün b r yan n k a r t ' n uçuncü sahıfes ne tatb k eder ve bu kartı imzala
yarak sah b ne, imzasını a ld ktan sonra, tes'im eder. 

5 — K a r t sahıbınm çehresi, fotoğrafına veya kart ta yazı"ı olan ta 
rif no uymayacak derecede değişmişse, kart yenılenme'idır 

6 — Her mem'eket, milletlerarası servse mahsus lıuv\et kar t 
lar m ıç serv slerınde ku ' lan lan kart lar ıçm U y g u l a n a n k a delere gore 
vermek yetkıs nı muhafaza eder 

7 — ldare'er C 25 formülüne, ıç servislerdim ihtiyaç arı ıcm, uze-
r.ne özel şerhler vermeğe mahsus bir kâğ t eklıyeb lirler 

M A D D E : 119 

Muadillerin tesbiti 

1 — Posta idareleri Soz'eş 'ede ve Uzlaşnalarda gösterim posta 
ücretleri ve resımlerıy.e milletlerarası cevap kupon!ar :nn satış bedennın 
muadillerini, isviçre Posta idaresiyle uyuştuktan sonra, tesbit eder'er. 
B u idare, bu muadil leri Milletlerarası Büro vasitasiyle tebliğ ettirir. B u 
maksatla her idare, memleketinin parasiyle altın frangın çevirme emsa
l ini İsviçre Posta idaresine bildirmelidir. Muadil lerin değişmesi halinde 
aynı usul takip edilir. 

2 —• Muadil ler veya bunlarda vukua gelen değişik'ik'er. an"ak ay-
ba^larnda, ve en erken Milletlerarası Büro tarafından tebliğlerinden 15 
gün sonra yürürlüğe girebilirler. 

3 — B u Büro her memleket için, 1 inci fıkrada bildirilen ücretlerle 
resimlerin muadillerini, çevirme emsalini ve milletlerarası ceyap kupon
lar: n _ n cat:ş bedel 'ni gösterir ve, gerekirse, Sözleşmenin Soh Protoko
lünün II nci maddesine göre uygulanan ücret artırma veya indirmesinin 
yüzde nispetini bi ldir ir bir cetvel tanzim eder. 

4 — Ücretleri eksik ödenmiş haberleşme maddelerine uygulanan 
ücret m ü t e m n ı i K i ' n d e n husule gelen para kesirleri, bunları alan idareler 
tarafındın yuvarlaklıştırılabilir. Eunclan dolayı ilâve edl 'ecek p a r a mik
tar : 5 santim değerini geçemez, 

5 — Her idare, Sözleşmenin 71 inei maddesinde gösteri'en tazm'nat 
için kendisi tarafından tesbit edilen muadili Milletlerarası Büroya doğ
rudan doğruya tebliğ eder. 

M A D D E : 120 

Uzak memleketler 

1 — Aralarındaki en seri kaar veya d;nlz yolundan taş'.'.'a şikesi 
10 günden fazla olan memleketlerle aralarındaki ortalama ppsta sefer
leri ayda ikiden az bulunan memleketler, uzak memleketlerdep sayılır. 

2 — Sözleşme, ve Uzlaşmalarda derpiş edilen sure'erm tâyin nde 
arazisi pek çok gen ş olan veya ıç ulaşt r m a yolları az gelişmiş bulunan 
memleketler, bu hususların müessir bir rol oynad k l a n meşe1 e" erde uzak 
mem'eketle.den sayılır. 

M A D D E : 121 

Evrakı saklama suresi 

1 — Milletlerarası servise mutaalkk evrak, ait oldukları tar ihin 
ertes. gününden ıt baren en aşağı on sekiz ay saklanmahd r 

2 — B i r ihtilâfla veya bir reklâmasyonla i lg i l i evrak işin tasf i -
yes'ne kadar muhafaza edilmelidir. Reklâmasyonda bulunup tahkikatın 
neticelerinden usulü da resinde haberdar edJen idare, haber verme t a r i 
hinden itibaren altı ay içinde it iraz etmezse, ış tasfiye edilmiş sayılır 

M A D D E : 122 

Telgraf adreslen 

1 — Posta İdareleri, aralarında telgrafla yaptıkları haberleşmeler 
iç'n aşağıdaki telgraf adres'ermı kullanırlar • 

a) Merkezî ıdaıelere mahsus telgraflar için «Postgen»; 
b) Posta merkezlerine mahsus olan telgraflar ıçm «Postbur», 
c) Alıp verme merkezlen sıfatiyle çal şan ve aynı yerdeki esas 

posta merkezinden başka olan merkezlere mahsus telgraflar için 
«Postex». 

2 —• B u telgraf adres erme, varış yerinin adı ve gerekt ğınde lü
zumlu görülen her turlu açıklama ilâve olunur 

3 — Milletlerarası Büronun telgraf adresi «UPU Berne» dır. 
4 — 1 inci ve 3 uncu fıkralarda gostenlen telgraf adreslen, tel y a 

zılarında imza olarak da kullanılır. 

M A D D E : 123 

Postaya mahsus telgraf kodu 

Postaya mahsus telgraf kodunu gerek karşılıklı olarak gerek sadece 
gelişte kullanmak isteyen idareler, keyfiyeti Milletlerarası Büroya b i l -
d rmel d i n e : , Buro bunu butun idarelere bı'd.rir. 

İ K İ N C İ K I S I M 

Mektup postası hakkında hükümler 

Parça I 

Haberleşme maddelerinin kabul şartlan 

BÖLÜM I 
H6r türlü haberleşme maddelerine uygulanacak hükümler 

M A D D E : 124 

Tertip ve adres 

1 — Posta idareleri, aşağıdaki hususları ha lka tavsiye etmelidirler : 
a) Adresi Lâtin harfleriyle ve posta pulları veya ücret ödeme dam-

g ı lan ve servise ait işaretler veya etiketler için gerekli yeri boş bıraka
cak surette sağ tarafta uzunlamasına yazmak; 

b) Varış yerinin ve memleketinin adlarını büyük harflerle gös
termek; 

c) Maddenin araştırmalara mahal kalmadan sevk ve gönderildiği 
kimseye teslim edilebilmesi için adresi açık ve tam olarak göstermek; 

d) Posta pullarını veya ücret ödeme damgalarını adres tarafının 
üst sağ köşesine tatbik etmek; 

e) Adresin sarahat:na ve servis işaret veya etiketlerinin tatbikına 
mani olmıyacak bir tarzda haberleşme maddelerinin yüz kısnrmn sol 
tarafına veya arkalarına gönderenin adını ve ikametgâhını göstermek; 

f) Maddeleri, bilhassa bunlar uzak memleketlere gldecekîerse sağ
lam bir şekilde tertiplemek; 

g) Hacimler i ve bend edilme tarz lan dolayısiyle başka maddeler
den zannadilebilecek mektupların adres tarafına (Mektup) kelimesini 
ilâve etmek; 

h) İndirilmiş ücretle gönderilen maddelerin üzerlerinede «Papiers 
d affaires = İş kâğıtları», «Imprimés = Basılmış kâğıtlar», «Imprimés 
à taxe réduite = indirilmiş ücretli basılmış kâğıtlar», «Echantillons = 
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Örnek», ilâh gibi, ibarelerle bun'arın hangi neviden olduklarını gös-
termek^ 

2 — Adres tarafın n hepsi veya bir kısmı, mut?akıp adresler yaz 1-
mas na mahsus b r kaç bölmeye ayrrn*ş olan her nevi maddeler, kabu' 
edilmez 

3 — Posta pulları ile karştınlabılecek olan şefkat pu'ları vesa re 
ile postaya ait olmıyan pullar, adres tarafına yap'Ştırı'amaz Ücret öde
me damgalarıyle karıştırılahıleeek olan diğer damga'ar dahi aynı kayda 
tabıdır 

M A D D E : 125 

Postrestant maddeler 

Postrestant olarak gönderilen posta madde'erimn adresi, a'ıcının 
adım göstermelidir B u maddeler için renrz 'er , rakamlar, alelade zat 
ıs m'e^ı, iğreti adlar veya her hangi it barı işaretler kullanılması kabul 
olunmaz. 

M A D D E : 126 

Şeffaf yüz'u zarflar içinde gönderilen maddeler 

1 — Şeffaf yuzu adrese tahsis edilen zarflar içindeki maddeler, 
an"ak çıkış idaresin n, adresi şeffaf yüzden ıy.ce okunamayan veya şef
faf yüzden görülen başka yazılar yüzünden adres n sarahati bozulan her 
maddeyi reddetmek hakkını muhafaza etmek şartıyle, kabul olunur. 

2 — Şeffaf yuzu adrese tahs s edı'nrş zarflar içindeki maddeler 
bu yuz zarfın uzun'uğunı paralel olarak ve abranın adresi aynı ist k a 
mette go'-n'ecck ve tarih damgasının basılması guçleştırılmıyecek tarzda 
tertiplenmemiş ise, kabul edilmezler. 

3 — Tamamıyle şeffaf veya çerçevesi açık zarflı maddeler kabul 
olunmaz. 

M A D D E : 127 

Posta ücretinden muaf olarak gönderilen maddeler 

1 *— Posta ücretinden muaf olarak gonderı'en posta servıs'ne ait 
haberleşme madde'e"!, yuz taraflar mn ust sol köşes.nde «Posta servisi» 
ıbavcs.nî veya buna benzer bir ibare taşımalıdırlar. 

2 — Sözleşmenin 39 un°u maddesin n 1 ilâ 3 üncü fıkralarında 
derpiş edı'en ücret muafiyetinden faydalanan maddelfer'e on'ara ait for-
mul'er, «Ha'b ns'rlerı servisi» veya «Enterneler servisi» ibarelerinden 
blr.nı taşımalıdırlar. 

3 — 1 inci ve 2 ncı fıkralarda derpiş edilen işaretlere başka bir 
dildeki tercümeleri de lâve e d İcbılır. 

M A D D E : 128 

Gumruk kontrolüne tabi maddeler 

1 — Gümrük kontro'une tabı tutulacak maddelerin yüz taraf la-
r n a , ıbşık C 1 örneğ ne uygun yeşil bir etiket konulmalıdır Kuçuk pa
ketlere bu etiketin her halde konulması mecburidir. 

2 — Varış mem'eketı idaresi, lüzum gösterd ğı veya gönderle, 
tere h ettiği takdirde, 1 inci fıkrada derp ş edilen maddîlere ilış.k C 2 
örneğine uygun ayrı ve istenilen sayıda gumruk barnamelen de ek'e-
nır, bu bahnameler, ait o'dukları maddelerin d ş taraflarına ve sağlam 
bir tarzda haevarı b r s.cim'c bağlanır veya maddenin ıç ne konu'ur 
B u ha'de posta maddelerinin üzerine ya'nız C 1 etiketin n üst kısmı 
yapıştırılır. 

3 — C 1 etiketin n bulunmaması hiç bir halde bas'lmış kâğıtlar 
ile serum ve aşıları ve bozulabılecek b yo'ojık maddelerle âcil ihtiyaç
lara mahsus tedariki g "> ı'âe'arı ihtiva eden maddelerin çıkış merke
zine geri gönderilmelerini gerektirmez 

4 — Gumruk barnamelen ne şek İde yapılmış olursa olsun, bunlar
dan dolayı posta idare 1 e n hiç bir sorum yüklcrimezler. 

5 — Posta maddes nın muhtevası gümrük barnamesinde teferru
atlı olarak gösterılmelıd.r. Genel tarzda bildirimler kabul olunmaz. 

M A D D E : 129 

Alıcıdan resim ve ücret alınmıyacak maddeler 

1 — Alıcılarna her türlü ücret ve resim alınmadan tes'im edile
cek haberleşme maddeleri, yüz taraflarında çok barız harflerle «Franc 
de droıts — alıcıdan resim alınmıyacak» başlığını veya çıkış memleketi 

dilinde buna benzer bir ibareyi taşımalıdır. B u maddelerin adres taraf
larına yine, çok barız harflerle, «Franc de droits» İbaresini taşıyan sarı 
renkte b.r etiket konulur. 

2 — Ücret ve resimleri ödenmiş olarak gönderilen her maddeye 
ilişle C 3 örneğ ne uygun sarı renkte kâğıttan bir pusula eklenir. M a d 
den n göndericisi ve - posta servis ne ait işaretler İçin - gönderici mer
kez, ücret ödeme pusulasının yuz tarafının A ve B k'sımlarının sağ t a 
rafındaki metni tamamlarlar. Göndericinin kayıtlan karbon kâğıdı ile 
yapılabilir. Metin, Sözleşmenin 65 inci maddesinin 2 nci fıkrasında der-
p s olunan taahhüdü mutazamm n olmalıdır Ücret ödeme pusulası ge
reği gibi doldurulmuş olarak, maddeye sağlamca iliştirilir. 

3 — Gönderici tevdiden sonra maddenin alıcıdan resim almaksızın 
teslimini istediğinde şu şekilde işlem yapılır : 

a) istek posta ile yollanacaksa, çıkış merkezi izahatlı bir notla 
keyfiyetten varış merkezine bilgi verir. B u not, gerekli posta ücreti 
ödenm ş o'duğu halde, taahhütlü olarak varış merkezine yollanır ve ona 
gereği g bi doldurulmuş bir ücret ödeme pusulası da eklenir. Gönderme 
hava yolundan olmuşsa, munzam ücret keza izahatlı notun üzerinde 
gösterilir Varış merkezi, maddenin üzerine 1 inci fıkrada derpiş olunan 
etiketi koyar. 

b) istek telgrafla tebliğ edilecekse, çıkış merkezi keyfiyeti varış 
merkezine telgrafla bild n r ve aynı zamanda maddenin tevdiine ait b i l 
gi leri de verir. Var.ş merkezi re'sen bir ücret ödeme pusulası düzenler. 

BÖLÜM : II 

Posta maddelerinin her nevine uygulanacak özel hükümler 

M A D D E : 130 

Mektuplar 

1 — B u maddenin hükümleriyle 126 ncı maddenin hükümlerine 
riayet olunması kaydıyle, mektupların şekli ve kapatılması hakkında 
h ç bir şart koşulmaz Mektupların yuz taraflarında ücret, adres ve ser-
V i S işaret veya etiketleri için lâzım olan yer tamamen boş b'rakılmahdır. 

2 — Bozulabılecek biyolojik maddeler iht iva eden mektuplar, aşa
ğıdaki özel tertip kaidelerine tabidir : 

a) Hastalık doğuran canlı mıkro-organizmalardan veya hastalık 
yapan can'ı virüslerden ibaret bulunan bozu'abılecek biyolojik maddeler, 
ağzı iyice kapatılmış kalın camdan b r şişe veya bir tüpün veyahut ağzı 
mühürlenmiş bir ampulün içine konulmalıdır. Kabın su geçirmemesi ve 
sıkıca kapatılm-ş olması lâzımdır. B u kabın, etrafına bir kaç defa do-
lannvş ve hem üstünden hem de altından bağlanmış kalın ve emici bir 
dokuma ile (Idrofıl pamuk, yumuşak yünlü kumaş veya pamuk fanila) 
bir nevi ığ teşkil edecek şekilde sanlmış olmalıdır. Böyle sarılmış olan 
kab sağlam ve iyice kapat'lnvş madenî b r mahfazaya konu'nıalıdır. Iç 
kab 'a madenî mahfaza arasına konu'an eınıcı madde, kır.lma halinde 
ıç kabın içinde bulunan veya teşekkül edebı'ecek olan mayi in hepsini 
emecek miktarda olma'ıdır. Madenî mahfaza, bu mahfazanın d'şmda 
her türlü bulaşmayı imkânsız kılacak tarzda yapılmış ve kapatılmış o l 
malıdır Mahfaza, pamuk ve süngerlı bir madde ile örtülmüş ve koru
yucu b.r kutu içine oynamayacak şek İde kapatılmış bulunmalıdır. B u 
d ş muhafaza kabı, ıçl oyuk sağlam b.r tahta parçasından veya maden-
dan veyahut aynı sağ'amlıkta bir madde veya yapıdan ibaret olmalı ve 
iy i intibak eden ve taşıma sırasında kendi kendine açı'amıyacak şekilde 
tesbıt edilmiş bulunan bir kapağı da bulunma'ıdır. Yüksek ısılara karşı 
hassas olan maddelerin muhafazasını sağlamak için donma yoluyle k u 
rutma ve buz ambalaj gibi bzel tedbirler alınmalıdır. H a v a tazyik.nde 
değişikliklere sebep olan hava yolundan taşıma, ambalajları bu hava 
tazyiklerine dayanacak dereceda sağlam olmalarını gerektirir . Diğer 
taraftan dış kutu (Ve icabında dış ambalaj) resmen tanınmış gönderici 
'âboratuvarla alıcı lâboratuvarların adresleri yazılı bulunan tarafına, 
özel bir işaret ve aşağıdaki ibareleri taşıyan mor renkte bir etiket ko-
nulmal'dır • «Bu etiket, yalnız resmen tanınmış lâboratuvarlar tarafın
dan kullanılabil r»; «bozulabılecek biyolojik ' madde'er (Tıbbı istimale 
mahsus)»; «tehlikelidir; taşıma sırasında açmamalı»; «tıcan değeri yok
tur»; «milletlerarası posta emniyeti kaidelerine göre ambalajlanmıştır.» 

b) Ne hastalık doğuran canlı mikro-organlzmalar ne de hastalık 
yapan canlı virüsler iht iva eden bozulabılecek biyolojik maddeler, su 
geçmez bir ıç kab 'a muhafaza edici b r d ş kab ve hem ıç kabın içme 
ve hem de iç ve dış kablar arasına konulmuş emici madde ile ambalâj-
lanmal dır, bu madde, kırılma halinde iç kabın içinde bulunan veya ha
sıl olabilecek olan mayun hepsini emmeye yetecek miktarda olmalıdır. 
Diğer taraftan, ıç ve dış kabların muhtevası, oynamıyacak şekilde 
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ambalâjlanmal-dır. Yüksek ısılara karşı hassas olan maddelerin muha
fazasını sağ'amak Iç.n donma yoîuyle kurutma ve baz ambalaj g b 
öael tedbirler alınmalıdır. H a v a tazy k'erınde değ sikliklere sebep olan 
havadan taş-ma, madde mühürlü ampuller ve iyice kapalı şişeler içine 
konu'muşsa, bu kafolar n hava değ ş k l k'er.ne dayanacak s a ğ a n l k t a 
olmaların gerektirir Dış kabla madden n d ş ambalâh gonderıc 'âbo-
ratuvarla alıcı lâboratuvarın adresleri yaz'lı taraflarında özel bir işa
retle aşağ daki ibareler bulunan mor renkte b r etiket taşıma'ıdır «Bu 
etiket yaln z resmen tan-nm-ş lâboratuvarlar tarafından kul'anı'ab'hr»; 
«bozu'ıbi'ecek biyolojik maddsler (Tıbbı istimale mahsus)»; «taşıma 
sırasında açmamalı»; «ticari değer^ yoktur»; «milletlerarası posta em
niyeti k a delerine göre ambalajlanmıştır». 

M A D D E : 131 

Cevapsız posta kartları 

1 •— Posta kart'arı, işlenmeyi güçleştirmemek için mukavvadan 
veya dayanıklıca kâğıttan yapılmalıdır. 

2 — îçins başka maddelerin g rmeslne İmkân vermlyecek surette 
i k i iç yüzü b rb rı üzerine tamamıyle yap'Ştınlnrş olan katlanmış kâğıt 
yapraklan , posta kartlarından sayılır. 

3 — Posta kartları, yüz taraflarının başında Fransızca olarak 
«Carte postale» başlığını veya bu başlığın başka bir dı'deki karşılığını 
taşımalıdırlar. B u ^başlık, özel sanayice çıkarılan posta k a r t l a n için 
mecburi değildir. 

4 — Posta kartları, açıktan, yani kuşaks'z ve zarfsız olarak gön
derilmelidir. 

5 — Yüz tarafın h'ç olmazsa sağ yansı alıcının adresiyle servise 
ait şaret'ere veya etiketlere tahsis olunur Posta pulları ve ücret ödeme 
damgalan, yüz tarafa ve mümkün olduğu kadar kartın sağ k'smına 
tatbik edilmelidir. Gönderici, 6 ncı fıkra hükümlerine riayet etmek şar-
tiyîe, a rka tarafını ve yuz tarafın sol kısmını kullanır. 

6 — Posta kartlarına ticaret eşyası örnek'eri veya buna benzer 
şeyler eklemek veya bağlamak yasakt-r. Bununla beraber, söz konusu 
kartların hal ve heyetini bozmamak ve kar ta tamamıyle yapışmış bu-
iun-nak şartiy'e vinyetler, fotoğraflar, her nevi pullar, etiketler ve kâ
ğıttan veya pek ince başka b.r maddeden kesilmiş her türlü parçalarla 
sdres kuşak'arı yahut katlanır kâğıtlar yapıştırılabilir. B u maddeler, 
p^s1- \ -ı-ı »• n n - n pk •"'k ' " r n ^ v e i " 1 - - . " - ' fu f ı r ı n ~ o 1 ' «s 
yap-ştırılab.lir; yaln 'z adres kuşak veya etiketleri yüz tarafı tamamly'e 
kaplıyabllirler Posta ücreti karşılığı olan pul 1 arla karıştnlabllecek her 
türlü pullar, ancak arka tarafa yapıştırılır. 

7 — Kendi nev.lerı ıç n konulmuş o'an şartlara uymayan posta 
k a r t l a n mektup iş'emıne tabı tu 'u 'ur , Şu kadar kı intizamsızı'k'arı y a l 
nız ücret karşılıklarının arka taraflarına yapıştırılmış olmas ndan İleri 
gelen'er müstesna olup bunlar ücretleri ödenmemiş sayılır ve ona göre 
işleme tabi tutulur. 

M A D D E : 132 

Cevaplı posta kartları 

1 — Cevaplı posta kartları, yüz taraf'arınm bırn-ı k srrrnda F r a n 
sız di l i ile «Carte postale avec réponse payée = Cevaplı posta kartı» 
i k nci kısmında «Carte posta'e - réponse = Posta kartı - oevap» başlık
larını taşımalıdır'ar Bunlardan başka, sözü edilen kartların her ıkı par
çası, cevapsız posta kartları hakkındaki d ğer şartlara da uygun olma

lıdırlar; bu ıkı kısım, kat y e n ust kenarı teşkil edecek, surette, b irbir i 
üzerin^ katlan r ve fakat her hıng b.r su"et'e kapatı'maz 

2 — Cevap kısnrn.n adresi, kartın .ç tarafında bu'unma' d r 

3 — Gönderici cevap kısnvnın yüz tarafında, kend. ad nı ve adre 
Bini gösterebilir. 

4 — Yine gönderici oevap kısnvn:n arka tarafına, alıcı tarafından 
doldurulmağa mahsus bir soru cetveli bastırabıLr. Alıcı «Cevap» kıs
mına yapışık «Soru» kısnrnı da genye gönderebilir. B u ha'de, «Soru» 
kartın n adresi çiz lmeli ve kartın iç tarafında kalmalıdır. 

5 — Cevap kısnvnın çık'ş memleketi posta pu'u i'e ödfn-.ış olan 
ücreti, ancak cevap kısmı bu memlekete göndsrıldığı takdırd° mute
berdir. B u şarta riayet olunmad.ğı takdirde, cevap kısmı, ücreti od„n-
mem.ş posta kartı gibi muameleye tabı tutulur. 

M A D D E : 138 

Iş kâğıtları 

1 — t ik maksad te-nın e'ı ş olan eski tar ihl i muhabere kâğıtları, 
açık mektuplar ve posta kartları ile bunların suretleri, mahkeme kâ
ğıtları, noterler, avukatlar, zabıt kâtıplen ve muhamminler tarafından 
tanzim edilmiş her türlü resmî belgeler, irsaliye kaimeleri veya konış-
mentolar, faturalar, sigorta kumpanyalarına ait bazı belgeler, damgalı 
veya damgas'z kâğıt üzerine yazılnvş özel sözleşmelerin suretleri veya 
özetleri, el yazısı ile yazılnrş b r musiki esennın tamamı veya parça
ları, yalnız olarak gönderilen ve el yaz'sı ile yazılmış olan eserler veya 
gazeteler, doğrudan doğruya derse taallûk etmeyen her türlü işaretleri 
havi olmamak şartıyle talebe vazifelerinin asıllan ve düzeltilmiş olan
ları gibi tamamen veya kısmen yazılm ş veya tersim edilmiş olup içinde 
bu'unulan zaman ve şahsa a't bir haberleşme mahiyetini ha.z olmayan 
bütün kâğıtlar ve vesikalar, iş kâğıtlanndan sayılır. 

2 — Sözü edilen kâğıt ve vesikalara, aşağıdaki ıbarelen veya bun-
l a n n benzerlerini havı muhtıra kabilinden pusu'alar yahut gönderme 
bordrolan eklenebilir : Gönderilen madden n mürekkep olduğu parçala
rın birer birer beyanı; gönder.ci ve alıcı arasında geçm ş b 4 r muhabereye 
atıflar, meselâ : « . ye ait t a n h l i 
mektubunuza ek. B i z i m ış'anmız Muştennın 

iş'an» gibi . 
3 — E s k i tanh l i muhabere maddeleri, i lk ücret ödemede kullanıl

mış olan iptal edilmiş pu l lan ve ücret ödeme damgalannı taşıyabilirler. 
4 — tçınde bu'unulan zamana ve şahsa ait muhabere mahiyetini 

haiz olsalar dahi, okul öğrencileri arasında i lg i l i okul lann mudur lemrn 
tavassutu şartıyle teati olunan haberleşme maddelerini muhtevi bilcümle 
muraselât, ış kâğıtlarından sayılır. 

5 — İş kâğıtları, şekil ve bağlama ve tertip bakımından 137 nci 
maddede basılmış kâğıtlar için konulmuş olan hükümlere tabidir. 

M A D D E : 134 

Basılmış kâğıtlar 

1 — Dökme harflerle, oyma harflerle, taş'basmasiyle basılnrş veya 
otografı usulü ile veya fotoğrafla suretleri çıkarılmış gazeteler ve mev
kut eserler, kitaplar, risaleler, musiki notaları, kart vızıtler, adres k a r t 
ları, matbaa provaları, gravürler, fotoğraflar, içinde fotoğraf bu unan a l 
bümler, tasvirler, resimler, plânlar, coğrafya haritaları, kesilecek biçki 
modelleri, kataloglar, tanfnameler, muhtelif ilânlar ve ihbarnameler ve 
genel olarak kâğıt veya kâğıda benzer başka b*r madde, perşömen veya 
mukavva uzenne dökme hafler, oyma usulü, taş basmasıyle otografı 
veya fotoğrafı veya tanınması kolay diğer her türlü makine usulü ile 
basılmış veya sureti çıkarılmış her türlü maddeler basılmış kâğıtlar
dan sayılır, bununla beraber, kalke usulü ile, müteharrik veya sabit 
harf l i damgalarla veya yazı makinesiyle çıkanlan suretler basılmış kâ
ğıtlardan sayılmaz. 

2 — Sözleşmeli bir d.l teşkil edebilecek her hang. işaretlen taşıyan 
basılmış kâğıtlar ile basıldıktan sonra metni değiştirilmiş olanlara, -136 
ncı maddede açıkça istisna edilenler haraç olmak üzere - basılmış kâğıt
lar ücreti uygulanmaz. 

3 — F i lmler , gramafon plâklan ve otomatik musiki aletlerine tat
bik edilmeğe mahsus del.klı kâğıtlar, basılmış kâğıtlar tanfesıyle kabul 
edilmez Basılmış kısımlar maddenin asıl kendısmden olmadığı açık bir 
surette görülen kâğıtçılık maddeleri hakkında da bu hukum aynen ca-
nd i r . 

M A D D E : 135 

Basılmış kâğıtlar. Bunlardan sayılan maddeler 
E l veya yazı makinesiyle yazılnvş b.r örnek kopyanın polıgrafı, 

kromografı vesaire gibi mıhan kî bir usul ile ç'kanlmış suı etleri, çıkış 
idaresinin ıç nizam'arında gösterilen şartlar dairesinde postaya verıl-
d kçe, basılnvş kâğıtlardan sayılır. B u suretlerin her b in , basılmış kâ
ğıtlara yapılması caiz olan haşiye ve ilâveleri iht iva edebilir. 

M A D D E : 136 

Basılmış kâğıtlar. Müsaade olunan haşiyeler ve ilişikler 

1 — Bilcümle basılnvş kâğıtlar mürasele maddelerinin iç'nde ve 
dışında : 

a) Göndericinin ve alıcının ad'arını, şöhret veya memuriyetlerini, 
ticaret unvanlarını ve adreslennı, gönderme tarmıni göndencinm imza-
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sim, telefon numarasını ve bağlı olduğu telefon şebekesini, telgraf adre
sini ve kullandığı te'graf remizlerim, irtibat santralı adı ve ışaretr/e 
birlikte teleks çağırma numarasını, posta cari hesabiyle banka carı hesa
bını ve münhasıran gönderilen maddeye alt sıra veya kayıt numaras'nı 
işaret etmek; 

b) Baskı yanlışlıklarım düzeltmek; 

c) Basılmış metne şahsa ve içinde bu'unan zamana ait bir muhabe
re mahiyeti vermemek şartiyle basılmış metn n bazı kelimelerini veya 
bazı kısım'arını çizmek, bun'arın altlarını çizmek veyahut buaiarı çiz 
gılerle kuşatmak hususlar.na müsaade olunur. 

2 — Bundan başka, aşağıdaki şeylerin de işaret veya ilâve edil
mesine müsaade olunur : 

a) Gemilerin ve uçakların kalkışlarına ve varışlarına dair ilânlar 
üzerine . Kalkış ve varış tarih ve saatleri ve gemilerle uçak arın ve 
kalkacakları, uğrayacakları ve varacakları l i m a n l a r n adları, 

b) Geçiş ihbarnameleri üzerine Yolcunun adı, geçmek istediği 
yerin adiyle geçeceği tarih ve saat ve ineceği yer; 

c) K i tap ve gazetelerle gravürler ve musiki nota'arı gibi k i tap
çılığa ait ese lerle ı'gili s pariş, abone kayıt ve teklif kâğıtlarna • i s 
tenilen veya tekli f edilen eserler ve nüsha adedi, bu eser erm fiyatı ve 
fiyat teşk 1 eden unsurlar gösteren haşiyeler, paran n nasıl ödeneceği, 
basılış ve yayıhş hakkında malûmat ve yazıcılarla basıcıların adları ile 
katalog numarası, «Ciltsiz», «Karton kaplı» veyahut «Ciltli» kelin e'erı; 

d) Kütüphanelerin ödünç kitap veren servisleri taraf ndan k u ' l a -
nılan formüller üzerine : Eserlerin adları, istenilen veya gönderilen nüs
haların sayısı, müellif ve yayıcıların adları, kata'oğun numaraları, okun
mak için müsaade edilen günler saysı, eseri okuyacak kimsen n adiyle 
sözü geçen eserlere ait kısalt İmiş diğer bilgiler, 

e) Res m l i kart lar , basılmış karvızıtler ile yılbaşı ve Noel k a r t ' a n 
üzerine en çok beş kelime veya sözleşmeli harf remız'eriyie beyan ed 1-
miş temenniler, selâmlar, tebrikler, teşekkürler, taziyeler vesaır ncz ket 
ifadeleri; 

f) Matbaa prova"arı üzerine • Tashihe, şekle ve bas-ma ait deği
şiklikler ve İlâvelerle eser n basmrna alt «Basılması uygundur», «"örül
müştür, basılabilir» gibi veya bunlara benzer diğer her türlü işaretler 
Prova üzerinde yer olmad ğı takdirde ilâveler ayrı kâğıt"ar üzerine de 
yapılabilir; 

g) Moda resimleri ve coğrafya harita'arı vesaire üzer.ne Renk'er, 

h) Car i f iyat listeleri, ilân teklif leri , borsa ve piyasa cetve'lerı 
ticaret sirkü"erleri ve tarıfname'er üzerine Rakamlar , fiyatları teşk 1 
eden unsurları gösteren d ğer her türlü haşiyeler; 

i) Ki taplar , gazeteler, risaleler, fotoğraflar, gravürler, musiki no
taları ve genel olarak matbaa harfleriyle, oyma usu'u ile, taş basmas yle 
veya otografl usu"ü ile bas lm-ş olan edebiyata ve gusel sanatlara a t 
bilcümle eserler üzerine • Hu'ûs ve hürmet arz-ndan ibaret h r ithaf ve 
fotoğraflar ve hakedılmiş resimler üzerine, mînalarnı açık'avan pek 
kısa bir yazı ve fotoğraf -n veya hakedılmiş resmin kend sine ait d ğ t r 
kısaltılmış işaretleri; 

J) Gazeteler ve mevkut yayınlardan kesi'en fıkra'ar üzerine K e 
si ldikleri gazete veya yayın n adı, tar ih i numarası ve adresi; 

k ) Adres değiştirme ihbarnameleri üzerine yeni adres ve eski ad
res ve değişme tar ih i . 

3 —• 1 inci ve 2 nci fıkralarda gösterilen ilâveler ve düzeltmeler el 
veya her hangi b ir makine usulü ile yapılabilir. 

4 — Nihayet, aşağıdaki şeylerin eklenmesine müsaade olunur • 

a) Düzeltilmiş veya düzeltilmemiş matbaa provalarına Bun'arın 
asılları; 

b) 2 ncı fıkran-n i) harfinde gösterilen posta madde'erıne . Gön
derilen maddeye ait ve yalnız bunun neden ibaret olduğunu bildiren aç k 
fatura ; 

c) Sözleşmenin 49 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarnda göste
rilen posta maddelerine • Üzerinde bir posta cari hesabı basılı bulunan 
bir para yatırma formülü; 

d) Basılmış bütün kâğıtlara : Maddeyi gönderen n adresini taşıyan 
ve geri gelme postaj ücreti maddenin gönderildiği memleket n posta pu ' -
ları ile ödenebilecek olan bir kart , bir zarf veya bir kuşak; 

e) Moda gazetelerinin üzerlerindeki yazılara göre içinde gönde
r i ld ik ler i sayı ile bir bütün teşkil eden kesilmiş patronlar. 

M A D D E : 137 

Basılmış kâğıtlar, maddelerin tertibi 

1 — Basılmış kâğ-tlar, ya kuşak a't na, tomaı h İme kar ' cn 'ar 
aras'na, açık b r kılıfa, kapanmanrş ve ıcabmda kolayca ç kar 1 p t k-
rar yer.ne konulabilir tamamiyle tehlikesiz toka'arı bulunan bir zarfa 
konulmalı veya kolay çözülecek surette bir sicimle bağlanmahdır. 

2 — B i r kart şekil ve kalınlığ nda bu'unan bas lm-ş kâğ-far, k u 
şaksız, zarfs-z veya bağsız olarak aç'k gönder ihblr * ; n gö ide.- le 
u-ulü t ş n rken aç lnryacak surette k a t ' s n ı ş olan bas İm ş kâğ t ar 
çın de kabul olunur 

3 — Tenzilâtlı ücretten faydalanan resi ıh kart ' a r da d'hı o ldu 'u 
halde, kart şeklindeki basılmış kâğıt'arm yüz tarafların n hiç olmazsa 
sağ yar.s-, alıcın n adresine ve servis işaretlerine veya etiketlerine talıs s 
olunur Posta pul 1 a n ve ücret ödeme damgalan, yüz tarafa ve müm
kün olduğu kadar kartın sağ tarafına konulmalıd.r. 

4 — Her ha'de bası'mış kâğıtlar, içlerine başka maddeler g r m l -
yecek surette tertip edilmelidir 

M A D D E : 138 

Körlere mahsus kabartma baskılardan sayılan maddeler 

Kör'ere mahsus yazı (Cecographie) îŞTet 'er .ni taş yan k'-şe'er 
körlerin kul lan na 'ar na mahsus kabartma baskılardan sayılır 

Resmen tanınmış bir kör müessesesi tarafından gönderilmiş veya 
böyle hır müessese ad na yollanmış olmak şartiyle, münhasıran köı lere 
mahsus sesli plâklar ve özel kâğıtlar da aynı neviden say hr. 

x M A D D E ; 139 

örnekler, bunlardan sayılan maddeler 
Matbaa klişeler', tek tek gönderilen kesilmiş patronlar, tek anah

tarlar, koparılmış taze çiçekler, tabiat tar h ne ait maddeler (Kuru u"-
[ muş veya muhafaza edı'mış hayvanlar ve bitkiler, jeoloji örneklen ve

saire) ' serum veya aşı tüpleri, âcil ihtiyaçlara mahsus tedariki gaç ]âç-
lar, ticaret eşyası örnekleri tarifesine göre kabu 1 o'unur E u maddeler 
resnea tan noıış lâboratuvar ve müesseseler tarafından umumun ı.ı n -
faati gayesiyle gönderilen serum ve aşı tüpleri ve âcil iht iyar lara mah
sus tedariki güç ilâçlar hariç olmak üzere, tıcan b r maksat 'a gonderi-
leııez Sözü edilen madde'erin a nbalâjları, ticaret eşyas örnekleri h k -
k ndakı genel hükümlere uygun olmalıdır. 

M A D D E : 140 

örnekler. Müsaade olunan haşiyeler 
Ticaret eşyası örnek'erl murasele maddelerin n d ş nı veya ıç'ne 

o'duğu takdirde Örneğ n üzerine veya örneğe ait ayrı bir kâğıda, el y a 
hut m han'kı usul ile gönderici ve a'ıcın n ad 'arur , şöhret erin , sanat 
v e / a memuriyetler m, ticaret uıvanlarnı ve adreslerini, gönderme t ^ r i -
h ni , gönderıc mn İmzasın-, telefon numaras nı ve bağlı olduğu te'efcn 
şebekesjıı, telgraf adres ve rem zlennı, ırt bat santra'ı ad ve ışaıetı 'e 
bir ıkto teleks çağ rma nu naras-n' , posta can hesabiyle banka carı 1 e 
sabini, bir fabrika veya tac r markas nı, madd mn âmı'ine ve rnu aa'ıh -
dine veya örneğ n go ıd r îdığı kimseye mutaıllık k sa bir mlûr ıat ve 
sıra ve kayıt nu naralarnı, fıyatlan ve fiyatları terk p eden uncurlan gös
teren hâş yeleri, eşyan n ağırlık, rıetre ve ebadına ve mevcut miktarına 
ait işaretlerle çıktığı y e n ve nevi ve mahiyetini tâym için lâzım olan işa
retleri koymağa ve yazmağa müsaade o unur. 

M A D D E : 141 

örnekler. Maddelerin tertibi 

1 — Ticaret eşyası örnekleri, muayeneye müsait torba, k u u veya 
kapanmam-ş veya oynar bir kapama aletiyle mücehhez zarflar içme 
konulmalıd r. 

2 — Camdan olan maddelerle kolay kırılabılcn d ğer cş/a, su g bi 
akıcı madde'eı-, yağ'ar, iç yağlı maddeler, renk ' l veya renks z k u u 
tozlar müraseıâtıyle canlı anları, sülükleri ve İpek böceği tohumlar nı 
veya Sözleşmenin 60 ncı maddesin n 1 ıncı fıkras nda gösterilen para
zit leri ihtiva eden muraselât, aşağıda gösteri1 diğı g bi tertiplenm ş olmak 
şartiyle, ticaret eşyası örnek'erl şeklinde kahnl ve n^k lo 'mur 

a) Camdan olan maddelerle ko'ay kırı'ab.'en diğer eşya, memur
lar vo haberleşme madde" eri içm her tehlikeyi onııyecek surette sağ
lamca ambalaj ed.lmelıdır; bunun için maden, tahta veya sağlam cin
sinden oluklu mukavvadan yapılmış kutular kullanılır; 
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b) Su gibi akıcı maddeler, yağ'ar ve ko'ayca ak'cı hale ge'ebı'en 
cisimler, sağlamca kapatılmış kablar içme konulmalıdır. Her kab, kırıl
dığı takdirde akan maddeyi emr'ek için yeter miktarda talaş, p a n u k 
veya sünger gibi emici maddeler ile do'duru'muş ve madenden, dayamklı 
tahtadan veya sağlam cins nden o uklu mukavvadan yap İm ş ayrıca özel 
bir kutu içine yerleştirilmelidir. B u kutunun kapağı kolayca açılmıyacak 
surette tesbıt edılmelıd.r; 

c) Taşınmasında daha az mahzurlar bulunan merhemler, yumuşak 
sabun, reçineler vesaire gibi güçlükle akıcı hale gelebı'en ıç yağlı mad
deler ile ipek böceği tohumları (Kutu, bezden parşömenden vesaireden 
torba), gibi bir kaJb içine ve bu kab da tahtadan, madenden veya sağ
lam ve kalın meşinden yapılnrş ikinci bir kutuya konulmalıdr, 

d) A n i l i n vesaire gibi boyayıcı kuru tozlar, ancak dayanıklı teneke 
kutu 'ara ve bunlar da ayrıca tahta kurulara konu'duğu ve bu ıkı kab 
arasında talaş bulunduğu takdirde kabul olunur Boyas z kuru tozlar, 
madenden, tahtadan Veya mukavvadan k u t u ar içme konulmalıd r B u 
kutular da bez veya parşömenden bir torba içme konulmal d~r; 

e) Canlı arılar, sülükler ve parazitler, her tehı'keyı onlıyecek şe
kilde yapılmış kutular içine konulmalıdır 

3 — Genel kaide'ere göre ambalaj edilmeleri halinde bozua'bi'eeek 
veya çürüyefoılecek olan maddeler ve muhtevalarının muayenes ne imkân 
veren şeffaf b ir ambalaj içine konulan örnekler, ıstısnaen, sağ amca k a -
patılnrş bir ambalaj içinde olarak kabul edilebilir B u istisna, fabr ika 
tarafmdan kapatılmış veya ç kış memleketin n muayene kurul 'ar n"a 
mühürlenmiş bir ambalaj içinde postaya verilen s naı ve nebati mamuller 
ve mahsuller örneklerine de şamildir B u hal'erde, i lg i l i idareler bu kab 1 
mürase'âttan ya kendilerince gösterileceklerin a^ılmas m veya münasip 
başka bir şekilde muhteva muayenesinin kolaylaştırılmasını göncıeııcı 
veya alıcıdan isteyebilirler. 

4 — Ticarette ambalaj edilmesi âdet olnvyan tahta veya maden 
parçaları vesaire gibi tek bir parçadan ibaret şeyler ıçm ambalaj isten
mez. 

5 — Alıcının adresi, mümkün oldukça, ambalajın veya asıl m ö-
denln üzerine yazılmalıdır Şayet ambalaj veya maddenin kendisi, adre
sin yazılmas'na ve serv se ait işaretlerin konılmasma veya pasta pul 
larının yapıştırılmasına müsait değilse, maddeye sağ'amca bığ'anmış, 
tercıhan parşömenden bir etiket ku''amlmalıd r D a r j a vurulmasıyle 
madden n bozulmasına sebeb yet verilebilecek olduğu takd'rde de etiket 
kullanılmalıdır. 

M A D D E : 142 

Küçük paketler 

1 — Küçük paketler, yuz taraflarında çok barız harfleı'e •• Pet t 
paquet = Küçük paket» ibaresin» veya bunun varş memleketinde bilmen 
başka bir dı'dekı karşılığım taşımalıdırlar Bunlar, şekil, tertip ve am
balaj bakımından ticaret eşyası örnekleri ıçm konulan hükümlere tabi
dirler. 

2 — Küçük paketlerin içme, yaln'z ası] maddeyi bildiren ac k b>r 
faturayı ve gönderenin adresiyle beraber paket adresinin alelade bir ör
neğim koymak caizdir. 

3 — Göndericilerin adları ve adresleri, maddelerin d ş taraf a r n d a 
bulunmalıdır. 

M A D D E : 143 

«Fonopost» maddeleri 

1 — «Fonopost» maddeleri ıçm bilhassa derp.ş edilen hükümler 
mahfuz kalmak şartıyle bu maddelere, mektuplara ait hükümler uy
gulanır. 

2 — «Fonopost» maddeleri gibi gönderilen fonograf plâkları, ses
lendirilmiş bandlar veya teller, kapatılmamış sağlam bir zarf veya kutu 
içındo muhafaza edilmelidir. 

3 —• Gönder ci, zarfın veya kutunun yuz tarafına çok banz haıf-
lerle mûtat işaret ve yazılardan başka «Fonopost» kelımes nı yazmalıdır 
Zarfın yuz tarafına, yazıların tekrar seslendırılmesı usulüne dair bir 
veya bir kaç d.lde k sa bir yazı basılabilir. 

4 — Muraselen.n içinde, mat'up şekilde muhafaza altına al nni'ş 
olmak suretiyle, seslendırılmede kullanılmağa mahsus iğneler konul
masına müsaade olunur. 

M A D D E : 144 
Toplanmış maddeler 

1 — Başka başka nevilerden olan haberleşme maddelerinin tek 
bir mürasele maddesi içinde toplanması, her bir madde, kendisi ıçm tavın 

edilmiş olan ağ-rlık ve büyüklük hadlerini geçmemek şartıyle ve aşağ-da 
gösterilen kayıtlarla, ış kâğıtlarına, bas lm.ş kâğıt'ara ve ticaret eşyası 
örnek'erme hasrolunmuştur : 

a) Her b r muraseie maddesinin mecmu ağırlığı, bu madde yalnız 
ış kâğıtlarından ve örnek'erden terekküp edıyoısa 2 kilogramı geçrre-
î 'e l dır. Madde, basılmış kâğıt da ihtiva ediyorsa, bu had 3 ki loya ç k a 
rılır, fakat bu takdirde ış kâğıtları i l e örneklerin toplanmış ağrr.ığı 3 
k loyu geçmemelıd r , 

b) B i r araya toplanmış maddelerin boyları mektup boylar nı geç
memelidir, 

c) Mürasele maddesinin odenm ş ücreti, madden n içinde ış kâğ't-
ları varsa, bu kâğ t lara mahsus en aşağı ücretten az olmama'ıd'r 

2 — - B u hükümler, ancak aynı dereceden olan ücrete tabı mad
delere uygu 1 an'r B i r idare, başka başka derece'erden ücrete tabı mad
delerin tek b r mürasele maddesi içinde top'andığ nı görürse, bu mad
deye, butun ağ rl.ğı ıçm tarifesi en yüksek olan nevin ücretini uygular. 

PARÇA II 

Tahuthlu maddeler 

T E K BÖLÜM 

M A D D E : 145 

Tahuthlu maddeler 

1 — Taahhütlü maddeler, yuz* taraflarında, çok belli harflerle 
Fransızca «Recommade = Taahhütlü» başlığını veya çıkış memleketin 
dilmde buna benzer bir ibare taş'malıdır. 

2 — Aşağıda gösterilen ıstısna'ar hariç olmak üzere, bu maddeler 
için şekil, kapatılış veya adres n yazılması bakımından ayrıca bir şart 
koşulmaz. 

3 — Adı esleri kurşun kalemle yazılm ş veya harf rem'zlerinden 
müteşekkil olan haberleşme maddeleri, taahhüt u olarak kabul cd lmez 
Bunun'a beraber, şeffaf yuzlu zarflar içinde gönderilenlerden gayrı 
maddelerin adreslen sabit mürekkepli kopya kalemle yazılabilir 

4 — Taahhüt'iı maddelere, adreslerinin sol koşes ne, ilişik C 4 
orneğ ne uygun ve lât.n harfleriyle «R» harf nı, çık'ş merkez nın adını 
ve madden n sıra numarasını taşıyan bir etiket yapıştırılma!'d'r Bunun'a 
bera 1 er, ıç usul ve nizamları şıınd kı halde etiket kullanmağa müsait 
olmıyan idareler, bu k a denin uygu'anmasını sonraya b 'rakarak taah
hütlü maddelerin gösterilmesi ıç n, yanlaıma çıkış merkez n n adı ile 
s r a numarası işaret edı mek üzere «Recommande — Taahhütlü» veya 
«R» damgalarını kullanabilirler B u damgalar da adres tarafının sol 
koşesme basılmalıdır. 

5 — Mutavassıt idarelerce taahhütlü maddelerin yuz taraflarına 
hiç bir sıra numarası konulmamalıdır. 

M A D D E : 146 

Alma haberleri 

1 — Göndericinin bir alma haben istediği taahhütlü maddelerin 
yüz taraflarında, çok belli harflerle <Avıs de receptıon — A l m a haberi» 
işareti veya A R » damgası bulunmalıdır; gönderici hava yo'unun k u l 
lanılmasını istemişçe, bu ışaret'ere «Par Avlon = Uçak ile» ibaresi ilâve 
edılmelıd r. Gönderici, ad ve adresini Lâtin harfleriyle maddenjı üzerine 
yazmalıdır. 

2 — B u maddeleıe, bir posta kartı kalınlığında, açık kırmızı renk
te ve ilişik C 5 örneğine uygun bir formül katılır Gönderici tarafından 
formülün yuz tarafına Lâtin harfleriyle ve kurşun kaleminden başka b i r 
ka'emle ad ve adresi yaz'ldıktan sonra formül çıkış merkez nce veya 
çıkış posta idaresi tarafmdan gösterilecek diğer bir merkezce dolduru'ur 
ve sonra madden n d ş tarafına sağlam bir surette ılıştır.Lr, şayet for
mül varış merkez ne varmazsa, bu merkez re'sen yeni bir alma haberi 
tanzim eder. 

3 — Gönderici, a lma haber.n n uçakla ıadesmı isterse, C 5 for
mülü, yüz tarafında çok belli harf 'erle «Renvoi par av.on = Uçak ile 
iade» ibares nı taşımalıdır Bundan başka, bu formül üzerine mavi renkte 
«Par av on = Uçak ı'e> damgası veya et.keti konulmalıd r A l m a habe
r inin uçakla iadesi ıç n gönderici tarafından ödenen ve tutarı formülün 
ağırlığına göre hesaplanan munzam ücret, d'ğer ücretlerle birl ikte 
maddenin üzerinde gösterilir. 
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4 — A l m a haberi formülünün ağırlığı posta ücretin n hesabında 
dıkate alınmaz. 

5 — Varış merkezi, C 5 formülünün usulü dairesinde do 'durdjk-
tan sonra açıktan ve ücretsiz olarak, gönderici tarafından gösterilen 
adrese gen yollar Gönderici, buna alt ücreti ödemişse, geri yollama 
İlk hava postasiyle yapılır. 

6 — Gönderici normal mühletler içinde kendisine varmıyan bir 
alma haberini isterse, 147 ncı maddede gösterilen usul ve kaidelere gore 
işlem yapılır B u halde, İkinci bir ücret alınmaz ve çıkış merkezi, C 5 
frmulunun baş tarafına, «alma haberinin ikinci nüshası ilâh. » d'ye 
yazar. 

M A D D E : 147 

Tevdiden sonra istenilen alma haberleri 

1 — Gönderici, maddenin postaya verilmesinden sonra bir aiıus. 
haberi istediği takdirde, zıkış merkezi, once i'gılın'n admı ve adred'nt 
Lât n harfleriyle yuz tarafına yazmış olduğu bir C 5 formülü do'durur 

2 — C 5 formülü, 158 inci maddede bildirilen reklâmasyona 
ıC 9) eklen r ; bu rek'âmasyon üzerine gerekli posta ücretin. gcs + erlr 
bir posta pu'u yapıştırıldıktan sonra, sözü ed 'en 158 mel madde hüküm
leri dairesinde işlem görür, ancak, alma haberinin ait olduğu madde 
sahibine muntazaman teslim edilmiş bulunuyorsa, varış merkezi C 9 
formülünü alıkoyarak C 5 foormulünü, 146 ncı madden n 5 ıncı fıkra
sında gosterild ği şeki'da, çıktığı yere geri gönderir. A l m a haberinin 
hava yo'undan iadesi isten lmışse, C 5 formu'u, 146 ıncı madden'n 3 uncu 
ve 5 inci fıkralarının derp ş ettikleri şekilde işleme tabı t u t u l m a l a r A l 
ma haberinin uçakla iadesi ıç n gönderici tarafından ödenen ücret C 9 
formülü üzerinde gösterilmelidir. 

3 — B i r isteği telgrafla alan varış merkezi, re'sen bir a'ma haberi 
düzenler. 

4 — Taahhütlü maddelere ait reklâmasyonlann gönderilmesi iç'n 
158 inci madde gereğ'nce idareler tarafından kabul edl'en özel hükümler, 
sözü edilen maddelerin postaya veı ilmesinden sonra isten len alma 
haberi ıç'n de uygulanabilir. 

M A D D E : 148 

Alıcının Kendisine verme 

Alıcınm kendisine verilecek maddeler, yuz taraflarında çok belli 
harflerle «A remettre en mam propre = Alıcının kend sine veri'ecek-
tir» ibaresini veya bu ibaren n varış memleketinde bi'ıncn b.r dildeki 
karşılığını taşımalıdır. 

PARÇA III 

Çıkışta ve Varışta Yapılacak işleri 

T E K BÖLÜM 

M A D D E : 149 

Tarih damgasının basılması 

1 — Haberleşme maddelerinin yuz taraflarına, çıkış merkezince 
Lât n harfler yle maddenin çık'Ş yermi ve postaya verildiği tarihi gös
teren b.r damga basılır B u damganın çıkış memleketi d ' l in n yazıM ğı 
haflcrle bir kaşıl'ğı ilâve olunabilir Mutaaddıt postanesi bu'unan yer
lerde damga madden'n hangi postaneye verıld^ğmı gostermel.cLr 

2 — 1 mcı fıkrada derp.ş edilen damgan n aşağıdaki maddelere 
basılması mecburî değild r : 

a) Ücret ödeme makineleri damgalariyle ücretleri ödenmiş 
olan haberleşme maddeleri - eğer bu damgalarda çıkış yeri adı ve 
postaya verilme tar ihi mecut i s e - ; 

b) Matbaa baskısı ile veya diğer b r baskı üe elde edilen tatb.k-
ler'e ücret'erı ödenen haberleşme maddeleri; 

c) înd rı'mış tar feye tabı âdı maddeler - çıkış yer n'n bu mad
delerin üzerinde gösterilmesi şartıyle -

3 — Posta ücretinin ödenmesinde muteber olan bütün posta pulları 
iptal olunmalıdır. 

4 — Çıktığı merkezce yanlışlıkla veya unutu'arak 'ptal edilmem ş 
olan posta pulları, idareler, iptal in özel bir tşaretle yapılması hakk n ia 
hukum koymam'şlarsa, intizamsızı ğı gören merkez tarafı ndan m J r e k -
keple veya s'linmez kalemle kahn bir çyzgı ile çizilmelidir. B u pu lara 
hiç bir halde tar ih damgası basılmaz. 

5 — Ind riılmış tarifeye tabı âdı maddeler müstesna olmak üzere, 
yanlış yollanan haberleşme maddelerinin üzerlerine, b u n ' a r n j a n ş ola
rak ged ik ler i merkezin tarih damgası basılmalıd.r. B u mecburiyet ya l 
nız sabit merkezlere değil, mümkün oldukça, seyyar merkez'ere de te
rettüp eder. Damga, mektuplar n arka ve posta kartların n da yuz taraf
larına basılmakdır. 

6 — Gemilerde postaya ver len haberleşme maddelcrmm damgalan
ması, posta memuruna veya posta servisi ile vazifeli gema mcmırunı 
veyahut bun'ar bu unmadığı halde, sözü ed len maddelerin aç'ktan tes'ım 
edileceği iskele posta merkezine düşer. B u halde, sözü edilen merkez 
bahsi geçen maddelere kendi tarih damgasını vurur ve üzerlerine «Na
vire = Gemi», «Paquebot = Posta vapuru» işareti veya bunlara benzer 
başka bir işaret koyar. 

7 — Cevaplı bir posta kartının varış merkezi, tar ih damgas n\ 
«Cevap» kısmınm yuz tarafınm soluna basabilir. 

M A D D E : 150 

Ekspres posta maddeleri 

Ekspres posta maddeleri, mumkun olduğu kadar, var ş yen ad ıı ıı 
yanmda olmak üzere, üstünde çok belli harflerle «Exprès» ibaresi basılı 
koyu kırmızı renkte bir etiket veya bunun yerim tutan b r işaret ta 
şırlar. 

M A D D E : 151 

Ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş maddeler 

1 — Postaya verilmeler nden sonra gerek alıcıdan ve gerek elde 
ka lma halinde göndericiden her hang bir ücret alınması gereken haber
leşme maddelerin n yuz taraflar n n sağ ust k.sm na (ödaıccck ücret 
demek olan) T damgası vuru 'ur B u damgan n yan na da, a 'nacak üc
retin tutarı, frank ve santim olarak, pek okunaklı r a k a n r a r ' a k a y t ve 
işaret olunur. 

2 — T dam^asm n basılması ile alınacak ücret tutar n n ışır^t 
olunması, çıkış idaresine veyahut tekrar yollama veya e'd^ ka'ı ıa ha
linde, tekrar yollayan idareye düşer Bunun'a beraber, tekrar yo ' layan 
idare ile münasebetler nde nd.rılm ş ücret uygu'ayan mem'ckeUerd n 
çıkan maddeler için almacak ücret tutarı, bu maddeleri dağ'tan ıd re 
tarafından işaret cdıhr. 

3 — Dağıtıcı idare, posta maddelerim, alınması gerekrn ücrete 
tabı tutar. 

4 — T damgasını taşımayan her madde, göru'ur b.r yan -ş k ba 
lunmad kça, ücreti usulü daıres nde ödenmiş sayılır ve hakkmda ona 
göre işlem yapılır. 

5 — Ücret ödenmes nde muteber olmayan posta pu'Iarı ve ücret 
ödeme damgaları d kkate alınmaz. B u halde, etrafı kurşun ka'emı ı'c 
çizilecek olan söz konusu posta pullarınm veya damgalarmn yan'na bir 
sıfır (0) konulur. 

M A D D E : 152 

Ücret ödeme pusulalarının (A kısmı) gen gönderilmesi Alıcdan 
resim ve ücret alınmıyacak bir maddenin gönderici tarafından 

avans verilen resim ve ücretlerinin tahsıh 

1 — Ahcısmdan resim ve ücret abnmıyacak bir madden n a ' ıct na 
tesl mınden sonra, gumruk resım'erını vesaır masrafları gönd^ncın n he
sabına avans vermiş olan merkez, ücret ödeme pusu'as n n A ve B k ' -
sımlarınm arka taraflarında bulunan işaretlerin* kend s ne ait c hetler nı 
karbon kâğ dı ile tamamlar B u merkez A kısm'nı musbıt be'gelerle b r -
lıkte maddenin çıktığı merkeze yollar. B u yollama, kapah zarfla ve 
muhteva işaret edilmeksizin yapılır B kısmı, borç'u idare ile hesaplaş
mak üzere madden n varış idaresi taraf 'ndan alıkonu'ur. 

2 — Bunun'a beraber, her idarenin, masrafları gösteren ıcret öde
me pusula'ar n n A k smm n geri gönderilmesi ş m ozel su "ette tâyn 
olunan merkezlere yaptırmağa ve o kısmın muayyen b r merkeze gon-
derılmssını istemeğe hakkı vardır. 

3 — Her halde, ücret ödeme pusu'alarm n A kısnrn n geri gön
derileceği merkezin adı, maddeyi gönderen merkezce bu kısmın yuz t a 
rafına yazılır. 

4 — «Franc de droits = alıcıdan resim ve ücret ahn-n yacak» iba
resin, taşıyan bir madde var ş scrv.s ne, ücret ödome pu3u 's . ol nak-

! s zın gehrse, gumruk işlerin yaptırmakla vaz felı merkez, pınu'an n 
\ 2 nci nüshasını düzenler; bu pusulanın A ve B kısımları uzenne mad-
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denin çıktığı memleketin adını ve, mümkün oldukça, postaya verildiği 
tarihi gösterir. 

5 — Ücret ödeme pusulası, madden'n tesliminden sonra kaybolursa, 
aynı şartlarla bir ikinci nüsha düzenlenir. 

6 — Her hangi bir sebepten dolayı çıktıkları yere geri yollanan 
maddelere mahsus ücret ödeme pusulalarının A ye B kısımları varış 
İdaresi tarafından iptal edilmelidir. 

7 — Varış servisinde ödenmiş olan masrafları gösteren bir ücret 
ödeme pusulasının A kısmını aldığında çıkış idaresi, bu masrafların tuta
rım, muhabiri memlekete gönderilen posta havalenamelerinin tanzimi 
için muayyen çevirme rayicinden yüksek olmıyacak olan bir çevirme 
rayici üzerinden kendi parasına çevirir. Bu çevirmenin neticesi pusulaya 
vc yan taraftaki kupona işaret olunur. Masrafların tutarını tahsil ettik
ten sonra ilgili merkez göndericiye, pusulanın kuponunnu ve gerekirse, 
ispat kâğıtlarını teslim eder. 

MADDE : 153 

Tekrar yollanan maddeler 
1 — Yerini değiştirmiş olan alıcılara gönderilen haberleşme mad

deleri, çıkış, yerinden doğruca yeni varış yerine yollanmış sayılır. 
2 — ilk mesafe için ücretleri hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş 

maddeler, çıkış noktasından doğruca yeni varış yerine gönderilmiş olsa
lardı hangi ücrete tabi tutulacak idiyseler, o ücrete tabi tutulurlar. 

3 — i lk mesafe için ücretleri muntazaman ödenmiş ve mütaakıp 
mesafeye ait tamamlayıcı ücretleri tekrar yollanmalarından evvel Öden
memiş olan maddeler, evvelce ödenen ücret miktarı ile Önceden doğru
ca yeni vanş-yerlerine gönderilmiş olsalardı hangi ücrete tabı tutula
cak idiyseler, o ücret tutarı arasındaki fark kadar bir ücrete tabi tutu
lurlar. Hava yolundan tekrar yollama halinde, maddeler, mütaakıp yola 
mahsus munzam ücrete de tabi tutulur. 

4 — îlk önce bir memleketin İçinde bir yerden bir yere gönderil
miş ve iç rejime göre ücreti gereğince ödenmiş olan maddeler, ilk me
safe için ücretleri muntazaman Ödenmiş maddelerden sayılır. 

5 — i lk Önce bir memleket içinde posta ücretinden muaf olarak 
bir yerden bir yere taşınmış olan maddeler, çıkış noktasından doğruca 
yeni yarış yerlerine gönderilmiş olsaydılar hangi ücrete tabi olacak idiy
seler, o ücrete tabi tutulur. 

6 — Tekrar yollama esnasmda, tekrar yollayan merkez, her halde 
kendi tarih damgasını kart şeklindeki müraselâtın yüz ve diğer her 
türlü haberleşme maddelerinin de arka taraflarına basar. 

7 — Adreslerinin tamamlanması veya düzeltilmesi için gönderici
lere iade olunan âdi veya taahhütlü haberleşme maddeleri, postaya ve
rildiklerinde, tekrar yollanmış haberleşme maddalerindsn değil, yeni 
maddelerden sayılır ve dolayısiyle yeniden ücrete tabi tutulur. 

8 — Tekrar yollamada veya çıktığı yere geri gönderilmede ,iptal 
ettirllemiyen (155 inci madde) gümrük resimlerıyle postaya ait olmı-
yan diğer resimler; Ödeme şartı yoluyle, yeni varış idaresinden tahsil 
olunur. Bu halde, İlk varış idaresi, tekrar yollanacak haberleşme mad
desine,' bu beyanname ile bir ödeme havalenamesi (Ödeme şartlı mad
deler hakkındaki Uzlaşmanın R 3 örneği) iLştirilir. Şayet ilgili idareler 
arasında ödeme şartı servisi yok ise, sözü^edilen resimler, muhabere 
yoluyle tahsil edilir. 

9 — Ekspres olarak dağıtılacak bir maddenin oturulan yere o 
vasıta İle teslimi denemesi neticesiz kalırsa, tekrar yollayan merkez 
'(Exprès) etiket veya işaretini çapraz iki kalın çizgi ile çizmelidir. 

MADDE : 154 

Tekrar yollama zarflan ve toplayıcı zarflar 
1 — Oturduğu yeri değiştiren bir kimseye tekrar yollanacak âdi 

haberleşme maddeleri, ilişik C 6 örneğine uygun özel zarflar içine ko
nulabilir. Bu zarflar, posta idareleri tarafından temin olunur. Bunların 
Üzerlerine, yalnız o kimsenin adı ile yeni adresi yazılmalıdır. 

2 — Bu zarflara, gümrük kontrolüne tabi posta maddeleriyle şekli, 
hacmi ve ağırlığı İtibariyle yırtmaya sebep olabilecek maddeler konula
maz; içindeki şeylerle beraber bir zarfın ağırlığı, hiç bir halde 500 
gramı geçmemelidir. 

3 — Zarf, İhtiva ettiği maddelerin tabi olabilecekleri tamamlayıcı 
Ücretleri icabında tahsil veya tamamlayıcı ücret ödenmediği takdirde 
yollandıkları yerde tahsil edilecek ücret tutarının bu maddelerin üzerle
rine işaret edilebilmesi için tekrar yollayan merkeze açık olarak veril

melidir. Tekrar yollayan merkez, tetkik ve muayeneden sonra zarfı 
kapar ve üzerine gerekirse T damgasını basarak alınacak ücretlerin 
tutarını frank ve santim olarak işaret eder. 

4 — Varış yerine geldiğinde zarf, dağıtma merkezince açılıp İçin
deki şeyler tetkik olunabilir. Bu merkez, gerekirse, Ödenmemiş tamam
layıcı "ücretleri tahsil eder. 

5 — Gerek aynı bir gemide bulunan deniz erat veya subaylarına 
ve yolculara ve gerek bir seyahate birlikte çıkan kimselere gönderilen 
âdi haberleşme maddeleri de 1 ilâ 4 üncü fıkralar hükümlerine göre 
muamele görebilirler. Bu halde, toplayıcı zarfların üzerine, teslim edi
lecekleri gemi, seyrüsefer veya seyahat acentalığı ilân... adresi yazıl
malıdır. 

MADDE : 155 

Elde kalan maddeler 
1 — Her hangi bir sebeple dağıtılamıyan haberleşme maddeleri, 

çıktıkları idareye geri gönderilmemden önce varış merkezince, bunların 
kabil olduğu kadar yüz taraflarına, Fransız edili ile açık ve kısa bir 
tarzda : (Bilinmiyor, reddolunmuş, yolculukta, gitmiş, istenilmemiş, Öl
müş ilâh.. = r-inconnu, refusé, en voyage, parti,, non réclamé, décédé) 
şeklinde dağıtılamamalan sebebi işaret olunmalıdır. Posta kartları ile 
kart şeklindeki basılmış kâğıtların dağıtılmamaları sebebi, bunların yüz 
taraflarının sağ yarısına işaret olunur. 

2 — Bu işaret, bir damga basmak veya- bir etiket yapıştırmak su
retiyle yapılır. Her İdare, dağıtılmama sebebinin kendi dili ile tercüme-

ı sini ve kendisince uygun olan diğer işaretleri İlâve etmek yetkisini ha
izdir. Mutabık kalan idarelerle olan münasebetlerde, bu işaretler karar
laştırılan, bir tek dilde gösterilebilir. Bunun gibi, teslim edilmemeye dair 
olarak posta memur veya merkezleri tarafında^ elle verilen şerhler bu 
halde kâfi sayılabilir. 

3 — Varış merkezi, kendisini gösteren yer ismini çlzmeli ve mad
denin yüz tarafında çıkış merkezinin işareti yanma da «Retour = Ge
riye» işaretini koymalıdır. " Bundan başka, mektupların arkalarına ve 
posta kartlarının yüzlerine kendi tarih damgasını basmalıdır. 

4 — Elde kalan haberleşme maddeleri, ya ayrı ayrı, veya üzerine 
«Rebuts — e1 de kalmış» işaretli etiket yapıştırılmış özel bir paket ha-

! linde geri gönderilir. Her idare Milletlerarası Büro vasıtasiyle elde ka
lan maddelerin kendisi tarafından tahsisen gösterilen bir merkeze yol
lanmasını isteyebilir. 

5 — Elde kalan taahhütlü haberleşme maddeleri, çıktıkları mem-
leketin alıp verme merkezine, bu memlekete yollanan taahhütlü haber
leşme maddeleri gibi geri gönderilir. 

6 — Elde kalıp göndericilere geri verilmek üzere yabancı memle
kete yollanması lâzım gelen dahilî haberleşme maddeleri, 153 üncü 
madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur. Göndericisi ikameigâhını 
başka bir memlekete nakleden milletlerarası rejimine tabi haberleşme 
maddeleri için de böyle yapılır. 

7 — TOr konsolos vasıtasiyle üçüncü şahıslara gönderilen ve sa
hiplerince aranmadıkları içm bu.konsolos tarafından postaneye geri 
verilen haberleşme maddeleri hakkında elde kalmış maddeler g.bi işlem 
yapılmalıdır. Hiç bir halde, bu maddeler, ücrete tabi yeni maddelerden 
sayılmaz. 

8 — Şahıslara ait olup otel veya lojmanlara gönderilen ve alıcıla
rına verilmesi imkânsızlığı sebebiyle posta merkezine geri verilen ha
berleşme maddeleri, 7 nci fıkrada derpiş edilen İşleme tabi tutulur. 

MADDE : 156 

Geri alma, adres değiştirme 
1 — Haberleşme maddelerini geri alma veya adres değiştirme hak

kındaki istekler, gönderici tarafından, ilişik C 7 örneğine uygun bir 
formülün tanzimini gerektirir. Aynı gönderici tarafından aynı alıcı ad
resine olarak aynı zamanda aynı merkeze verilmiş olan birden fazla 
maddeler için yalnız bir formül kullanılabilir. Bu formülü postaneye tes
lim ederken gönderici, hüviyetini ispat etmeli ve gerekirse, tevdi alındı
sını göstermelidir. Sorumu çıkış memleket posta İdaresine terettüp eden 
hüviyet ispatından sonra aşağıda gösterildiği gibi işlem yapılır : 

a) İstek, posta ile tebliğ edilecek ise, formül1, gönderilen maddeyi 
havi zarfın veya bu maddenin üzerinde yazılı adresin tam bir suretiyle 
ve taahhütlü mektup-şeklinde doğruca varış merkezine yollanır. 

b) istek telgrafla tebliğ edilecekse formül, münderecatını varış 
merkezine çekmeğe memur olan telgraf merkezine verilir. 



2 — C 7 formülünü veya bunun yerini tutan telgrafnameyl aldı
ğında, varış merkezi, bu maddeyi arar ve isteğe göre İşlem yapar. 

3 — Vanş merkezinin, geri alma veya adres değiştirme istekleri 
üzerine yaptığı işlem, derhal çıkış merkezine b i ld ir i l i r ; bu merkez de 
isteyiciye bi lgi verir. Aşağıdaki hallerde de böyle yapılır : 

— Aramalardan b i r netice alınamazsa; 
— Madde alıcıya verilmişse; 

Telgrafla yapılan istek madden'n bu'unmasma müsait »'acak 
derecede açık deği'se; 

— Madds müsadere, imha veya zaptedllmlşse. 

4 — Her idare, Milletlerarası Büroya yapacağı bir tebliğ ile, ken-
d s ini ilgilendiren istekler'n, merkezi idaresi veya bu İşe tahsis ettiği bir 
merkezi vasıtasıyle alınıp verilmesini isteyebilir. B u tebliğde o merkezin 
adı gösterilmelidir. 

5 — isteklerin merkezi idareler vasıtaslyle teatisi halinde, çıkış-
merkezleri tarafından doğrudan doğruya varış merkezlerine tebliğ olu
nan isteklerin de dikkate alınması gerekir. Ancak, bunların ait o'duk-
ları haberleşme maddeleri, mezkezl idaren n İstek hakkındaki tebliği 
gelinceye kadar dağıtılmaz. 

6 — 4 üüncü fıkrada bildirilen yetkiy i kullanan idareler, varış 
medkeziyle vâki olacak muhabereleri kendi iç servislerinde posta veya 
telgraf ile yapılmasından çıkabilecek masrafları üzerine alırlar. Gön
derici, telgraf yolunu kullanmış bu'unur ve varış merkezine posta ile 
vaktinde haber verilmesi mümkün olmazsa, tebliğin telgrafla yapıl
ması mecburidir. 

M A D D E : 157 

Reklâmasyonlar, âdi maddeler 

1 — Âdi bir posta maddesine ait her reklâmasyon ilişik C 8 örne-
ğ'ne uygun bir formülün tanzimml gerektirir ; bu formüle, kabi l olduğu 
kadar, maddenin ince kâğıttan küçük bir yaprağa yazılmış adres ör
neği eklenmelidir. 

2 — Reklâmasyonu alan merkez bu formülü bir yazıya eklemek-
sizin re'sen ve en seri yoldan (Havadan veya yerden) kapalı bir zarf 
içinde, dğruca muhabir merkeze gönderir. B u merkez ,gereken malûmatı, 
halın icabına göre, alıcıdan veya göndericiden aldıktan sonra, formülü, 
kapa'ı zarf içinde ve en seri yo'dan (Havadan veya yerden) onu tanzim 
etmiş olan merkeze geri yollar. 

3 — Reklâmasyonun haklı ve doğru olduğu anlaşılır ise, bu son 
merkez, formülü, sonradan yapılacak tahk.kat için kendi merkezi 
idares.ne göndenr. 

4 — Aynı gönderici tarafından aynı alıcı adres'ne olarak aynı 
zamanda aynı merkeze verilmiş olan birden fazla maddeler için yalnız 
bir formül kullanılabilir. 

5 — Her idare, Milletlerarası Büroya yapacağı bir tebliğ ile, kendi 
serv.sını ilgilendiren reklâmasyonlarm merkezi idaresine veya bu İşe 
tahsis edilen bir merkez ne yollanmasını isteyebilir. 

6 — C 8 formülü, aranılan maddenin çıktığı idareye 158 inci 
maddenin 8 inci fıkrasındaki şartlar dâhilinde gönderilmelidir. 

M A D D E : 158 

Reklâmasy onlar. Taahhütlü maddeler 

1 — Taahhütlü bir posta maddesine ait her reklâmasyon için, 
ilişik C 9 Örneğine uygun bir formül düzenlenir; bu formüle kabi l olduğu 
kadar, maddenin ince kâğıttan kuçuk bir yaprağa yazılmış adresi örneği 
eklenmelidir. 

2 — Reklâmasyon ödeme şartlı b i r maddeye ait İse, formüle 
ayrıca, hal in icabına göre, Ödeme şartlı maddeler hakkındaki Uzlaşmada 
gösterilen R 3 havalenamesinin bir ik inc i nüshası veya bir para yatır
ma pusulası da lliştlrllmelidlr. 

3 — Aynı gönderici tarafından aynı alıcı adresine olarak aynı za 
manda aynı merkeze verilmiş aynı yoldan gönderilmiş olan birden fazla 
maddeler için yalnız bir formu! kullanılabilir. 

4 — Reklâmasyon, genel kaide olarak, çıkış merkezinden doğruca 
varış merkezine gönderilir; bu gönderiş, re'sen ve kapalı zarf içinde 
ve daima en seri yoldan (Havadan veya yerden) yapılır. Vanş merkezi, 
madde hakkında kes'n bi lgi verebilecek halde ise, formülün lk 'nc l tablo
sunu tamamlar ve formülü re'sen ve en seri yoldan (Havadan veya 
yerden) çıkış merkezine geri gönderir. 

5 — Maddenin ne olduğu varış merkezince tâyin edfemedığı tak-
d'rde, bu merkez keyfiyeti formülün 2 B tab'osunda tesbit eder ve 
formülü, mümkün olursa, alıcının o maddeyi almad[ğmı bild'ren i f a -
des'ni de ekliyerek tekrar çıkış merkez ne gönderir B u halde, çıkış 
idaresi, ihtiyarî olarak 3 A tablosuna iç servislerindeki seyre ait malû
matı ve 3 B tablosuna da aracı idareye yollamaya dair olan malûmatı 
dercederek formülün îş'nı tamamlar. Bundan sonra, formülü, o i l k 
aracı idareye gönderir. B u idare de, kendi malûmat ve mülâhazalarını 
4 üncü tabloya kayıt ve dercederek, icabında, bu formülü mütaakıp 
İdareye yollar. Aranılan maddenin ne o'duğu belli oluncıya kadar rek
lâmasyon böylece idareden idareye gönderilir. Maddeyi alıcıya tes'im 
etmiş olan veya icabında, ne teslimini ne de başka bir idareye muntaza
man gönderildiğini ispat edemiyen İdare, keyfiyeti formüle yazar ve 
formülü çıkış idaresine geri gönderir. Bütün bu işlemler, en seri yol 
dan (Havadan veya yerden) yapılmalıdır. 

6 — Bununla beraber, çıkış veya vanş idaresi isterse, reklâmas
yon İlk önce maddenin yollandığı yol aynen tak 'p edilmek suretiyle 
merkezden merkeze yollanır; bu halde araştırmalar, çıkış idaresinden 
baş'ıyarak varış idaresine kadar 5 inci fıkranın son bendinde gösteri
len işleme uyulmak suretiyle devam eder. 

7 — Her idare, Milletlerarası Büroya yapacağı bir tebliğ İle kendi 
servisini ilgilendiren reklâmasyonlann y a merkezi idaresine veya bu 
işe tahsis edilen bir merkeze yollanmasını işeyebilir. 

8 — C 9 formülü ve buna iliştirilmiş kâğıtlar bütün hallerde, 
mümkün olan en kısa zamanda ve geç reklâmmasyon tarihinden itibaren 
beş aylık bir süre içinde aranılan maddenin çıktığı idareye geri gelmeli
dir. 

9 — Y u k a n d a beyan olunan hükümler, idareler arasında daha 
geniş ve şümullü bir nurhabereyi gerektiren posta çantasında çalınma, 
çanta sayısında eksıkhk halinde veya buna benzer d.ğer hallerde uygu» 
lanmaz. 

M A D D E : 159 

Bilg.li istemeler 

A d i veya taahhütlü maddelere alt bilgi istekleri 157 ve 158 inci 
maddelerde tesbit edilen kaidelere göre işleme tabi tutulur. 

M A D D E : 160 

Başka bir memlekette postaya verilen maddeler hakkında 
ı eklâmasyonlar ve bilgi istemeler 

1 — Sözleşmenin 67 nci maddes nın 3 üncü fıkrasında derpiş 
edilen hallerde, reklâmasyon'ara veya bilgi istemelere ait C 8 ve C 9 
formülleri, çıkış idaresine gönderilir. C 9 formülüne, posta alındısı ek
lenmelidir. 

2 — Çıkış idaresi, Sözleşmenin 67 nc i maddesinde derpiş edilen 
mühletler içinde formülü almış olmalıdır. 

PARÇA rv 

Maddelerin alınıp verilmesi Postalar 

T E K BÖLÜM 

M A D D E : 161 
Bildirme kâğıttan 

1 — Her postaya, ilişik C 12 örneğine uygun bir bildirme kâğıdı 
katılır B u bJdirme kâğıdı çok belli harflerle «Feullle d'avis = bildirme 
kâğıdı» ibaresini taşıyan mavi renkte zarf içine konulur. 
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2 •— Gönderici merkez, bildirme kâğıdım, metninin gerektirdiği 
bütün teferruatla ve aşağıdaki hükümleri d kkate a'arak doldurur : 

a) Hane I : Postanın içinde ekspres olarak tesl m veya uçak'a 
sevked.lecek âdi posta maddeleri bulunduğu, buna dair olan işaretin 
altı çizilmek suretiyle, gösterilir; 

b) Hane II • Tersine bir anlaşma olmadığı ve postalar da her 
gün bir defa yapıldığı takdirde, gonder.ci merkezler bıld rme kâğıtlarını 
numaralandırmazlar Diğer butun hallerde, her varış merkezi için yıllık 
b l numara serıs.ne gore bildirme kâğıtlarına numara koyar 1 ar B u ha'de 
her posta, mutad postanın yollandığı aynı yoldan yeya aynı gemi ile 
gönderilen munzam bir posta bile olsa ayrı b.r numara taşımalıdır. 
Her yıl i l k yollanan postan-n bildirme kâğıdı, kendi sıra numarasından 
başka geçen yıla ait son postanın numarasını da taşıma'ıdır Postayı ta 
şıyan geminin adı veya kullanılacak î/ava hattının kısaltılmış resmî adı 
gönderici merkezce bilindiği takdirde, bun'ar da işaret olunur B u n 
dan başka, idareler, yalnız yerden gönderilen kırmızı etiketli torbaların, 
bildirme kâğıtlarına yazılması için aralarında anlaşabıLrler, 

c) Hane H I • Gerek bildirme kâğıdmın V numaralı han°smın 
yerini tutmak ve gerek bJdırme kâğıdına ilâve vaz fesim görmek üzere 
ekli C 13 örneğine uygun b.r veya b r kaç taahhütlü Lstesı kullanılab l ir 
Varış idaresi isterse, taahhüt l istelen kullanmak mecburidir B u liste
lere, bildirme kâğıdında yazılı posta sıra numarasının aynı konulur. 
Bundan başka, bir kaç taahhüt listesi kullanıldığı takdirde, bun'ar her 
postaya has bir sereye göre numara ' anmalıdır B . r tek liste üzerine 
kayded leb lecek taahhütlü maddelerin sayısı formülde yazılı sayıya k a 
dar tahdit olunur; 

d) Hane I V • tcabında postanın gönderi'diğı idareden başka bîr 
idareye ait boş torbalar n sayısı ayrıca bu ıdarenm ad ile b ir i kte goste-
rılmelıd r. Bundan başka, TV numaralı haneye, gönderici meıkezm alıp 
verme isme ait açık servis mektupları ile muhtelif bıld n m veya tavsiye
leri kaydolunur; 

e) Hane V • B u hane, ayrıca taahhüt listeleri kuPamlmadığı 
zamanlarda taahhütlü maddeler n kaydedılmes ne mahsustur. Muhab.r 
idareler, taahhütlü maddelerin bıld rme kâğıtlarına toptan kayıtlan
ması için aralarında an'aştıklan takd rde, bu maddelerin sayısmm top
lamı rakam ve yazı ı'e göster lmelıdır. Postada taahhütlü maddeler 
bu'unmadığı zaman, V numaralı haneye «Néant = Yoktur» işareti 
konulur. 

3 —- idareler lüzum göruklennde bildirme kâğıt'arında başka 
haneler veya başlıklar açılması ıç n aralarında anlaşabıl.r'er. B lhassa 
V ve V I nci hane'erı kendi ihtiyaçlarına gore tertip edebilirler. 

4 — B i r alıp verme merkezin n bir muha^ r merkeze teslim 
edilecek hiç bir şeyi yoksa ve i l g i l i idareler arasındaki münasebetlerde 
bıld rme kâğıtlarına 2 nci fıkranın b) harfi a'tmdıkı hükmüne gore 
numara konulmuyorsa, bu merkez mutaakıp posta ile yalnız boş bildir
me kâğıdı göndermekle yetin r 

5 — Kapalı çanta'ann, aracı idareye ait olup bu idarenin kendi 
nakliyatı için muntazaman ku'lanmadığı gemilerle gönderilmesi gerek
tiğinde gemiye yüklemeyi sağ'ayan idarece oyle stenJırse, rnektup'arla 
sair maddelerin ağırlığı bu çantaların adresleri üzerinde gösterilmelidir 

M A D D E : 162 

Taahhütlü maddelerin gönderilmesi 

1 — Taahhütlü maddeler ve ıcab-nda 161 mcı maddenm 2 n"ı f ' k -
rasında göster len taahhüt listelen bir veya ayrı ayrı bir kaç paket 
veya torba içinde toplanır, bu paket ve torbalar da içlerindeki şeyleri 
koruyabilecek surette iyice sarılmış veya kapatılmış ve muhurlenm ş ol
malıdır. Mühürler hafif madenden veya plâstik maddeden de olabilir. 
Damgaların, mühürlerin veya kurşun'ar.n tatbikleri , çok okunaklı lâtın 
harfleııyle çıkış merkezin n ad nı veya bu m e r k e z l i tâyımne kâfi ge
lecek bir işareti iht iva etmelıcLr. Taahhütlü maddeler her pakete kayıt 
sıra numarasma gore konu'ur B i r veya b r kaç taahhütlü listesi k u l 
lanıldığında bunların her bırı ait olduğu taahhütlü maddeler ı'e bir ıkte 
sarılır ve lıyastakı i lk maddeden sonra konu ur. B i r kaç torba kul 'anı l 
dığı takd.rde, torbaların herbırı iht iva ettiği maddelerin kayıtlı bu'un-
duğu taahhüt listesini muhtevi bulunmalıdır. 

2 — i l g i l i idarelerin aralarında an'aşmaları kaydıyle ve taahhütlü 
posta maddelennm hacmi musa t olduğu takd rde, bu madde'er bı'dırme 
kâğıd nı ihtiva eden özel zarfın içine konulabıl r. B u zarfın mıhurle 
kapatılması lâzımdır. 

3 — Taahhütlü maddeler, hiç bir vak^t âdı haberleşme maddele
r iyle bir arada Iıyasianamaz. 

4 — idareler arasında anlaşmak şartiyle, a y n torba'ar içinde gön
derilen taahhütlü maddeler - mektuplarla posta kartları har ç - toptan 
kayıt edildikleri taahhütlü lıstelerlyle bir arada gönderilebilir. 

5 — K a b i l oldukça bir torba 6G0 den fazla taahhütlü madde iht iva 
etmemehd r 

6 —• Bildirme kâğıd-nın bulunduğu özel zarf, taahhütlü maddeleri 
havı pakete, haçvari b.r sicim ile d ştan bağlanır, taahhütlü maddeler 
bir torbaya konulmuş olduğunda o zarf bu torban'n ağzına bağ'amr. 

7 — Birden fazla taahhütlü madde paket veya torbası o'ursa, mun
zam paket veya torbalardan her b'nne, içındekin.n nevini gösteren b'r 
etiket takılır. 

M A D D E : 163 

Ekspres posta maddelerinin gönderilmesi 

1 — Ekspres âdı posta maddeleri, üzerine çok belli harflerle 
«Exprès - Ekspres» işaretli bir et ket yapıştırılmış özel bir Iiyas y a 
pılır ve alıp verme merkezlen tarafından çantaya katılan bildirme kâ
ğıdının bulunduğu zarfın içine konulur. 

2 — Bununla beraber, bu zarf, taahhütlü maddeler torbasını" ağ
zına bağlanacak o'ursa (162 nci maddenin 6 nci fıkrası), ekspres posta 
maddeleri lıyası, dış torbanm içine konulur B u halde, çantada o gibi 
maddelerin bu'unduğu, bildirme kâğzd'nı ihtiva eden zarfın içme konu-
lan bir fış ile b ldırıhr. Ekspres posta maddeler n m sayısı, şekil veya 
D o y l a r ı sebebiyle bildirme kâğıdına bağlanmadığı takdirde de, aynı yolda 
işlem yapılır. 

3 — Ekspres taahhütlü maddeler, bıld rme kâğıdmın V ıncı hane
sinin veya taahhüt lıstelenn n «Duşunce'er» sütununda her birinin kaydı 
hizasına «Exprès» kelimesi yaz larak d ğer taahhütlüler arasına kendi sı-
ra 'ar na gore konu'ur Toptan kayıt halinde, ekspres taahhütlü maddele
r i n mevcudiyeti, bildirme kâğıdının V ıncı hanesine sadeoe «Exprès» 
işaretin n konulmasıyle gösterilir 

M A D D E : 164 

Postaların yapılması 

1 — Genel kaide olarak, posta maddeleri, mektup ve posta k a r t 
ları ayn: lı>as ıçmde ve gazetelerle mevkut yazılar da âcL basılmış kâ
ğıtlar lıyaslarmdan ayrı lıyaslar halinde olarak, c ns ve mahiyetleri ıtı-
bar.yle aynlıp bağlan r Lıyaslar, içlerine konulan maddeler n varış 
merkezinin veya bu maddelen tekrar yollayacak merkezm ad nı taşıyan 
et.ketlerle gösterilir. Lıyas yapılması mumkun olan haberleşme mad
deleri adres boyunca tertip edılmelıd r Ücretleri ödenmiş maddeler, üc
retleri ödenmem ş veya eksik ödenmiş olan'ardan ayrılır ve ücreti öden
memiş veya eksik ödenmiş maddelerin lıyas etıketlenne T damgası vu 
rulur. 

2 — Açılma, zedelenme veya bozukluk izleri taşıyan mektuplara, 
bu halı gören merkez tarafından keyfıyeLn şerhi ile tar ih damgası ba
sılır. 

3 — Açıktan gönderilen posta havalenameleri, a y n bir lıyas yapı
larak taahhütlü maddeler, iht iva eden bir paket veya torba içine veya 
değer konulmuş posta maddeleri paket veya torbasma konulmalıdır. 
Çanta ne taahhütlü ve ne de değer konu'muş maddeleri ihtiva ediyorsa, 
havalenameler bildirme kâğıd nı ihtiva eden zarfın içine konu'ur veya 
bu kâğıtla beraber llyaslanır. 

4 — Posta'ar, sayısı en asgari hadde indirilmesi gereken torbalar 
içine konu'ur. B u torbalar usulüne uygun olarak kapatılır, mühürlenir 
veya kurşunlanır ve et ketlenır Mühürler hafif madenden veya plâstik 
maddeden de o'abılır Sicim kullanıld'ğında, s cim duğümlenmezden evvel 
ıkı ucundan b .n kat 'arm altından çekilecek şekilde torbanm boğazı etra-
f-nda ı k ı defa do'anmabdır (Bu Nizamnameye ekli formüllerin sonunda 
bu'unan resme bak) Damga'arın; kurşunların veya mühürler n tatbik
ler i çok okunaklı lât n harfleriyle çıkış merkez nm ad nı veya bu mer-
kezın^ tâym.ne kâfi gelecek bir işareti göstermelidir. 

5 — Çantaların etiketlen bezden, ufak bir deliği olan sağlam k a r 
tondan, parşömenden veya kuçuk bir tahta uzer.ne yapıltırılmış kâğıttan 
o'malıd r Şekil ve met n 'en İlişik C 28 örneğine uygun olmalıdır Sınır
ları b ir olan merkezler arasındaki münasebetlerde, sağlam kâğıttan y a 
pılın ş etıket'er dahi ku lan i lab .hr Bunun'a beraber, bu etiketler çanta
ların yolda tabı tutu'dukları turlu işlemlere dayanacak mukavemette 
olmalıdır. Et iket ler , aşağıda gösterilen renklerde yapılır ; 
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a) Taahhütlü maddeleri iht iva eden torba'ar ıçm kırmızı; 
b) Yalnız âdi mektup ve posta kartları ıht va eden torba'ar ıçm 

beyaz; 

c) Yaln-z âdı sair maddeleri iht iva eden torbalar ıçm aç.k mavi 
d) Yaln-z çıktıkları yere g^rı gönderilen boş torbaları iht iva eden 

torbalar ıçm yeşil. 
6 — Karışık âdı haberleşme maddelerin (Mektuplar, posta kart 

ları ve sair maddeler.) ih t iva eden torba'ara, beyaz etiket tak'lmalıdır 
7 — Kırm zı, beyaz, açık mavi ve yeşil renkteki etiketlerin ku l la 

nılması mecburidir. 
8 —-5 mcı fıkrada gösterilen renklerden b rinde o'an 5 X 3 santi

metrelik bir fişle blıhkte olmak üzere beyaz b r etiket de kuHan'iab.lıı 
9 — Etiket ler kuçuk lât.ıı harfleriyle, gönderici merkez n ad nı ve 

buyuk lâtın haıflcı.yle varış merkezin'n adını ve bun'arm onunde 
«de pour =: den 

e» kelimelerini basılı olarak taşırlar U z a k menı'e-
ketler arasında doğru deniz serv slerıyle yapılmayan alıp vermelerde vc 
bilhassa isteyen memleketlerle olan münasebetlerde, etiketlere yollama 
tarihi ve posta numarası ve postanın çıkarıldığı l iman dahi işaret edilir 

10 — Torba'ar okunaklı bir surette lâtın harfler 'yle çıkış merke
zini veya memleketim göstermeli ve «Postes = Postalar» kelımesmı 
veya bun'arm posta çantası olduğunu bildiren o gibi bir başka işareti 
taşımalıd r lar . 

11 — Aracı merkezler, transit geçen kapalı çantalara ait torba 
veya paketlerin et ketlerine kiç b ir sıra numarası koymamalıdırlar. 

12 — Ters ne bı^ anlaşma yoksa, içlerinde az miktarda posta 
maddeleri veya boş bir bıld rme kâğ dı bulunan postalar, muhtevaları 
her turlu bozuk'uktan korunacak su-ette, sağlam kâğıda sadece sarılır, 
sonra sicimle bağlanıp mühürlen r veya kurşunlamr veyahut hafif ma
denden veya p'âstık maddeden mühürlerle kapatılır. B u postalar n, 
kurşunla veya hafif madenden veya plâstik maddeden mühürlerle mü
hürlenmeleri ha inde, sic m çozalmlyecek surette bağlanmış olmaları 
lâzımdır B u postalar yalnız âdı haberleşme maddelerini ihtiva ett.kle-
rınde, üzerlerinde gönderen merkez veya idarenin adı basılı ve altı 
zamklı kâğ ttan mühürlerle kapatılab l i r . idareler ; az sayıda olmaların
dan do.ayı paket halinde veya zarf içinde taşman taahhütlü madde'erı 
muhtevi postalar için aynı kapatma şeklim kullanmak ıçm aralarında 
an'aşabılırler Paket lenn ve zarfların adresleri, basılı işaretler ve renk
ler bakımından habeıleşme maddeleri torbalarının etiketleri için 4 ilâ 
11 mcı fıkralarda derpiş edilen hükümlere uygun olmalıdır. 

13 — Murase'âtm miktarı veya boyları birden fazla torba ku l la 
nılmasını gerektirirse : 

a) Mektuplar ve posta kartları için; 
b) Sair maddeler için mumkun olduğu kadar ayrı torbalar k u l 

lan İmalıdır; gerek rse, kuçuk paketler ıçm de ayrı torbalar kullanılma
lıdır. Bunların etiketlerinde «Petits paquets = kuçuk paketler» ibaresi 
bulunur. 

14 — 162 ncı maddenin 6 ncı fıkrasında bildirilen tarzda bi'dırme 
kâğıdı ile birleştirilmiş olan taahhütlü maddeler paket veya torbası, 
mektup torbalarından bırınm içine veyahut özel bir torbaya konulur; 
dış torba her halde, kırmızı renkte bir etiket taşımalıdır. B.rden fazla 
taahhütlü madde torbası varsa munzam torbalar, üzerlerinde kırmızı 
etiket olduğu halde, açıktan gönderilebilir. 

15 — Bıld rme kâğıdının bulunduğu torba veya paketm etıket.nde, 
bıldııme kâğıdı boş bile olsa, her zaman göze çarpacak surette yazılmış 
F harf i bulunur ve etiket postanın kaç torbadan ibaret olduğunu gös
teren bir işaret taşıyabilir. 

16 — 5 mcı fıkra hükümlerine uygun olarak kırmızı etiket, ancak 
torba -taahhütlü maddeler ihtiva ederse, kullanılmalıdır. 

17 — Her torbamn ağırlığı h ç bir halde 30 kilogramı geçmeme
l idir 

18 — Alıp verme merkezleri, muayyen bir merkeze yaptıkları pos
talar içine, mumkun olduğu kadar, bu merkez ıçm kendiler ne gelen 
torba veya paket gibi kuçuk boydaki butun çantaları da koyarlar . 

19 — Aynı alıcıya ve aynı varış yerine ait basılmış kâğıt paketle-
r h r n hepsi özel b.r veya bir kaç torba içine konulabilir ; bu halde, ba
sılmış kâğıt paketlen Soz'eşmeıı.n 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında 
derpiş olunan ağırlık hadlerine tabı tutulmazlar Nizamî işaretlerden 
başka olarak, etiket uzerme, maddelerin alıcısına dair b lgıler verı'me-
lıd r Aksı bı'd rılmedıkçe, sozu ed len özel to balar taahhütlü maddeler 
ihtiva edebilirler, bu taahhütlüler C 13 taahhüt listesine kaydedilir ve 
posta içindeki diğer maddelerden ayrı tutulur. 

M A D D E : 165 

Postaların teslimi 

1 — i l g i l i idareler arasında aksine anlaşma yoksa, postaların i k i 
muhabir merkez arasında teslimi İlişik C 18 örneğine uygun bir teslim 
bordrosiyle yapılır. B u bordro üç nüsha olarak düzenlenir : 

— Bır.nCiSi, taşıyıcı servis tarafından usulü dairesinde imzalan
mış olduğu halde hareket merkezinde saklanır; 

— ik inc i s i , taşıyıcı servise veri l ir ; bu servis postaları teslim alan 
servisin imzasını aldıktan sonra bu nüshayı saklar ; 

— Üçüncüsü, postalara terfik olunur. 
2 — Ikı muhabir merkez arasında postaların teslimi bir den'z ser-

ViSi aracılığı ile olursa, çıkış alıp verme merkez', dördüncü bir nüsha 
düzenleyebilir B u nüshayı kend.sine varış alıp verme merkezi tasdik 
ett kten sonra gen yollar. B u halde, ik inc i ve üçüncü nüshalar postala-
r .n yanına katılır. 

3 — Yalnız kırmızı etiketlerle gösterilip teslimleri sırasında kapa-
tılış'arı ve yap lışları bakımından tam bir tetkik ve muayeneye tabi 
tutulması gereken torba ve paketler C 18 teslim bordrosuna teker teker 
kaydo 'unur. Tetk.k ve muayeneleri ihtiyarı olan diğer torba ve paket
lere gelince, bun'ar yukarıda b Idırılen bordroya cins itibariyle kaydo
lunur ve her cins toptan teslim edilir. 

4 — Postalar, ıyı bir halde olarak teslim olunmalıdır. Bununla 
berabeı, bir çanta, hasara uğramış olmasından do'ayı reddedilemez. B i r 
çanta, aracı bir merkez tarafından fena b r halde olrk lmdığı tkdırde, 
olduğu g bi yemden ambalaj içme alınmalıdır Yeni ambalajı yapan mer
kez asıl etiketteki ışaret'erı yeni etiket üzerine geçirmeli ve bu yeni 
etikete «Remballé à = de yeniden amba'âjlanmış-
tır» şehrin, koyarak altına kendi tar.h damgasını basmalıdır. 

M A D D E : 166 

Postaların muayenesi 

1 — Aracı b ir merkez, bir çantayı yen den ambalâj'amağa mecbur 
kalırsa, bunun içinde bulunan maddelere dokunu'duğu zannı kend'smce 
hasıl olduğunda, bu maddeleri muayene eder Sözü edilen merkez, 4 ilâ 
6 ncı f kra 'ar hükümlerine uyarak, i'ış'k C 14 örneğine uygun bir tah
k i k kâğıdı tanzim eder. B u kâğıt, çantanın alınmış o'duğu ahp verme 
merkez ne gonderı'ir. Bunun b r sureti, çıkış merkezine yollanır ve bir 
sureti de yen den 'bağ'anan çantanın içine konulur. 

2 — Varış merkezi, çantanın içindeki maddelerin tamam olup 
olmad ğmı ve bi'dırme kâğıd' ile, gerekirse taahhütlü maddeler taah
hüt listeleri kayıt'armn doğru olup olmad'ğım tetkik ve muayene 
eder. B i r çantanm yahut b r veya bir kaç muteferri torbamn, taahhütlü 
madde'er n, bir b Id'rme kâğıdının, b r taahhütlü maddeler listesinin ek-
s k olması veya diğer her turlu ınt zamsızhk bulunması halinde, keyf i 
yet hemen ıkı memur tarafından tesb't o'unur. B u i k i memur, gerekirse, 
kâğıt veya listeler üzerindeki yanlış işaretle-ı okunabilecek surette bir 
ka'emle çizerek gereken düzeltmeleri yapar. Be'lı bir yanlışlık olma
dıkça yapılan düzeltmeler çizilen i lk işaretlerden daha muteber tutulur. 

3 — B i r merkez, kendisine ait olmayan bildirme kâğıtları ve ta 
ahhüt listeleri aldığında, bu evrakı veya, ıç n izamlan öyle gerektir i 
yorsa, bunların tasdikli suretini varış merkezine gönderir. 

4 — Tesbıt edi'en haller b.r tahkik kâğ-dı ile ve çantanın tam 
muayenes nden sonra fayda'anılabılecek i l k posta ile çantanın çıktığı 
merkeze ve gerçekten eksik varsa, son aracı merkeze bi ldir i l ir Sözü 
cd len tahkik kâğıdında mumkun olduğu kadar doğru olarak hangi 
torba, paket veya maddenin söz konusu olduğu açıklanmalıdır. 

5 — B i r kaybolma veya çal'nma o'duğumı zannettirecek kadar 
önemli intizamsızlıklar soz konusu olduğunda, taahhütlü maddelerin 
sargı veya torbas ile bunların bendinde ku'lanılan sicim, muhur veya 
kurşun, sebepli bir ımkâns'zlık olmad 'kça, çık'ş merkez.ne gonderı'en 
tahkik kâğ d nı eklenir D ş sargı veya torba ı'e bun'arm s cim 1 , etiketi 
kapatma muhur veya kurşunu da aynı suretle tahk k kâğıctna ılışt rilır 

C —• Bundan başka, 1 ilâ 3 uncu fıkralarda bı'd.rılen ha'lerde ç kış 
merkez ne ve gerekirse, son Tac ı alıp verme merkezme, ücreti yazan 
idareye ait o'mak üzere, telgrafla da keyfiyet bıldırı'ebıllr Her ne vakit 
çantalarda aç'ktan açığa çal-nnıa izleri görülürse hiç gecıkmeks zın ışı 
tahkike baş'aması ve gerekirse, tahkikata devam edilmek üzere kendinden 
oıcekı idareye telgrafla haber verr'esı ıç n gonl-rıci veya araç meı-
kezo keyf.yetten yine telgrafla bı'gı verilme".dır 

7 —• B i r posta çantas n n çıkmaması postaların karş la^maırıası 
neticesi olduğu veyahut bu çantanın eksik olduğu teslim bordrosu uze-
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rinde usulen şerh ve izah edilmiş bulunursa, sözü edilen çanta mütaakıp 
posta ile varış merkezine gelmezse, bir tahkik, kâğıdının düzenlenmesi 
gerekir. 

8 — Çıkış merkezine ve gerekirse, son aracı alıp verme merke
zine eksikliği bildirilmiş olan bir çantanın sonradan gelmesi halinde, ilk 
posta ile bu merkezlere o çantanın alındığını bildiren ikinci bir tahkik 
kâğıdı gönderilmelidir. 

9 — Kendilerine tahkik kâğıtları gönderilen merkezler, bu kâğıt
ları tetkik ve gerekirse, bunlara mülâhazalarını dercettikten sonra müm
kün olduğu kadar çabuklukla geri gönderirler. Eğer, sözü "edilen kâğıt
lar, gönderildikleri tarihten itibaren iki ay içinde çıkış idaresine geri gön-
derilmezse, aksi sabit oluncıya kadar, gönderilmiş oldukları merkezler 
tarafından usulü dairesinde kabul edilmiş sayılırlar. Bu. mühlet, uzak 
memleketlerle olan. münasebetlerde dört aya çıkarılmıştır. 

10 — Bir posta çantasını alam ve bunu muayenesi işi kendisine 
terettüp eden merkez çıkış merkezine ve gerekirse, son aracı alıp verme 
merkezine, muayeneden sonra faydalanılabilecek ilk posta ile, her hangi 
bir intizamsızlığı bildiren bir tahkik kâğıdı göndermediği takdirde, aksi 
sabit oluncaya kadar, o çantayı ve içindeki maddeleri almış sayılır. Aynı 
zarf, tahkik, kâğıdında bildirilmesi unutulmuş veya eksik bir halde bil-
dirllmiş olan intizamsızlıklar için de mevcuttur. Bu madden'n yapılması 
gerekli formaliteye ait hükümleri yerine getirilmediği halde de böyle 
olur. 

31 — Tahkik kâğıtları ve ilişikleri taahhütlü zarf içinde gönderilir. 

MADDE : 167 

Postaların yollanmam 
En müsait yolu ve uçak postalarının yol süresini tâyin etmek için 

çıkış alıp verme merkezi, postanın varış merkezine, ilişik C 27 örneğine 
uygun bir deneme bülteni gönderebilir; bu bülten postanın içine konul
madı ve bildirme kâğıdına eklenmelidir; çıkış merkezi tarafından usulü 
dairesinde doldurulmuş olan uçak postalarına ait deneme bültenleri uçak
la ve kara veya deniz postalarına ait olanlar da eh seri yoldan geri gön
derilmelidir. 

MADDE : 168 

Kapak postalarla alıp verme 
1 — Haberleşme maddelerinin kapalı çantalarla alınıp verilmesi, 

ilgili idareler arasında uyuşularak düzenlenir. 
2 — Her ne zaman aracı idarelerden biri, açıktan gönderilen ha

berleşme maddeleri sayısının kendi işlerini güçleştirecek kadar çok oldu
ğuna dayanarak kapalı posta düzenlenmesini isterse, bu yolda hareket 
edilmesi mecburidir. 

3 — Aracılıklariyle kapalı postalar gönderilecek olan idarelere, 
keyfiyetten zamanında bilgi verilmelidir. 

4 — iki idare arasında bir veya bir kaç üçüncü .memleket aracılığı 
ile yapılan kapalı posta alıp verme servisinde bir değişiklik olursa, pos
tanın çıkış idaresi keyfiyetten bu memleket idarelerine bilgi verir. 

5 — Postaların sevk yolunda bir değişiklik bahis mevzuu ise, takip 
edilecek yeni yol, evvelce transit işini sağlayan idarelere bildirilmeli ve 
eski yoldan bundan böyle transiti sağlayacak idarelere muhtıra kabi
linden bilgi verilmelidir. 

MADDE : 169 

Kapalı postalarla transit ve açıktan transit 
1 —- İdareler, aralarından birinin veya bir kaçının araçlığı ile bir

birlerine karşılıklı olarak ihtiyaçlarına ve servisin uygunluklarına göre, 
gerek kapalı postalar ve gerek açıktan haberleşme maddeleri göndere
bilirler. 

2 — Aracı bir idareye açıktan haberleşme maddeleri gönderilmesi, 
ancak gerek varış memleketinin kendisi için gerek bu memlekete daha, 
yakın bir memleket için kapalı posta yapılması lüzumu sabit olmadğı 
hallere hasrolunmalıdır. 

3 — Sayıları müsait oldukça, bir idareye açıktan yollanan haber
leşme maddeleri varış memleketi itibariyle ayrılmalı ve bu memleket-
lerin her birinin adına etiketlenmiş ilyaslarda toplanmazdır. 

MADDE : 170 

Haberleşme maddelerinin yollanması 
1 — Her idare, kendisine başka bir idare tarafından, ileriye gön

derilmek üzere, teslim olunan kapalı postalar ile açıktan olan haberleşme 
maddelerini; kendi postaları için kullandığı en seri yollardan yollamağa 
mecburdur. . 

2 — Bir posta bir çok torbalardan mürekkep olduğu takdirde bu 
torbalar, mümkün olduğu kadar bir arada toplu bırakılmalı ve aynı posta 
ile yollanmalıdır. 

3 — Yanlış yoldan gönderilen her türlü maddeler; hiç bir vakit 
geçirilmeksizin, en kısa yoldan varış yerlerine tekrar yollanır. 

4 — Aracı bir İdare için özel masrafları mucip olmamak şartiyle 
çıkış memleketi idaresinin, gönderdiği kapalı postaların geçeceği yolu 
göstermeğe yetkisi vardır. Yine aynı şartla, taşıma işine aracılık eden 
idareler, kendilerine açıktan gönderilen - haberleşme maddeleri üzerle
rine, göndericileri tarafından gösterilen yolu gözönüne almalıdırlar. 

MADDE : 171 

Harb gemileriyle veya uçaklariyle alınıp verilen postalar 

1 — B i r posta idaresi ile bu idarenin mensup olduğu milliyete tabi 
filolar veya harb gemileri arasında veyahut bir filo veya bir harb gemi
siyle aynı milliyete mensup başka bir filo veya başka bir harb gemisi 
arasında, kapalı postalar alınıp verilmesi keyfiyeti, mümkün olduğu ka
dar evvelden aracı idarelere bildirilmelidir. 

2 — Bu postaların adresi aşağıda gösterildiği gibi yazılır : 
merkezinden de (Filonun milli

yeti), (Filonun tarifi) filosuna mahsustur. (Memleket) 
„ de (Geminin milliyeli), (Geminin adı) gemisine 

mahsustur. (Memleket) 
Veya : 

de (Filonun milliyeti), (Filonun tarifi) filosun
dan (Memleket) 

de (Geminin milliyeti), (Adı) gemisine 
merkezine mahsustur. (Memleket) 

Veyahut : 
de ı(Filonun milliyeti), (Filonun tarifi) filo

sundan. (Memleket) 
de (Geminin milliyeti), (Adı) gemisinden. (Mem

leket) 
de (Filonun milliyeti), (Filonun tarifi)" filosuna 

mahsustur. (Memleket) 
(Gemisinin milliyeti), (Adı) gemisine mah

sustur. (Memleket) 
3 — Filolar veya harb gemilerine gönderilen yahut bunlardan çıkan 

postalar, adresleri üzerinde özel bir yol gösterilmedikçe, en seri yollar
dan ve posta merkezleri arasında alınıp verilen postaların tabi oldukları 
şartlarla yollanırlar. 

4 — Bir filoya veya bir harb gemisine gönderilen postaları taşıyan 
bir posta vapurunun kaptanı, bunların gönderildikleri filo veya gemi ku--
mandanı tarafından, vapur yolda iken kendisine teslimlerinin istenmesi 
ihtimaline karşı bu postalan kumandanın emrinde bulundurur. 

5 — Gemiler, adreslerine gönderilen postalar geldiği zaman yerle
rinde bulunmazlarsa, bu postalar, gönderildikleri gemi tarafından alının
caya veya başka bir yere tekrar yollanıncaya kadar posta merkezinde 
saklanır. Tekrar yollama, gerek postaların çıktığı posta idaresi gerek 
bunların gönderildikleri filo veya geminin kumandanı ve gerekse aynı 
milliyete mensup bir konsolos tarafından istenllebilir. 

6 — Sözü edilen postalardan üzerinde « 
konsolosu eliyle» işareti bulunanlar gösterilen konsolosluğa teslim olu
nur. Bunlar, sonradan konsolosun istemesi üzerine, tekrar postaneye geri 
verilerek, çıktıkları yere veya başka bir yere yollanabilir. 

7 — Bir harb gemisine gönderilen postalar, ilk önce bir .posta mer
kezi aracılığı ile verilmek üzere veya taşımaya aracılık işini yapmakla 
ödevli bir konsolos adresiyle gönderilmiş olsalar bile, sözü edilen geminin 
kumandanına teslim, edilinceye kadar, transit halinde sayılır; binaena
leyh bunlar gönderildikleri harb gemisine teslim edilmedikçe yerine, var-
mış sayılmazlar. 

8 — İlgili idareler arasında anlaşmadan sonra yukarıdaki usul, ge
rekirse, harb uçaklariyle alınıp verilen postalara da uygulanabilir. 



MADDE : 172 

Boş torbaların geri gönderilmesi 
1 — Muhabir idareler arasında tersine bir anlaşma olmadıkça, 

tprbaiar, ait oldukları memlekete doğrudan -doğruya yollanan bir posta 
İçinde, ilk posta İle boş olarak geri gönderilmelidir. Her posta ile geri 
gönderilen ^torbaların sayısı, bildirme kâğıdındaki «Sesvise ait işaretler» 
hanesinde gösterilmelidir, 

2 — Geri gönderme işi, bu maksatla tâyin edilen aVp verme mer
kezleri arasnda yapılır, İlgili İdareler, geri gönderme usulleri üzerinde 
anlaşabilirler. Uzun mesEfeli münasebetlerde, idareler, genel kaide oiarak 
kend'lerine geri gönderilen boş torbaların alınmasını sağlamakla mükel
lef yanlız bir merkez göstermelidirler. 

3 — Boş torbalar, uygun paketler halinde birbirlerine sanlnrş ol
malı ve gerekirse, etiket tahtaları ve bezden, parşömenden veya diğer 
sağlam maddelerden yapılnvş etiketler, torbaların içlerine konu'malıd^r. 
Her ne zaman torbalar başka bir alıp verme merkezi aracılığı, î e Rferi 
gönderilirse; bunların paketleri üzerine, torbaların alınmış oldukları 
alıp verme merkezinin adı yapılmış birer etiket yapıştırılmalıdır. 

4 — Geri gönderilecek boş torbalar çok sayıda olmadıkları tak
dirde, bunlar haberleşme maddelerini ihtiva eden torbalara konulabi
lirler; aksi takdirde bunlar, ayrıca mühürlenecek ve üzerlerine alıp verme 
merkezler'nin adları yazılmış etiketler takılacak torba'ar içine konül-
mal d r. Bu torbaların etiketleri «Sacs vides = Boş torbalar» ibaresini 
taşımalıdırlar. 

5 — Bir >İdare tarafından yapılan kontrol, kendisine ait t o r l a r ı n 
yo1 da geçmesi (Gidiş geliş) zaruri oTan süreden daha fazla bir zaman 
içinde iade edilmemiş olduğunu gösterirse, bu idarenin, o torbaların, 6 
ncı fıkrada derp'ş edilen değerinin ödenmesini istemeye hakkı olur. Bu 
ödeme, i l g l i idare tarafından an^^k eksik torbaları geri çevirdiğini ispat 
edebildiği takdirde, reddolunulabilir. 

6 — Her idare, kendi alıp verme merkezlerince kullanılan her novi 
torbalar için, belli zamanlarda ve frank olarak, ortalama tek b*r değer 
tesbit ve bu değeri Milletlerarası Büro vasıtasiyle ilgili idarelere tebliğ 
eder, 

P A R Ç A V 

Transit masraflarına dair hükümler 

BÖLÜM : I 

İstatistik işleri 

MADDE :* 173 

İstatistik zamanı ve süresi 
1 — Sözleşmen'n 79 uncu maddesiyle mütaakıp maddelerinde der

piş edilen transit masraftan her üç yılda bir defa ve münavebe ile Ma
yıs ayının ilk 14 veya 28 günü veyahut Ekimin 14 üncü gününü takip 
eden ilk 14 veya 28 gün içinde tutulap istatistikler esası üzerine tâyin 
ve tesbit olunur. 

2 — İstatistik her üç yıllık sürenin ikinci yılı içinde tutu ur. 
c3 — Gemilerde yapılan postalar, istatistik dönemi İçinde karaya 

çıkarıldığı takdirde istatistiklere geçirilir. 
4'— İlgili İdareler arasında tersine anlsşma olmadıkça, güzergâh

larının bir kısmında kara veya denizden taşman uçak postaları da ista
tistiklere dâhil edilir. 

5 — Ekim - Kasım 1958 istatistiği, 1952 Brüksel Sözleşmesi hü
kümlerine göre, 4957, 1958 ve 1959 yıllarına uygulanır. 1961 Mayıs ista
tistiği de, 1960, 1961 ve 1962 yıllarına uygulanır. 

6 — Bir istatistiğe göre yapılacak yıllık transit masrafları ödeme
leri, mütaakıp istatistiğe göre yapılacak hesap'ar tasdik olununcaya ve
ya bihakkın kabul edilmiş (182 nci madde) sayılmcaya kadar, geçici 
olarak, aynen devam etmelidir. O vakit, geçici ,olarak yapılmış olan öde
melerin mahsubuna tevessül olunur. 

MADDE : 174 

İstatistik dönemi içinde kapalı postaların yapılması ve işaretlenmesi 
1 — Bir posta tanzimi için kullanılan torbaalrın say sı, en aşağı 

hadde İndirilmelidir. 
2 — İstatistik döneminde, transit olarak alınıp verilen bütün pos

talarda mûtat etiketlerden başka, çok belli harflerle «Statistique = 

İstatistik» ibaresini ve bu ibareden sonra ağırlık nevine göre, «5 kilog
ram», «15 kilogram» veya «30 kilogram» işaretim taşıyan bir etiket bu
lunmalıdır. (175 inci maddenin 1 inci fıkrası) 

3 — İçinde yalnız boş torba veya bütün transit masraflarından 
müstesna haberleşme maddeleri (Sözleşmenin 80 inci maddesi) bulunan 
torbalarn özel etiketlerinde, «Statistique = İstatistik» işaretinden sonra 
«Exempt = Müstesna» kelimesi yazılır. 

4 — İstatistik dönemi İçinde gönderilen son postanın bildirme kâ
ğıdı «Dernier erfvoi de la période de statistique = istat'st'k döneminin 
son irsalâtı» ibaresini taşımalıdır. Gönderici merkez, bilhassa irtibatla
rın istikrarsızlığı yüzünden bu ibareyi yazacak durumda bulunmamışsa, 
istatistiğe dâhil olan son postanın tarihi ile numarasını, kabil olur ol
maz, uçakla varış merkezine bildirir. 

MADDE ; 175 

Torba sayısının ve kapalı postaların ağırlığının tesbiti 
1 — Transit masrafları Ödenmesini gerektiren postalar için, gön

derici ahp verme merkezi, ilişik C 15 örneğine uygun özel bir bildirme 
kâğıdı kullanır ve bu bildirme kâğıdına torbaların sayısını, gerekiyorsa 
bunları aşağıdaki nevilere göre ayırarak, kaydeder : 

TORBALARIN SAYISI, D A R A L I AĞIRLIĞI 

5 Kg. ı geçmeyen 
ı(Hafif torbalar) 

15 Kg. ı geçmemek 
üzere 5 Kg. ı geçen 

ı(Orta torbalar) 

30 Kg, ı geçmemek 
üzere 15 Kg. ı geçen 

(Ağır torbalar) 

Transit masraflarından müstesna torbaların sayılı ............... 

2 — Transit masraflarından müstesna torbaların saysı, 174 üncü 
maddenin 3, üncü fıkrası hükümlerine göre «Statistique - Exempt = 
İstatistik - Müstesna» ibareli etiketi taşıyan torbaların toplamı olma
lıdır. 

3 — Bildirme kağıtlarındaki işaretler varış alıp verme merkezi 
tarafından tetkik olunur. Bu merkez, kaydedilen sayıda bir yanlışlık 
görürse, kâğıdı düzeltir ve derhal İlişik C 16 örneğine uygun bir tahkik 
kâğ dı ile yanlışlığı gönderici alıp verme merkez'ne bildirir. Bununla 
beraber, bir torbarim ağırlığı hakkında, gönderici alıp verme merkezi
nin koyduğu işaret, bulunan gerçek ağırlık miktarı o torbanın kayde
dilmiş olduğu nevin en yüksek ağırlığı miktarını 250 gramdan fazla 
geçmemek şartiyle muteber tutulur. 

MADDE : 176 

Kapalı postalara ait rölövelerin düzenlenmesi 
1 — İstatistik döneminde yapılan son postanın alınmasından sonra 

mümkün olduğu kadar çabuklukla, varış merkezleri, çıkış idaresi de 
dâhil olduğu halde, ilgili bütün idareler sayısınca, ilişik C 17 örneğine 
uygun rölöveler düzenlerler ve takip edilen yolu ve kullanılan servisleri 
kabil olan en geniş teferruatla göstermesi gereken bu rölöveler! kabul 
ve tasdik olunmak üzere, gönderici idarenin alıp verme merkezlerine 
yollarlar. Faydalı olduğu takdirde hava yolu kullanılır. Rölöveleri kabul 
ve tasdik ettikten sonra, ahp verme merkczTeri bun1 arı ilgili idarelere 
dağıtılmak üzere, kendi merkezi idarelerine gönderirler. 

2 — Şayet istatistiğe geçirilecek olan son postanın yollanması 
gününden itibaren üç aylık (Uzak memleketlerle olan alıp vermelerde 
dört aylık) bir mühlet içinde gönderici idarenin alıp verme merkezleri 
birinci fikrada gösterilen sayıda rölöveleri almamış olurlarsa, bu mer
kezler o rölöveleri, mevcut kayıtlarına göre kendileri düzenlerler ve her 
birinin üzerine: «Les relevés C 17 du bureau destinataire no sont pas 
parvenus dans le déiai réglementaire = varış merkezinin C 17 rölöve
leri nizamî mühlet içinde gelmemiştir» şerhini verirler. Bundan sonra 
bunları, ilgili idarelere dağıtmak üzere, kendi merkezî İdarelerine gön
derirler. 

İstatistik döneminin bitmesinden sonra altı aylık bir mühlet içinde 
gönderici idare; C 17 rölövelerini, aradaki memleketler idarelerine da
ğıtmamış ise, bu idareler o rö'övelerl kendi kayıtlarına göre re'sen dü
zen1 erler. Üzerlerine «Etabli d'office = re'sen düzenlenmiştir» şerhi ve
rilen bu rölöveler gönderici idarelere yollanan C 20 hesabına, 182 nel 
maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerine göre mecburi olarak eklenmelidir. 
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M A D D E : 177 

Harb gemileriyle veya uçaklariy1e alınıp verilen kapalı postalar 

1 — Harb gemı'erı veya uçakları tarafından gönderilen veya alı
nan postalara ait C 17 ro'ö/elerin n duzen'enmesi bu gemilerin veya 
uçakların mensup oldukları memleketler idarelerine terettüp eder i s t a 
t istik dönemi içinde harb gemilerine veya uçak1 arma gönderilen posta
ların yollanma tarihleri , etiketlerinin üzerinde gösterilmelidir. 

2 — B u postalar tekrar yollanırsa, tekrar yollayan idare, keyf i 
yeti geminin veya uçağın mensup olduğu memleket idaresine b-ldırir. 

M A D D E : 178 

Transit bülteni 

1 — Istat stik dönemi içinde gonderi'en postalar için tak p oluna
cak yol ve kullanılacak taşıma servisleri bı'mmed ğı veya tâyin ed le-
med ği takd rde çıkış ıdares , varış ıdaresmn isteği uzeıme h - r posta 
içm, ıpşık C 19 örneğ ne uygun yeş'l renkte b i " bülten haz rlamalıdır 
Ç'k'ş idaresi, durum gerektirir gibi göıunduğ, nde, bu bülteni varış ıda
res nin kesin bir isteği olmaksızın da. gönderebilir. 

2 — Sozu edJen bülten n düzen1 enmes n gerektiren p o s t a ' a m b 1-
dirme kâğıtlarının baş taraflarında, çok belli harflerle «Bu'letın de 
transit = transit bülteni» ıbares' bulunmalıdır Aynı ibare, 174 uncü 
maddenin 2 nci fıkrasında bahso'unm «Statıst que = istatistik» özel 
etiketlen uzer'ne de yine çok belU harflerle yazılır. 

3 — Transit bülteni a't olduğu postalarla beraber, bu postaların 
taşmmasma katılan muhtelif servislere açıktan gond-rilme'ldir Her 
i lg i l i memlekete, gır ş ve ç'kış alıp verme merkezleri, - d ğer bütün aracı 
merkezler hariç - kendi taraflarından yapPan transite d a r b'gılerı bül
ten üzerine yazarlar Son aracı alıp verme merkezi, C 19 bulten.ni va
rış merkezine gönderir, vanş mer\°zı b iltene postanm gerçek varış 
tarihini işaret eder C 19 bülten', C 17 dö'övesmı teyit ıçm çıkış mer
kezine geri yollanır. 

4 — B i r transit bülteninin mevcudiyeti C 18 teslim bordrosunun 
«düşünceler» sütununda B T rem zlerıyle göstenlmehdır. Gönderıld ğı 
tes' im bordrosunda gösterilen veya bıld rme kâğıdmm baş taraf nda 
bildirilen bir transit bülteni çıkmazsa, aracı alıp verme veya vanş mer
kezi bunu gecikmeden istemelidir. 

M A D D E : 179 

¿75, ¿76 ve 178 inci maddelerin hükümlerinden istisnalar 

1 — Her idare, C 16 tahk k kâğ tlarrmn, C 17 ro'öve'erm'n ve C 
19 transit bultenlerinm merkezi ıdares'ne gönderilmesi gerektiğini, m i l 
letlerarası buro vasıtasıyle diğer idarelere tebliğ edebilir 

2 — B u takd rde, me-kezı idare C 17 ro'öveler nm 176 nci mad
denin 2 nci fıkrası gereğince düzenlenmesi ıçm, alıp verme merkezleri
n in yerine k a i m olur. 

M A D D E : 180 

Transit masrafları hesaplarının tekrar gözden geçirilmesi 

1 — i l g i l i idareler aras'nda anlaşma olmadıkça, bun'ardan her 
bir i aşağıdaki hallerde, transit masrafları hesaplarmm tekrar gözden 
geçirilmesini ve gerekirse, özel bir ıstat stık t u f ulmasmı ısteyeb l i r 

a) Posta 'arm taşınması ıçm k a r a veya den.z yolu yerme hava 
yolunun kullanılması; 

b) B i r memleketin d ğer b r veya bir kaç mem'ekete ait pos a-
larm k a r a veya den z yolundan gönderilmesinde önemli değişiklik y a 
pılması; 

c) is tat ist ik dönenimi takıp eden altı ay içinde, bir idare tarafın
dan, ıstatıst k döneminde yapı1 m ş yollama'aria mûtat yollama'ar ara-
sında, transit o'arak gönderilen por ta larn top'u ağ'rlığ na nazaran en 
az % 20 bir fark bulunduğunun aracı bir idare tarafından gorulursı, 

d) Transit geçen postaların toplu ağırlığın n, son istatistik netice
lerine göre en az % 100 arttığı veya cn az % 50 azaldığı aracı b ir idare 
tarafından görülmesi. 

2 «— ı mcı fıkra hükümlerine gore tutulan özel b r istatistiğin ne
ticeleri, ancak çıkış idaresiyle i lg i l i idare arasındaki hesaplara yılda 
5000 franktan fazla bir tesir yaparlarsa dikkate alınır. 

3 — F a r k bu tutarı geçerse, çık'ş ıdares n.n çıkan farktan evvel 
ve sonra transit i sağiamş olan darelerle olan hesapiaşııa'arına - he
saplatın indiri lmesi bazı idareler ıçm tesbıt edilen en aşağı haddi bu ' -
masa dahi - müsssır olmalıdır. 

4 — 1 ilâ 2 nci fıkraların hükümlerine aykırı olarak ve postalanr 
bir aracı memleket yerme başka bir memleketten tam ve devamlı ş e k İdi 
geçmese ha 1 inde, çıkış idaresinin, daha evvel transiti sağ'amış olan mem 
lekete, son istatistik esasına gore, borçlu olduğu transit masrafları, i lgi l i 
idarece y e n i transit memleket ne, sozu edilen yol değ.şmesınm muşa 
hede edildiği tarihten itibaren ödenmelidir. 

M A D D E : 181 

Fevkalâde servisler 

Yalnız Suriye - Irak Otomobil Servisleri, özel transit masrafları 
al nmasım gerektiren fevkalâde servislerden sayılır. 

BÖLÜM I I 

Muhasele. Hesaplatın tesviyesi 

M A D D E : 182 

Transit masrafları hesabı 

1 — Transit hesaplarn n tanzimi ıçm 175 m c ı maddede hafif, 
orta veya ağır diye tari f ve tesbıt olunan torbalar, ortalama ağırlık ola
rak 2,10 veya 22 k i logram itibariyle hesaba geçirilir. 

2 — Kapalı çantalar ıç n a'acak p a r a l a r n toplamı 26 veya duru
ma gore, 13 ile çarpılarak elde edilecek netice her idareye ait yıllık pa
raları altın frank olarak tesbıt ed len özel paralara esas tutulur. 

3 — 26 veya 13 çarpısı mûtat alıp vermeye uynıad ğı takdir de i lg i l i 
idareler istatistiğin uygulandığı yıllar ıç n muteber olmak üzere, başka 
bir çarpı kabulü hususunda uyuşurlar Bununla beraber, yen' bir çarpı, 
ancak istatistiğin gösterdiği toplu trafikle gerçek trafik arasında gö
rülen fark, hesapta yılda 5000 f ranktan fazla bir değışıkLk yaparsa, k a 
bul edilebilir. 

4 — Hesapların tanzimi işi, alacaklı idareye terettüp eder B u ida
re, sozu edilen hesap'arı yaparak borçlu idareye gönderir. 

5 — Toıbalarla amba'âı'ann ağırlığına ve sözleşmen n 80 rner mad
desi hükümlerince butun trans t masraflarından müstesna olan haber
leşme maddeleri nevilerine karşılık olmak üzere, kapalı postalar hesa
bının genel toplamı % 10 indir i l ir . 

6 — özel hesap'ar, ilişik C 20 örneğine uygun formül üzerinde ve 
C 17 ro öveler ne gore, ıkı nüsha olarak duzen'enır B u hesaplar, bun
lara ait C 17 rovoveler-yle b rlıkte mümkün olduğu kadar çabuklukla ve 
en g e ç istatistik döneminin bıtmes nı takıp eden on aylık bir mühlet 
içinde gönder cı idareye yollanır C 17 ro ovelerı, ancak aracı dare t a 
raf ndan re'sen duzen'endıklerı (Madde 176, fıkra 3) veya gondencı ida
rece ıstemldiğı takd'rde C 20 hesabmı teyit ıçm gönderilir. 

7 — Eğer özel hesabı gönderniıŞ olan idare, gonderd ğ tarihten 
itibaren uç aylık bir mühlet ıç nde, bu hesabm duzeltılmes ne dair hiç 
bir i t iraz almaz ise o hesap hakkıyle kabul edilmiş sayılır. 

M A D D E : 183 

Yıllık genel dekont Milletlerarası Büronun tavassutu 

1 — Trans t ması afların n genel dekontu, Mılletleraı a«9i Buro tara 
fından yıllık o'arak düzenlenir Müstesna olarak idareler, faydalı gör
dükleri takdirde hesaplarını doğruca ara larnda tesv yeyı kararlaştıra-
b.îırler. 

2 — Ikı idare arasındaki özel hesapların tasdikini veya (182 nci 
madden n 7 nci fıkrası gereğince) hakkıyle kabul edilmiş sayılmasını 
mutaakıp, bu idarelerden her b rı, bu hesapların genel toplamlarını ılış k 
C 21 örneğine uygun bir roloveyı gecikmeden Milletlerarası Büroya gön
derir Aynı zamanda ro'ovemn bir sureti ılgı'ı ıdarcj. e gönderilir. 

3 — Hesap bakiyeler nde santimler terkedılır. 
4 — I k ı ıdaren.n karşılıklı b İd rımlerı aras nda fark lar bulundu

ğunda Mılletleı arası Buro, bu idareleri birbirleriyle araşarak k a t i su
rette tâym olunan paraların tutarını kendisine bildirmeğe davet eder. 

5 — Yalnız bir idare C 21 rolöves nı gönderdiği takd rde, Mi l le t 
lerarası Buro keyfiyetten d ğer i lg i l i idareye bi lgi verir ve alman C 21 
rd'oves.nm tutarım da b ldırır. Yollandığı günden itibaren bir Aylık f a -
s la ıç n d e Milletlerarası Büroya hiç bir mütalâada bu'unulmai'ğı tak
dirde, bu ro övenin tutarı bihakkın kabul edilmiş sayılır. 

6 — 182 neı maddenin 7 nci fıkrasında bildirilen halde rölöveler 
«NıZa'nı mühlet içinde borçlu idareden hiç bir ıt raz gelmemiştir» şer
hini taşımalıdırlar. 
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7 — İki idare özel bir tesviye yapmak içm uyuştukları takd rdc, » 
bunların C 21 löövelerı «Hesap ayrıca tesviye edil m ştır - bilgi ıçm» ^ 
meşruhatını taşırlar ve bu ro oveler yıllık genel dekonta geçirilmez 1 

8 — Milletlerarası Buro her yıl sosunda kendisine o zamana kadar 1 
gel'p bihakkın kabul edılm_ş sayılan ro oveler esası uzerme, transit mas
raflarının yıllık genel dekontunu düzen'er ve ıcabmda yıllık ödemeleı 
ıçm 173 uncu maddenin 6 ncı fıkrasında tesbıt olunan kaideye gore de 
işlem yapar 

9 — Genel dekont • 
a) H e r idarenin borcunu ve alacağım; 
b) Her idaren n borç bakiyesini veya alacak bakiyesini; 
c) Borçlu idareler tarafından ödenecek paraları; 
d) Alacaklı idareler tarafmdan alınacak paraları gösterir 
10 — Milletlerarası Buro, yapılacak ödemeler sayısmı, mahsup yo-

luyle, en aşağı hadde ınd rmeğe tevessül eder. 
11 — Yıllık genel dekontlar, Milletlerarası Buro tarafından, mum

kun olduğu kadar çabuklukla ve en geç düzenlendikleri yıldan sonra 
gelen yılın i l k uç ayı bitmezden evvel, idarelere gönderilmelidir. 

M A D D E : 184 

Transit masraflarının ödenmesi 

1 — M lletlerarası Büronun yıllık genel dekontundan ç'kan baki 
yenin ödenmesi n zamî muh'etın (Madde 117 fıkra 12 ve 13) bitmesin
den bir yıl sonra yapılmazsa, alacaklı idare Milletlerarası Büroyu key
fiyetten haberdar edebilir. Büro, borçlu idareyi, dört ayı geçmemesi ge
reken bir mühlet içinde ödemeye davet eder. 

2 — Borç paraların ödenmesi, bu yeni mühletin sonuna kadar da 
yapılmazsa, Milletlerarası Buro, bu paraları ertesi yılın genel dekon
tunda alacaklı idaren n alacağı olarak gösterir B u takdirde, mürekkep 
faiz işler, yanı tam ödeme yapılıncaya kadar faiz her yıl sonunda ser
mayeye ilâve edilir. 

3 — 2 neı fıkra hükümlerin n uygu^anmesı hal nde, bahsi geçen 
genel dekontla sonraki dört yıla ait genel dekontlar, mümkün olduğu 
kadar, takas hanesmdekı bakiyelerde, borcunu vermeyen idarece i lg i l i 
alacaklı idareye ödenecek paraları iht iva etmemelidirler. 

M A D D E : 185 

Posta idareleri arasında haberleşme 

İdareler, haberleşmeleri için, ilişik C 29 örneğine uygun bir for
mül kullanabilirler. 

PARÇA : VI 

Türlü hükümler 

T E K BÖLÜM 

M A D D E : 186 

Posta pulları ve ücret ödeme damgaları 

1 — Ücret ödeme makineleriyle basılan damgalar gösterdikleri 
değer ne olursa olsun keskin kırmızı renkte olmalıdırlar. 

2 — Posta pullarıyle çıkış memleketinin posta idares'mn müsaa
desini alan şalrslar tarafından kullanılan ücret ödeme makineleri bas
kıları, mumkun o'duğu kadar lâtın harfleriyle çıkış memleketinin işa
ret nı taşımalı ve kabul edilen muadiller cetveline gore ücret değerle
rini göstermelidirler B u değerleri bildirmeğe yarayan para üniteleri 
sayılı veya bunların kesır'erl arap rakamiarıyle gösterilir Posta ida
relerinin kendileri tarafından kullanılan ücret damgaları, idaren n mü
saadesini haiz şahısların damgalarında bulunan işaretlerin aynını veya 
bun'arın yenne çık-ş memleketinin işaretiyle «Taxe perçue = ücreti alın
mıştır» veya «Port payé = ücreti ödenmiştir» ibares nı veyahut bun
lara benzer bir ibareyi taşımalıdır. B u ibare Fransızca veya çıkış mem
leketi dilinde yazılabilir. Meselâ «T. P.» veya «P. P.» şeklinde de kısal-
tılabıllr. 

3 — Matbaa makinesiyle basılan damgalarla veya başka bir bas
m a usulü ile (Sözleşmen n 53 üncü maddesi) ücretleri ödenen madde
ler için çıkış memleketinin işareti ve ücret değeri yerine çıkış merkezi 
adı ve «Taxe perçue = ücreti abnmıştır», «Port payé = ücreti öden
miştir» ibaresi veya bun'ara benzer bir tabir konulabilir B u ibare 
Fransızca veya çıkış memleketi diliyle yazüabılir Meselâ «T. P.» 
veya «P. P.» şeklinde de kısaltılabilir. Her halde, kabul edilen İşaret bir 

çerçeve içine alınmalı veya bu işaretin altı kalın bir çizgi ile çizilme
lidir. 

4 —• Posta ücretinden ayrı olarak ilâve b i r ücret odenmes al ge
rektiren hatıra ve şefkat pulları, posta ücreti hakk-nda bir şüphe bırak
mayacak surette basılmış olmalıdır 

5 — Posta pul lan , bunları çıkaran idarenin tesbıt ettiği şartlara 
göre, zımba ile yapılan deliklerle veya buna mahsus aletle basılan k a 
bartma baskılarla - bu ameliyelerin 2 ncı fıkrada derpiş edilen işaret
lerin açıklığını bozmaması gerekir - ayrı ayrı şekillerde işaretlenebilir 

M A D D E : 187 

Hileli zannedilen posta pullarının veya hileli zanned len ücret ödeme 
makineleri damgalarının veya matbaa baskılarının kullanılması 

1 — Her memleketin kanuni ve nizamî hukum'erı tamamıyle mah
fuz kalmak şartıyle, ücret ödemede hilel i zannedilen posta pu larurn veya 
lııle'ı zannedı'en ücret ödeme makinesi damga larn n veya n atbaa bas-
kılarınm kullamld ğı görülürse aşağ-dakı işlem yapılır • 

a) Her hangi bir posta maddesi uzeıınde hileli zannedilen (Taklit 
veya tekrar kullanma zannı) bir posta pu'unun veya hı eli zannedı'en 
ücret ödeme makinesi damgalarının veya matbaa baskıalrurn bulunduğu 
çık-ş merkezinde görüldüğü takdirde, sozu edilen pul ve damgalarla bas-
kılar-n şekillen hiç bir suretle bozulmayıp posta maddesi, ı ış ık C 10 
örneğine uygun bir ihbar kâğıdı ile beraber bir zarf içinde resmî taah
hütlü olarak varış merkezme gönderilir B u C 10 ihbar kâğıd n n b ı e r 
nüshası da, bi lgi alınmak ıçm, çıkış ve varış memleketleri ıdareleıme 
gönderilir. 

b) Madde, olayı müşahede için çağ rı'an alıcıya, ancak gereken 
ücreti ödediği ve göndericinin adını ve adresim bildirdiği ve r uhtevas nı 
öğrendikten sonra zannedilen suçun konusunu teşkil eden kıs^m ayrıl-
mıyorsa tekmil posta maddesini veya hileli olduğu ihbar edilen posta 
pulunu veya damgayı ve adresi iht iva eden kısmı (Zarf, kuşak, mektup 
parçası vesaire) postanen.n emr ne b raktığı takdirde, veril ir Çağırma 
neticesi posta memuru ve alıcı tarafından imzalanacak ilişik C 11 ör
neğine uvgun b r tutanak ile tesbıt o unur Alıcı imzadan imtina ederse, 
keyfiyet bu tutanakta gösterilir 

2 — Tutanak musbıt evrakla birlikte, resmî taahhütlü olarak, çı
kış memleketi idaresine gönderilir. B u idare de bu evraka, ıç mevzuat na 
göre gereken cereyanı verir 

3 — İç mevzuatı, 1 inci fıkrada a) ve b) harfleri alt.nda yazl ı 
işlem n yapılmasına müsait olmayan idareler, keyfiyeti, diğer idarelere 
tebliğ edilmek üzere, Milletlerarası Büroya bildirmelidirler. 

M A D D E : 188 

Milletlerarası cevap kuponları 

1 — Milletlerarası cevap kupon'arı, ilişik C 22 örneğine uygun olur
lar. Bunlar, Milletlerarası Buro tarafından, üzerinde f i l igran a büyük 
U P U harfleri bulunan kâğıda basılır; bu buro bunları maliyet bedeli üze
rinden idarelere teslim eder. 

2 — Her idare : 
a) Mebnierin n okunmasına mânı olamıyacak ve dğer 'ernın tet-

kikmı guçleştırmıyecek şekilde kuponlara zımba ile ayırıcı bir alâmet 
koymak; 

b) Kuponlar üzerinde gösterilen satış bedelini elle veya her hangi 
bir baskı usulü ile değ ştırmek yetk.sını haizdir. 

3 — İdareler arasındaki dekontlarda beher kuponun değeri 40 san
timden sayılır. 

4 — Cevap kuponlarımn değiştirilme mühleti tahdit edılmem.ştır 
Posta merkezlen değiştirme sırasında, bu değerli kâğıtların hakikî o l 
duklarına kanaat getıs^rler ve bilhassa fılıgranm bu'unup bu'unmadığmı 
tetkik ederler Cevap kuponları, soldaki daire ıç.nde, çıkaran idareye 
mensup merkezin tar h damgası tatbikini taşıyab l irler Basılmış me
tinleri resmî metne uymayan kuponlar, muteber değildir diye reddo'u-
nur Değışt rılen» kuponların sağındaki daireye, değiştiren merkezin ta
r i h mührünün bir tatb ik i basılır. 

5 — Tersine anlaşma olmadıkça, pul larla değiştirilen kupon'ar, 
bunları tedavüle çıkaran idarelere sayı ve değerlen ilişik C 23 orneğme 
uygun bir rölovede toptan gostenlmek suretiyle ve en geç yılın bıtmes n -
den sonra altı aylık bir mühlet içinde gönderilir. 

6 — Çıktıkları idareden başka b r ıdaren-n hesabına yanl-ş'ıkla ge
çirilen cevap kuponları, bunlan yanlış alan idare tarafından, ait olduk
ları idareye mahsus hesaba geçirilebilir; bu takdirde, bunlara uygun bir 
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işaret konulur. Bu hesaba geçirme, ek bir hesap tanzim ne mahal kal
mamak için, mütaakıp yıl yapılabilir. j 

7 — iki idare, karşılıklı münasebetlerinde değiştirilen kuponların ] 
sayısı üzerinde mutabık kalır kalmaz, her biri, borç veya alacak baki
yesi 25 frangı geçtiği ve aralarında özel b r tesviye sureti bu'unmadığı 
takdirde, bu bakiyeyi gösteren ilişik C 24 örneğine uygun bir rö'öve 
tanzim ederek Milletlerarası Büroya gönderir. Aynı zamanda, C 24 rö-
Iövesının bir sureti ilgili idareye gönderilir. Altı aylık bir mühlet içinde 
mutabık kalınmadığı takdirde, alacaklı idare, kendi hesabını düzenlıye-
rek adı geçen Büroya gönderir. 

8 — Bütün hallerde, bakiyede santimler terkedıllr. 
9 — idarelerden yalnız bırı rölövesını gönderdiği takdirde, bu rö-

lövedeki kayıtlar muteber tutulur. 
10 — Hesap bakiyesi, Milletlerarası Büro tarafından yıllık b'r genel 

dekonta geçirilir; 184 üncü maddede derp'ş edilen hükümler uygu'ana-
bilir. 

11 — îkı idare arasında yıllık bakiye 25 frangı geçmediği takd'rde, 
borçlu idare her türlü ödemeden muaf tutulur. 

M A D D E : 189 

Alıcıdan resim ve ücret almmıyacak maddelerin tevdi edildikleri 
posta idaresiyle gümrük vesaire masraflarının dekontu 

1 — Her idare tarafından başka bir idare hesabına olarak ödenen 
gümrük vesaire masraflarına ait dekont, 11 şık C 26 örneğine uygun ay
lık özel hesaplarla yapılır. Bu özel hesaplar, alacaklı idare tarafından 
kendi parası üzerinden duzenlen'r. Bu idarenin alıkoyduğu ücret ödeme 
pusulaların-n B kısımları, masrafları avans olarak ödenımş olan mer
kezlerin adlarının harf sırasıyle ve kendilerine verilmiş olan sıra numa
ralarına göre kaydedilir. 

2 — ilgili ıkı idare, karşılıklı münasebetlerinde, posta kolileri ser
visini de yaptık'arı takdirde, tersme bir karar olmadıkça, bu servise ait 
gümrük masrafları dekontlarına, mektup postasına ait gümrük masraf
larını da dâhil edebilirler. 

3 — Özel hesap, ücret ödeme pusu'alarının B kısımlarıyle birlikte 
olarak, borçlu idareye en geç ait olduğu aydan sonra gelen ayın sonunda 
gönderilir. Boş hesap düzenlenmez. 

4 — Hesapların incelenmesi, Posta Havalenameleri Uzlaşmasına 
ait Nizamnamede tesbit olunan şartlar içinde yapılır. 

5 — Hesaplar, ayrıca tasfiye edı'ir Bununla beraber, her idare, 
bu hesapların posta havalenameleri hesaplarına veya posta kolilerine 
mahsus CP 16 veya nihayet ödeme şartlı maddelere mahsus R 5 hesapları 
ile - bu hesaplara dâhil edılmeksiz-n - tesviyesini isteyebilir. 

M A D D E : 190 

Halkın kullanmasına mahsus formüller 

Sözleşmen'n 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümler nın uygu
lanması bakımından : 

C 1 (Gümrük etiketi), 
C 2 (Gümrük barnamesi), 
C 3 (Ücret ödeme pusulası), 
C 5 (Alma haberi), 
C 6 (Tekrar yollama zarfı), 
C 7 (Geri alma, adres değiştirme, ödenecek para tutarının iptali 

veya tadili İsteği), 
C 8 (Âdı bir maddeye ait istilâm), 
C 9 (Taahhütlü bir madde vesaireye ait istilâm), 
C 22 (Mılletlearası cevap kuponu), 
C 25 (Psta hüviyet kartı) 

formülleri, hakkın kullanmasına mahsus formüllerden sayılır. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

SON HÜKÜMLER 

M A D D E : 191 

Nizamnamen'n uygulanması ve süresi 
1 — Bu Nizamname, Dünya Posta Sözleşmesinin uygulandığı 

günden itibaren uygulanacaktır. 

2 — ilgili taraflar arasında itlfakla yenilenmedikçe adı geçen 
Sözleşme süres'nce yürürlükte kalacaktır. 

3 Ekim 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

imzalar 

HAVA POSTASINA DAİR HÜKÜMLER 

P A R Ç A : I 
Genel hükümler 

BÖLÜM : I 

Kabul, ücretler 

BİRİNCİ M A D D E 

Havadan taşımaya kabul olunan posta maddeleri 

Aşağıda sayılan posta maddeleri havadan taşımaya kabul olunur; 
bu takd rde bunlara «Uçak Haberleşme Maddeleri» denilir : 

a) Sözleşmenin 48 inci maddesinde gösterilen, ödeme şartlı ve 
şartsız, bütün maddeler; 

b) Gazetelere ve mevkut yazılara abone kaydı hakkındaki Uz
laşmada gösterilen bütün maddeler; 

c) Posta havaleleri, ödemeli havaleleri, tahsil edilecek senetlerle 
alma, ödeme ve kayıt haberleri; 

d) 2 nci maddede gösterilen hava mektupları - çıkış idaresi bun
ları tevdıde kabul ediyorsa - ; 

e) Değer konulmuş mektuplar ve kutular - bu nevi maddeleri, 
ödeme şartlı veya şartsız olarak hava yolundan teati etmeği kabul eden 
memleketler aarsmdaki münasebetlerde 

M A D D E : 2 

Hava mektupları «Aerogramlan 

1 — Hava'mektubu, münasip şekilde katlanmış ve yapıştırılmış 
bir kâğıt yaprağ-ndan ibaret olup bu halde boyu posta kartları boyu 
kadar olmalıdır. Bu şekilde katlannrş o'an kâğıdın yüz tarafı adrese 
tahsis olunur ve «Aerogram» ibaresini basılı olarak mecburî ve bu iba-
ren'n çıkış memleketlerindeki karşılığını da ihtiyarî olarak taşır. Hava 
mektubu hiç bir madde ihtiva etmemelidir. Çıkış memleket nizamları 
müsait olduğu takdirde, hava mektubu taahhütlü gönderilebilir. 

2 — Her posta İdaresi, hava mektuplarnın tedavüle çıkarılma, 
yapılma ve satılma şartlarını tesbit eder. 

S — Hava mektuplarına ait hükümler, hava mektupları gibi pos
taya tevdi edıld.kleri ha'de 1 inci fıkrada tesbit olunan şartları haiz 
olmayan uçak haberleşme maddelerine uygulanmaz; bu haberleşme 
maddeleri, 6 ncı madde hükümlerine göre işleme tabı tutulur; bununla 
beraber, idareler, bunları bütün hallerde karadan veya denizden yolla
mak yetkisini haizdirler (Aerogram = hava mektubu) ibaresi çapraz-
vari iki kalın çizgi ile iptal edilmelidir. 

M A D D E : 3 

Ücretler 

1 — Uçak haberleşme maddeleri, ücret bakımından, munzam üc
retli haberleşme maddeleri, munzam ücretsiz haberleşme maddeleri ve 
hava mektupları olarak üç nev'e ayrılır. 

2 — Prensip olarak, uçak haberleşme maddeleri, Sözleşme ve muh
telif Uzlaşmalarla müsaade olunan posta ücretlerinden başka, tarifesi 
çıkış idaresince tesbit edilen havadan taşıma munzam ücretlerine tabi
dirler; Sözleşmenin 39 ve 40 ıncı maddelerinde gösterilen posta madde
leri de aynı munzam ücretlere tab.dırler. Bu haberleşme maddelerinin 
hepsine munzam ücretli uçak haberleşme maddeleri denilir. 

3 — Sözleşmenin 38 inci maddesinde gösterilen posta servisine ait 
haberleşmeler - Milletlerarası Bürodan çıkan haberleşme maddeleri ha

riç - hava munzam ücretlerine tabi değildirler. 
4 — idareler, uçak haberleşme maddeleri ücretlerinin ödenmesi 

için bileşik ücretler tesbit edebilirler. 
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5 — İdareler, varış memleketleri İdarelerine haber vermek kay-
diyle havadan taşıma için hiç bir munzam ücret almamak yetkisini ha
izdirler. Bu şekilde kabul edilen haberleşme maddelerine munzam ücret
siz uçak haberleşme maddeleri denilir. 

6 -- 2 nci maddede tarif edilen şekildeki hava mektupları, en az 
çıkış memleketinde ilk ağırlık derecesindeki munzam ücretsiz bir mek 
tuba uygulanan ücrete eşit bir ücrete tabidirler. 

7 — Munzam ücretler, taşıma masraflarına çok yakın bir nispette 
olmalı ve genel kaide olarak, bunların hasılatı toplu olarak, bu taşıma 
için ödenecek masrafları geçmemelidir. 

8 — Munzam ücretler kullanlan gönderme yolu no olursa olsun 
bir varış memleketinin bütün toprakları için eşit olmalıdır. 

9 — Munzam ücretler çıkışta ödenmelidir. 
10 — Cevaplı bir posta kartının cevap kısmının geri taşınmasına, 

ait munzam ücret, bu kısmın geri gönderilmesi sırasında ödenmelidir. 
11 — Her idare, bir uçak haberleşme maddesine uygulanacak 

munzam ücretin hesaplanmasında, eklenebilecek halkın kullanmasına 
mahsus formüllerin ağırlığını dikkate almağa yetkilidir. 

MADDE : 4 
Munzam ücretli uçak haberleşme maddelerinin işaretlenmesi 
Munzam ücretli uçak haberleşme maddeleri, çıkışta, tercihan yüz 

taraflarının sol üst köşelerinde «Par avion = uçak İle»- ibaresini taşıyan 
mavi renkte özel bir etiket veya aynı renkte bir damga taşımalıdırlar: 
bu ibarenin çıkış memleketi dilinde tercümesinin bulunması ihtiyaridir. 

MADDE: 5 
Ücret ödeme usulleri 

1 — Uçak haberleşme maddelerinin posta ücretleri, kaide olarak, 
Sözleşmenin 53 ve 54 üncü maddelerinde derpiş edilen şartlar dahilinde 
ödenir. 

2 — Bununla.beraber ve bu maddelerin nevilerine de bakılmaksı
zın ücretin ödendiği, alınmış olan ücretin çıkış memleket parasiyle ra
kam olarak meselâ : «Taxe perçue : dollars 
Cents = dolâr senet ücret alınmıştır» şeklinde 
el yazısiyle gösterilebilir. Bu ibare, gerek özel bir damga ile veya özel 
bir pul veya etiket yapıştırılmak suretiyle yazılabilir ve gerek her hangi 
bir usulle sadece maddenin adres tarafına da işaret olunabilir. Bütün 
hallerde, ibare, maddenin çıktığı merkezin tarih damgasiyle teyit edil
melidir. 

MADDE : 6 
Posta ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş munzam ücretli uçak 

haberleşme maddeleri 
1 — Kaide olarak, uçak haberleşme maddelerinin posta ücretleri 

çıkışta tamam olarak ödenmelidir. 
2 — Posta ücretleri ödenmemiş veya eksik ödenmiş olup noksan 

ücretlerinin göndericilere ödettirilmesi mümkün olamayan uçak haber
leşme maddeleri hakkında şu şekilde işlem yapılır: 

a) Posta ücretlerinin hiç ödenmemiş olması halinde munzam üc
retli uçak haberleşme maddeleri. Sözleşmenin 52 ve 55 inci maddeleri 
hükümlerine göre işleme tabi tutulur; posta ücretinin çıkışta ödenmesi 
mecburî olmayan maddeler, kullanılması mutad olan taşıma vasıtalariyle 
yollanır; 

d) Posta ücretinin eksik ödenmiş olması halinde, munzam ücretli 
haberleşme maddeleri, ödenmiş olan ücretler en az hava munzam ücre
tini karşılıyorsa hava yolundan yollanır; bununla beraber, çıkış idaresi, 
bu maddelerin ödenmiş olan ücretleri munzam ücretin veya bileşik üc
retin ancak % 75 ini karşılasa dahi hava yolundan yollamak yetkisini 
haizdir, ödenmiş olan ücretleri, en az hava munzam ücreti tutarım 
veya, hale göre, bu ücretin veya bileşik ücretin % 75 ini karşılamayan 
uçak haberleşme maddeleri, Sözleşmenin 52 ve 55 inci maddeleri hü
kümlerine göre işleme tabi tutulur. 

3 — Alınacak ücretin tutarı çıkış idaresi tarafından gösterilme-
mişse, varış idaresi, ücretleri eksik ödenmiş olan ve fakat ödenen ücret
leri de en az âdi posta ücretini karşılayan uçak haberleşme maddelerini, 
ücret almadan dağıtmak yetkisini haizdir. 

BÖLÜM: II 
Yollama, dağıtma, tekrar yollama, çıkış yerine geri gönderme 

MADDE : 7 
Yollama 

1 — Kendi uçak haberleşme maddelerinin taşınmasında hava yol-
'arını kullanan İdareler, başka idarelerden kendilerine gelen munzam 
ücretli uçak haberleşme maddelerini de bu yollardan göndermeğe mec
burdurlar; uçaklarda müsait yer bulunmak ve çıkış idaresi istemek 
şartiyle, munzam ücretsiz uçak maddeleri de aynı yoldan göndarilîr. 

2 — Bir hava servisi olmayan memleketler idareleri uçak haber-
leşme maddalerini, posta İçin kullanılan en seri yollardan yollarlar; 
her hangi bir sebepten dolayı karadan veya denlzden yollama hava yol
larının kullanılmasından daha çok fayda sağlarsa, bu yol kullanılır. 

3 — Kapalı uçak postaları, çıkış memleketi idaresinin istediği yol
dan, - bu yol transit memleketi idaresince kendi postalarının taşınma
sında kullanılmakta olması şartiyle - yollanmalıdır. Bu mümkün olma
dığı veya aktarma için zaman yetmediği takdirde:, çıkış idaresine key
fiyetten bilgi verilmelidir. 

4 — Hava servisinin bir yanlışlığı veya zorlayıcı sebepler yüzün
den başka bir yoldan giden uçak postalariyle uçuşun kesintiye uğra
ması yüzünden alıkonulan uçak postaları, uçağın durduğu hava meyda
nındaki posta memurları tarafından alınmalıdır. Bu memurlar, bunları 
en seri yollardan gidecekleri yerlere yollarlar. 

MADDE : 8 
Dağıtma 

Uçak haberleşme maddeleri, dağıtma merkezine varışlarını takip 
eden ilk dağıtmaya dâhil edilmelidirler. 

MADDE : 9 
Uçak Haberleşme maddelerinin tekrar yollanması veya çıkış 

yerlerine geri gönderilmesi 
1 — Kaide olarak, oturduğu yeri değiştiren bir alıcıya gönderilen 

her bir uçak haberleşme maddesi, yeni varış yerine, munzam ücretsiz 
haberleşme maddeleri için mutad olarak kullanılan taşıma vasıtala
riyle tekrar yollanır. Bu aynı taşıma vasıtaları, elde kalan uçak haber
leşme maddeleriyle her hangi bir sebeple alıcılara verilmeyen uçak ha
berleşme maddelerinin çıkış yerlerine geri gönderilmesi için de kulla
nılır. 

2 — (Tekrar yollama halinde) alıcının veya (Çıkış yerine geri 
gönderme halinde de) göndericinin bilhassa istemesi üzerine, ilgili, yeni 
yola ait munzam ücretleri ödemeyi taahhüt ederse, sözü edilen haber
leşme maddeleri hava yolundan tekrar yollanabilir; her iki halde, mun
zam ücret maddenin teslimi sırasında alınır ve dağıtıcı idareye kalır. 
Bu aynı şartlar içinde ilk yollamada âdi vasıtalarla gönderilmiş olan 
haberleşme maddeleri; hava yolundan tekrar sevk edilebilirler. 

3 — Tekrar yollama zarflariyle toplayıcı zarflar yeni varış ye
rine - munzam ücret daha evvel tekrar yollayan merkeze ödenmemiş 
veyahut alıcı, İcabında gönderici, yeni yola ait munzam ücretleri 2 nci 
fıkra hükümlerine göre üzerine almamrş ise - munzam ücretsiz haber
leşme maddeleri için mutad olarak kullanılan taşıma vasıtalariyle yo-
lanır. 

BÖLÜM: III 
Hava taşıma ücretleri 

MADDE : 10 
Genel esaslar 

1 — Kapalı uçak postalarının hava taşıma masrafları, bu postala
rın çıktıkları memleket idaresinin uhdesindedir. 

2 — Uçak postalarının veya açıktan transit. geçen uçak haberleş
me maddalerinin havadan taşınmalarım aracı sıfatiyle sağlayan her 
idare, bu taşıma için bir ücret almak hakkım haizdir. Aynı kaide, yanlış 
yoldan gönderilen, yolundan inhiraf edan veya transit masraflarından 
muaf olan uçak postalariyle açıktan transit geçen uçak haberleşme 
maddelerine de uygulanır. Yanlış yoldan gönderilen postalar için çıkış 
idaresinin ödemesi gereken ilâve taşıma masrafları, yollamada yanlış
lık yapan servislerin mensup oldukları idare tarafından kendisine ödenir. 
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3 — Açıktan transit geçen uçak haberleşme maddelerine ait hava 
taşıma ücretleri, gönderici idare tarafından, 12 nci maddenin 4 üncü 
fıkrasındaki şartlar içinde, yüklenilir. 

4 — Parasız taşımayı derpiş eden anlaşma müstesna, postanın 
kendi memleketi içinde havadan taşınmasını sağlayan her varış idaresi 
bu taşıma için bir ücret istemek hakkını haizdir. 

5 — Yukarıdaki 2 nci fıkrada gösterilen taşıma ücretleri, aynı 
yol için, bu yolda işleyen servis veya servislerin işletme masraflarına 
katılmaksızın bu yolu kullanan bütün idareler için aynı olmalıdır. Varış 
memleketi içinde havadan yollama için ücret istenildiği takdirde bu üc
retler, yabancı memleketlerden gelen bütün uçak postaları için - bu 
posta tamamen veya kısmen hava yolundan gönderilsin - aynı olmalıdır. 

6 — Uçağın arızalanması veya hava teşebbüsünün sorumunu da
vet eden başka bir sebep bulunması halinde, kaybolan veya hasara uğ
rayan posta için kullanılan hattın uçulan her hangi kısmı için hiç bir 
taşıma ücreti ödenmez. 

7 — Taşıma sırasında uçuşta bir kesinti olur ve bu yüzden posta 
normal olarak derpiş edilen hava meydanına teslim edilemezse, ödene
cek ücret, hattın yalnız taşımanın muntazam olarak yapıldığı son du
rak yerine kadar olan kısmı için hesaplanır; postanın varış yerine var
ması için kullanılacak mütaakıp hava yolarına ait tekrar yollama mas
rafları, maddelerin çıkış idaresi uhdesindedir. 

S — İlgili idareler arasında tersine anlaşma yoksa, Sözleşmenin 
79 uncu maddesinin hükümleri uçak haberleşme maddelerine, muhtemel 
kara veya denizyolları için, uygulanır; bununla beraber: 

a) Uçak postalarının, aynı şehrin iki hava meydanı arasında ya
pılan aktarması; 

b) Bu postaların, bir şehrin hava meydanı ile bu aynı şehir içinde 
bulunan bir antrepo arasında taşınması ve bu aynı postaların ileriye 
yollanmak üzere geri götürülmesi transit masrafları ödenmesini gerek
tirmez. 

MADDE: 11 
Esas ücret ve ücretlerin hesaplanması 

1 — Hava taşımalarından dolayı idareler arasında görülecek he
saba uygulanacak esas ücretler, daralı ağırlığın her kilogramı ve her 
kilometre başına tesbit olunmuştur; aşağıda gösterilen bu ücretler, kilo
gram kesirlerine nispet dâhilinde uygulanır: 

a) LC maddeleri için (Mektuplar, hava mektupları, posta kart
ları, posta havaleleri, ödemeli havaleleri, tahsil olunacak senetler, değer 
konulmuş mektuplar ve kutular, ödeme haberleri, kayıt haberleri ve 
alma haberleri) : En çok frangın binde 3 ü; bununla beraber bu tek üc
ret, 1 Temmuz 1952 de taşıma ücreti frangın binde 3 ünü geçen hatlarda 
taşınan LC maddeleri için en çok frangın binde 4 üne çıkarılır; 

b) AO maddeleri için (LC maddelerinden başka maddeler), 
«Fonopost» maddeleri dâhil: En çok frangın binde 1 i. 

2 — Uçak postalarına ait hava taşıma ücretleri bir taraftan 
(1 inci fıkrada tesbit olunan ücretler haddi içinde) uygulanan esas üc
retlerle. 30 uncu maddenin 1 inci fıkrası b) harfinde derpiş edilen «Hava 
postaları mesafeleri listesi» nde gösterilen kilometre mesafelerine ve 
diğer taraftan postaların ağırlığına göre hesaplanır; icabında, toplayıcı 
torbaların ağırlığı dikkate alınmaz. 

3 — Açıktan transit geçen uçak haberleşme maddelerine ait ha
vadan taşıma ücretleri, kaide olarak 2 nci fıkrada gösterildiği gibi ve fa
kat haberleşme maddelerinin darasız ağırlığına göre hesaplanır; taşıma 
ücretleri toplamı, bu halde % 5 nispetinde arttırılır. Bununla beraber, 
bu haberleşme maddelerinin varış memleketi toprakları üzerinde, mü-
taaddit durakları olan bir hat işliyorsa, taşıma masrafları, her durakta 
indirilen postanın tonajına göre tesbit olunan muvazeneli bir ortalama 
ücret esası üzerinden hesaplanır. 

4 — Bununla beraber aracı idare, açıktan gönderilen uçak haber
leşme maddeleri için ödenecek taşıma ücretleri, sayısı 20 den fazla ola-
mıyan ve her bîri varış memleketlerinin bir grupuna ait olup bu grupun 
muhtelif varış yerlerine bırakılan postanın tonajına göre tâyin olunan 
mütaaddit ortalama tarifeler esası üzerinden hesaplamak hakkını haizdir. 
Bu ücretlerin tutarı, toplu halde, taşıma için ödenmesi gereken ücretleri 
geçemez. 

ö — Varış memleketi içinde havadan taşıma için ödenecek ücretler, 
icabında, iki nevi olan (Mektup ve kart = LC) ve (Sair maddeler = AO) 
in her biri için tek ücret olarak da tesbit edilebilir. Bu ücretler, 1 inci 
fıkrada derpiş edilen ücretlerle milletlerarası postanın iç şebeke üzerinde 
katettiği ortalama mesafeye göre hesaplanır. 

6 — Uygulanan esas ücretin mesafe ile çarpılmasından elde edilen 
ve 2 ilâ 5 inci fıkralarda gösterilen ücretlerin hesaplanmasında kulla
nılan dahilî ve milletlerarası taşıma ücret miktarları, santimler raka
mının 5 den yukarı olup olmamasına göre yukarı veya aşağı desime 
yuvarlaklaştırılır. 

MADDE: 12 
Ücretlerin ödenmesi 

1 — 2 nci ve 3 üncü fıkralarda derpiş edilen istisnalar hariç ola
rak havadan taşıma masrafları, postaların hava taşıma teşebbüsünce alın
dığı uçak hava meydanının bulunduğu memleket post idaresine ödenir. 

2 — Bir hava taşıma teşebbüsüne, birbiri ardınca ayrı ayrı bir 
kaç hava servisinden geçecek postalar teslim eden her idare, aradaki 
idarelerle uyuşmuş ise, yolun tamamına ait taşıma masrafları hesabını 
doğrudan doğruya o teşebbüsle gösterebilir; aradaki İdarelerin de 1 inci 
fıkra hükümlerinin aynen uygulanmasını istemeğe hakları vardır. 

3 — 1 inci ve 2 nci fıkralar hükümlerine aykırı olarak, bir hava 
servisinin mensup olduğu memleket idaresi, postaları bu servisten ge
çen idareden, bu servisin kullanılmasına ait ücretleri almak hakkım 
haizdir. 

4 — Uçak haberleşme maddelerini açıktan transit olarak başka 
bir idareye veren her idare, mütaakıp hava yolundan taşımaya ait üc
retlerin tamamım bu idareye vermeğe mecburdur. 

PARÇA: II 
Uygulama hükümleri 

BÖLÜM I 
Yollama kaideleri 

MADDE : 13 
Posta ücreti Ödenmemiş veya eksik ödenmiş munzam ücretli 

uçak haberleşme maddeleri 
1 — Ücretleri ödenmemiş veya eksik ödenmiş haberleşme madde

lerine, Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 151 inci maddesinde derpiş edi
len hükümlere göre, T damgası vurulur ve varışta alınacak paranın 
frank ve santimle gösterilen tutan işaret olunur. 

2 — Ücretleri ödenmemiş veya eksik ödenmiş munzam ücretli 
uçak haberleşme maddeleri, munzam ücretsiz haberleşme maddeleri için 
mûtat olarak kullanılan taşıma vasıtalarlyle yollanırsa, tevdi merkezi 
veya alıp verme merkezi «Uçak ile» etiketini ve havadan taşımaya ait 
bütün işaretleri çaprazvari iki kalın çizgi ile çizmeli ve âdi yoldan yol
lama sebeplerini kısaca göstermelidir. 

MADDE : 14 
Uçak haberleşme maddelerinin yollanması usulü 

1 — Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 161 inci maddesinin 2 nci 
fıkrasının a) harfi ve 163 üncü maddesi hükümleri, kara veya deniz 
postalarının içine konulan uçak haberleşme maddelerine uygulanır. Liyas-
ların etiketleri «Par avion = Uçak ile» işaretini taşımalıdır. 

2 — Taahhütlü uçak haberleşme maddelerinin kara veya deniz pos-
talarının içine konulması halinde, «Par avion = Uçak ile» işareeti, bil
dirme kâğıdında, sözü edilen 163 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında 
«Expres» işareti için gösterilen yere konulmalıdır. 

3 — Kara veya deniz postalan içine konulan değer konulmuş uçak 
haberleşme maddeleri söz konusu ise, «Par avion = Uçak üe» işareti 
yollama kâğıtlarının «Düşünceler = Observations» sütununda her biri
nin kaydı hizasına konulur. 

4 — Bir uçak postası veya bir kara veya deniz postası içinde açık
tan transit olarak gönderilen ve postanın gönderildiği memleketçe hava 
yolundan ileriye yollanması gereken uçak haberleşme maddeleri, «Par 
avion = Uçak ile» etiketli özel bir liyas içinde toplanır, 

5 — Transit memleket, her varış memleketi için özel liyaslar ya
pılmasını isteyebilir. Bu halde, her liyasın üzerine «Par avion pour 

................. = ........................... için uçak ile» işareti konulur. 
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MADDE : 15 

Munzam ücretli Ödenmiş uçak haberleşme maddelerinin tekrar 
yollanması veya çıktıkları yere geri gönderilmesi 

Munzam ücretli uçak haberleşme maddeler.nln tekrar yollanması 
veya geri gönderilmesi, munzam ücretsiz haberleşme maddeleri için kul
lanılması mûtat olan taşıma vasıtalariyle yapılırsa, «Uçak .le» etiketi 
ve hava yo'undan yollamaya ait bütün işaretler çaprazvari iki kalın çizgi 
ile çizilmelidir. 

MADDE : 16 

Uçak postalarının işaretlenmesi 
o 

1 — Uçak postalan, tamamiyle mavi olan veya üzerlerinde geniş 
mavi bantlar bulunan torbalarla düzcnlenr. Az sayıda gönderilen âdı 
veya taahhütlü uçak haberleşme maddeleri için, mavi renkte kaim kâ
ğıttan yapılmış zarflat kullanılabilir. 

2 — Uçak postaları beraberinde bulunan bildirme kâğıtları ile yol
lama kâğıtlarının baş taraflarına «Uçak ile» etiketi veya 4 üncü mad
dede gösterilen ibare konulmalıdır; aynı etiket veya ibare, bu postaların 
etiketlerine veya adreslerine de konulur. 

3 — Uçak torbaları etiketlerinin şekli ve metni iliş:k A V 8 örne
ğine uygun olmalıdır. 

MADDE : 17 

Uçak postalarının ve açıktan transit geçen uçak haberleşme 
maddelerinin ağırlığının tesbiti 

1 — Postanın numarası île bu postaya ait her torba, zarf veya 
paketin daralığı ağırlığı ve bunun iç'ne kornean maddelerin nev'i 
(LC veya AO) dış etiket veya adres üzerinde gösterilir. 

2 —> Eğer iki nevideki maddeler (LC veya AO) aynı ambalaj 
içinde toplanmışlarsa her birinin ağırlığı, ağırlık toplamından ayrı ola
rak, dış etiket veya adres üzerinde gösterilmelid.r; dış ambalajın ağır-
lığı en aşağı taşıma ücretinden faydalanan ambalajın içine konudan 
maddelerin ağırlığına katılır. Toplayıcı bir torba kullanılması halinde, 
bu torban n ağırlığı d.kkate alınmaz. 

3 — Postanın numarası, maddelerin nev'ine göre her torba, zarf 
veya paketin ağırlığı ve dış etikette veya adreste bu'unan her türlü 
faydalı malûmat, posta, m lletlerarası bir hava servisiyle taşmd'ğında 
AV 7 formülüne geç.rıhnelidir. Bunun'a "-beraber, bu husufta mutabık 
olduklarını bildiren idareler arasındaki münasebetlerde, her nevi mad
denin ağırlık toplamının gösterilmesi, yerine maddelerin nevine göre 
her bir torba, zarf veya paketin ağırlığı gösterilebilir. 

4 — AV 7 formülündeki malûmatta yanlışlıklar müşahade eden her 
ara veya varış markezi, bunları gönderici son alıp verme merkezme 
tahkik kâğıdı ile bildirilmelidir. 

• 5 — Açıktan transit geçen haberleşme maddeleri, hava yolundan 
tekrar yollanmak üzere bir kara veya den z postası veya bir uçak pos
tası içine konulursa, bu haberleşme maddeleri, «Uçak ile» etiketli özel 
bir lıyas yapılır ve bunlara, ilişik AV 2 örneğine uygun, biri âdı mad
delere ve diğeri taahhütlü maddelere mahsus olmak üzere bordrolar 
eklenir. Açıktan gönderilen uçak haberleşme maddeierınn ağırlığı, her 
varış memleketi veya taşıma ücretleri aynı olan memleketler grupu için 
ayrı olarak gösterilir. Bildirme kâğıdına da «AV 2 bordrosu» ibaresi 
yazılır. Transit idareleri, en önemli memleketlerle hava hatlarını sabit 
sıra içinde gösteren özel AV 2 bordrolarının kullanılmasını isteyebilir
ler. A V 2 bordroları, bir taraftan âdı maddeler ve diğer taraftan taah
hütlü maddeler için yıllık bir seri üzerinden Özel bir numaralanmaya 
tabi tutulur. 

6 — Uçak postasının ağırlığı, üst, veya alt yüz grama - yüz gram 
kesrinin 50 gramı geçip geçmemesine göre - >uvarîaklaştırılır; 50 gram 
veya daha az ağırlıktaki uçak postaları iç.n ağırlık 0 rakamıyle göste
rilir. 

7 — Her memleket ve icabında her memleketler grupu için açık
tan yollanan her bir nevi haberleşme maddeleri ağırlığı bir üst veya bir 
alt on grama - on gram kesri 5 gramı geçip geçmemesine göre - yuvar-
laklaştırılır. 

g — Aracı merkez, bir postayı teşkil eden torbalardan bırın'n ger
çek ağırlığında, bildirilen ağırlığa nazaran 100 gramdan ve açıkıan yol
lanan haberleşme maddeleri ağırlığında da 20 gramdan fazla fark gö
rürse, etiketi veya A V 2 bordrosunu düzeltir ve derhal yanlışlığı gön
derici alıp verme merkezine tahkik kâğıdı ile bildirir; bir kaç nevide 

haberleşme maddesi ihtiva eden bir çanta söz konusu olduğunda, düzelt
me, bu nevilerden ağırlığı en fazla olan nevide yapılır. Görülen farklar 
yukarıda bildirilen hadler içinde kalırsa, göndcr.ci merkezin işaretlen 
mutejbcr tutulur. 

9 — AV 2 bordrosunun btfunmaması hainde, munzam ücretli u^ak 
haberleşme maddeleri - yeıdrn sevk daha sen dcğ.lsc hava yo'undan 
tekrar yollanma'ıd-r Icab nda, AV 2 bordrosu re'scn duzcnTcn r ve ıntı-
zams'zl.k C 14 tahkik kâğıdı ile çıkış merkezine bildirilir. 

10 — îlgih idareler aksım bıidırmczlerse, çanlalar, aynı nevide 
yanı aynı cinsten maddeler (LC veya AO) ihtiva eden başka b r çanta 
içine konulabilir. 

11 — Deniz ortasında bu'unan bir gemide postaya verilen ve gemi
nin mensup p !duğu veya h zmetınde bu unduğu memleketin posta pul
ları ile ücretleri ödenm ş olan uçak haberleşme maddeleri, uğranılan b.r 
ara limanında idareye açıktan teslim edilirken, bun'ara b r AV 2 bord
rosu veya g2rmds bir posta merkezi yoksa aracı idarenin hava taşıma 
masraflarını istemesine esas teşk 1 edecek bir ağırlık listesi katılmalı
dır. AV 2 bordrosu ve ağırlık listesi haberleşme maddelerin n var.ş mem
leketi itibariyle ağırlığını, tarıhmi, geminin ad ve bdndıras n* gösLcr-
meli^ve her gemi için yıllık mütcsesls.l bir seriye gjre nu nara'anmalıd.r 
Bu malûmat, gem tarafından haberleşme maddelerinin tevdi edildiği 
merkezce tetkik edilir. 

12 — Hava meydanlarında bulunan posta merkezlerine son saatte 
verilen âdı uçak haberleşme maddeleri, hareket etmek üzere olan uçak
larla varış alıp verme merkezleri adresine, zarflar içinde ve AV 7 bord
rolarına kayıtlı olarak, yollanır. 

MADDE : 18 

Teslim bordrosu 
1 — Hava meydamnda teslim edilecek postaTara, her hava durağı 

için en az beş nüsha olarak tanz m edilmiş ilişik AV 7 örneğ.ne uygun 
beyaz renkte bir teslim bordrosu katılır 

2 — AV 7 bordrosunun, yer hizmetiyle vazifeli hava ortaklığının 
temsilcisi taraf*ndan imzalanan bir nüshası gönderici merkezce a'ıko-
nu*ur. Diğer dört nüsha taşıma ortaklığına verilir. 

3 — Teslim bordrosunun taşıma ortaklığına verilen dört nüshası
nın birincisi, yükleme hava meydan nda yer hizmetleriyle görevli hava 
ortaklığı tarafından muhafaza edilir; ikincisi boşalma hava meydan n-
da, posta'arın teslim karşılığ-nda usulü daırcs ndc imzalanmış olarak 
uçak personeli tarafından ortakl'ğı namına saklanır; üçüncüsü, boşaltma 
hava meydan-nda, bu meydandaki yer hizmetiyle görevli hava ortaklı
ğına verilir; dördüncüsü postalarca birlikte, teslim bordrosunun ad'na 
düzen'endıği merkeze* tevdi olunur. 

4 — Bir hava ortaklığı bir aracı merkeze, kendisine' ait olmayan 
ve evvelâ ^çık ş alıp verme merkezi tarafından düzenlenmiş bir tesl rn 
bordrosu katılmamış olan bir uç:k postası tesîu : ettığ.nde aracı ı.ıc.kcz 
keyfiyeti .tahkik kâğıdı ile çıkış merkez ne bildirmekle mükelleftir; bu 
tahkik kâğıdında postanın almdığ nı, onu teslim eden ortak^ğ-n ad nı ve 
varş^hava meydanına kadar getiren ortaklığın ismim bildirir. 

MADDE : 19 

Toplayıcı torbalar 
1 — Aynı - hava yolundan taşınacak hafif ağırlıktaki toıbalar n, 

zarfların veya paketlerin sayısı gerektirdiği takd.ıde, uçak postalarım 
taşımayı sağlayan ,hava ortaklığına teslimle görevli posta merkezlen, 
mümkün olduğu kadar toplayıcı torbalar kullanırlar. 

2 — Toplayıcı torbaların et.ketleri, çok belli harfler'e (Toplayıcı 
torba) .haresini taşımalıdır İlgili idareler, bu etiketlere yazılacak adres 
hususunda anlaş r ar. 

3 — Bir toplayıcı torba için konulacak postalar, / V 7 u>ı \ K \ 
bir toplayıcı toıba içinde olduklar- gösterilmek suretiyle ayrı ayrı kay
dedilir. 

4 — Toplayıcı torba A V 7 formülünde, toplayıcı torba olduju açık
lanarak, ayrıca gösterilir. 

MADDE : 20 

Uçak postalarının aktarû lası 
1 — llg.li idareler arasında tersine bıp an aş.-ia olmadıkça, I . G Ü - : -

îarın yolda ayn uçak meydanında aktarılması, aktarmanın yapılacağı 
memleket idaresince sağlanır; bu aktarma aynı taşıma teşebbüsünün 



mütaakıp hatlarındaki uçaklar arasında 
lanmaz. 

yapıldığında, bu kaide uygu-

2 — Transit memleketi idaresi, aktarmanın doğruea ufaktan 
uçağa yapılmasını müsaade edebilir. 'Gerekirse, taşıma teşebbüsü, a k t : r 
m a n n yapı'd ğı mem'eketin alıp yerine rıerkez'ne, ıtıur.me'cnin bütcr. 
tafsilâtını gösterir bir belge göndermeğe mecburdur. 

M A D D E : 21 

Hava meydanlarındaki işlerin yapılması 

Idıreler, uçak postalararn kendi hava meydanlarında cn iy i ş r' 
lar la alınmasını ve tekrar yollanmasını sağ'amak için gerekli tedbir"..:' 
alırlar. 

M A D D E : 22 

Uçak haberleşme maddelerinijı gümrük kontrolü 

İdareler, gümrük resmine tabi u ;ak haberleşme maddelerinin g'üııı-
rüklenmes'nin mümkün olduğu kadar çabuk yap:lması için gerek 1 i bütün 
tedbirleri alırlar. 

M A D D E 23 

Boş uçak torbalarının geri gönde/i'^esi 
Aksine anlaşma o'madıkça, ueak torbalar', Sözleşme N i z a m n a m e 

sin n 172 ncı maddesi esaslar na gore boş o1 arak karad~n veya deniz
den çık-ş idaresine geri yollanmalıdır Eunan'ı beraber, bu nevi torba
ların sayısı on olur olmaz özel postalar duzenlcnmes. mecbuıidır 

M A D D E : 24 

Ansa vurumda veya uçuşun kesintiye uğramasında al na^ak tedb'rler 

1 —• Taşıma sırasında vukua ge en bir arıza sebebimle I»r u^ak 
yo'una devam edemediği ve postayı derpiş ed len durak yerîerme tes un 
eylemedığı takdirde, uçak personeli postaları, âr za yer ne en yak n o 'an 
veya postayı ileriye yollama bak mmdan en musa.t duru nda bu un n 
posta merkez ne tevd' etme'ıd.rler B u ışın memurlarca yapı man as 
hal nde, kazadan kendıs ne bilgi verılm ş bu'unan bu merkez, postay 
derhal tesellüm etmek ıç n elinden ge'enr yapaı Keyfiyetin tesbıtmdcn 
ve ıcab n1a hasara uğrayan posta maddelerinin ıslah ndan sonra, pos
talar en seri yo' lardan g deceklerı merkezlere yo'lannıalıdır 

2 — Âr zan n vukubu'duğu memleket idaresi, daha on'ekı duraklar 
idarelerine heps ne, postan n akıbetmden telgrafla bılg vermelidir B u 
İdareler de diğer butun ılgı'ı idarelere telgrafla haber verir er 

3 — Arızaya uğrayan uçağa posta yüklem ş olan ıdare'er, A V 7 
teslim bordrolar n n suretlerini, a r z a n i n vukubulduğu mem'eket ida
resine, göndermelidirler 

4 — - B u idare, r-utaak-ben, a r z a sebeplen ve müşahede ed len İr i 
len tahk k kâğıtlarıyle, arızaya uğrayan posta larn varış merkezler ne 
bildir ir Her tahkik kâğıd'n n b r sureti, posta larn çıkış merkez'er ne ve 
diğer sureti do hava ortaklığm n mensup olduğu mem'eket idaresine yol
lan r B u belgeler en seri (Havadan veya yerden) yoldan gonderıLr 

5 — B i r uçak, u usunu, postayı geciktirecek bir müddet için k t s -
tiğı veya varış memleket nde zorlayıcı sebepler yüzünden yere ine ne-
dığı t i k d rde, çık ş yerleri neresi olursa olsun postalar g dececklen yer-
lere en yak n posta merkezi taraf-ndan en sen yollardan yo l l rn r Y o l ' a -
mayı yapan serv s lenn mensup oldukları idare posta larn ç k ş idare e-
nne keyfiyetten bilgi verir. 

M A D D E : 27 

Ağırlık rolove erinen düzen1 enmesı 

1 —• Her alacaklı idare, ilişik A V 3 örneğine uygun b.r roloveye, 
uçak postalarına ait o'an ve mı letlerarası hava serv sien soz konusu ise 
A V 7 formüller nde ve ıç hava servisleri soz konusu ise pos ta'arın ya eti
ketlerinde veya d ş adreslerinde yaz lı malumat - not ederler Aynı hava 
yolundan taşman postalar, bu ro ove üzerinde çıkış merkezi, som a var ç 
memleket ve merkezi rtrbar.y e ve her varış merkezi için de postaların 
tarih sıras na gore kaydedilir 

2 — Gerek kara veya deniz yo undan ve gerek havj. j o u n d u gelen 
ve hava yolundan ileriye yollanan açıkUn haberleşme maddeleri ıç n 
alacaklı idare, A V 2 bordrolar nda yazılı bi gılere gore, rl.şık A V 4 ör
neğine uygun bir rolove düzenler. 

3 — A V 3 ve A V 4 röiöveleri, alacaklı idarenin intihabına göre ay
lık veya üç aylık olarak düzenlenir ve borçlu idare isterse, uçak postası 
veya açıktan transit ueak haberleşme maddeleri gönderen ner alıp verme 
merkezi için ayrıca rölöveler tanzim olunur. 

M A D D E : 28 

AV 3 ve AV lt ağırlık rölövelerin'n gönderilmesi ve kabul edilmesi 
ve AV 5 özel hesaplarının düzenlenmesi 

1 — A V 3 ve A V 4 rölöve'eri, kabi l o lduju kadar çabuk ve ait ol
duk lar dönemin b'tmes'nden sonra en çok alt: aylık bir müh'et içinde 
kabul edilmek üzere gönderici idareye i k i nüsha olarak y o l l r n - r : röiö
veleri kabu' ettikten sonra bu ;d:re, bun'ardan bir nüshayı aiacak'ı ida
reye gönderir; gönâerici idare, kendisine yukarıda gösterilen a'tı aylık 
mühlet 'cinde gönderilmemiş olan rölöve'eri kabulden imtina edebilir. 

2 — Alacaklı idare, gönderiidikieri tarihten itibaren üç ay içinde 
düzeltil-"'e'eri hakkında bir bi ldirim almazsa, rölöveler bihakkın kabul 
edilmiş sayılır. 

3 — Özel hesaplar, her alacaklı idare taraf-ndan, i lg i l i dönem için 
alacağ taşıma masraflarını gösteren ilişik örneğe uygun bir A V 5 for
mülü üzerine tanzim olunur. 

4 — E u hesaplar, borçlu idare tara^mâ'n açıkça vej'a z - mn~n fca-
bu' ed len A V 3 ve A V 4 rolove'er nde yazı'ı posta arın daralı ve a" k-
tan rıuraselât n da d^ras'z ağ'rl-k'arı üzer nd-^n ayl k v^ya uç ayl 'k 
olarak d zen'emr A V 5 özel hesap'arı - aç'ktan trans't gönderi'en u k 
haber eşmo madde'erı için % 5 zamlı olarak - borçlu idareye ık nucha 
olarak gönderil r T u t a r l a r , 50 santimden \ u k a n veya aşağı olmas na 
gore b r ust veya b.r alt franga yuvarlaklaştır l i r 

5 — Hesapları kabul ettikten sonra borc'u ıd^re, bunlardan bir 
nüshayı alacaklı idareye gen yo ' 'ar ; a'acakh idare, gönden 1 d ik 'eri tar h-
ten ıt b^ren ıkı av ıçmde duzeltılmelenne dair hiç bir b i l d i r i r i a'.ıazsa, 
hesaplat bihakkın kabul edilmiş sayılır 

6 — 1, 2, 4 ve 5 mcı fıkralar hıkum'erne ajk'rı o arak alac k l 
idareler, A V 3 ve A V 4 rö ovelerıyle bun'ara art A V 5 özel hesaü'ar ayn 
zamanda duzon'ryerek hepsim, ık'şer nüsha olarak bir arada borçla ıdı-
ıeye gönderebilirler Borç'u idare, bun'arı kabul ettikten sonra birer 
nashasvn alacaklı idareye yoUar Alacaklı idare, gönden'diklen f aııh + en 
ıt b = ren dort ay ıçmde cMzeltılmelen hakk nda bir bı'dırıri' a mazsa 
hesap'ar bihakkın kabul ed İmiş sayıl.r. 

7 — 5 ıncı ve 6 ncı fıkra'arda göster len hesaplardaki f a rk 'a r top
lamı, hesap baş n ı 2 frangı geçmezse, d kkate alınmaz. 

8 —• 1 gılı idareler aras'nda aksine an'aşma yoksa, A V 3 ve A V 4 
rölövelerıyle A V 5 özel hesap'arı, her ıkı tarafa, daima en sen hava veya 
kara veya denizden gönder Ur 

9 — A V 5 öz-1 hesaplarn - n yılLk bakiyesi 25 frangı geçmezse, 
borçlu idare her tur 'u ödemeden muaf tutulur 

BÖLÜM III 

Posta idareleri ve Milletlerarası Buro tarafından verilecek bilgiler 

M A D D E 29 

Posta idareleri tarafından verıleeelc hi'gıler 

1 — Her idare, Milletlerarası Büroya, bu buro taraf ndan kendi
sine gönderilecek formüller üzer ne posta hava servisin n yapılmas'na 
ait faydal . bı'gı eri vermelidir B u bılgı'er bilhassa : 

a) Iç servis bakımından : 
1° Yabancı memleketlerden gelen uçak posta veya uçak haber-

leşne m ddelcnn n ıç hava seıvslerıyle tekrar yoll^nd k ' a n bo ig j c r e 
baş'ıca şehıılerı; 

2° 11 neı madden n 5 mcı fıkras na gore kı o aetre b~ş n bes p 
lanan taşr 'a ucret'e^ı m.ktar ar yle bualar.n uygu'anma tarih n , 

b) Milletlerarası servis bakımından : 
1° 12 ncı maddenin 1, 2, 3 uncu fıkralarına gore, doğruca tahsil 

ettiği kilometre baş na taşıma ucretlerıy'e bun'ar n uygu'anııa tar ih nı, 
2° Uçak postalan tanzim ett ğı memleket erle hava taşıma h a . -

ları butun yol ve gerekilse her bir yol kısmı İçin k u lan labı'ecek ortak-
l.k'arı - her crtakl .k .çrn hanjı idarelere ücret ver 'e eğı gösteri ı ek 
suretiyle -, 

3° Transit uçak postaların n bir hava hatı ndan diğerine akt r -
masını yapan merkez.erı ve uçak postaların n aktar İması ıçm gerekh 
en az zamanı, 
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4* 11 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında derpiş olunan muva
zeneli orta'ama ücret sistemi ku'Ian-.hyorsa, açıktan a lm"n ueck haber
leşme madde"erin n ileriye y o l l m n a s : iç'n tesbit c"uı~ıı h~va taş n a 
ücret'erini; 

5° B u (Hükümler) do mevcut bazı iht iyari hüküm"er n uygu'an-
mas hakkında alınmış kararları; 

6° Uçak haberleşme maddelerinin muhtelif nevilerine ve muhtelif 
memleketlere ait hava munzam ücretlerini veya bileşik ücret'er'e mun
zam ücrets'z posta servisinin uygulandığı memleketlerin is 'rnicrini 
göstermelidir. 

2 — 1 inci fıkrada gösterilen b'lgı'erde yapılan her dcğ tşik A-
geeiktirilr.ıeks'ziu en seri yoldan Milletlerarası Büroya b.ldir İmeLd'r. 

3 — 2 n?i fıkrada gösterilen döküman'arda yapılan her türlü 
matı ve bi'hassa yabencı memleketlerden gelen uçak haberleşme mad
delerinin muhtelif tevziata yetişebilme'eri için seyrüsefer tarifelerini ve 
bu madde'erin en geç hangi saatlerde gelmeleri lâzım geldiğini doğruca 
birbirler ne bildirmek için anlaşabilirler. 

M A D D E : 30 

Milletlerarası Büro tarafından verilecek dokümanlar , 

1 — Millet'erarası Büro, aşeğ-daki döküman'arı haz"r"ayıp 'dere
lere dağ'tmıkla mükelleftir : 

a) 29 un~u rıaddeıin 1 ine; f.krası gereğin e v r r i h n b / g l c ı . goı 
yayın anan «I.'ava pestaler; scrvls 'eri genel listesi» (Eun^ A V 
denir) ; 

s'en 

H A V A POSTASINA DAÎR HÜKÜMLERİN 
SON HÜKÜMLERİ 

Hava postasına dair hükümlerin imzalanmasına başlanması sı
rasında, rş ğ da, ı azaları bulunan murahhasla, aşağ.d.ki h -sus l ırı, k a -
rarlaşt'rmışlardır : 

b) H a v a nakliyecileriyle işb rliği yapılmak suretiyle her beş se
nede bir hazırlanan ve muhtevası idarelerce uygun görüldükten donra 
yaym'anan «Hava posta'arı mesafe'eri listesi»; 

c) «Hava munzam ücretleri listesi»; (Madde 29, fıkra 1, b), 6°; 

2 — Mi'letlerarası Büro idarelere, istekleri üzerine ve bedeli 
karşılığında olmak üzere mütehhassıs özel bir k u r u l tarafından munta
zaman bastırılıp yayınlanan ve hava posta servislerinin ihtiyaç'annı en 
iy i şekilde karşıladığı kabul olunan hava postaları haritalarıyle hava 
seyrüsefer tarifelerini de tedarik eder. 

3 — 2 nci fıkra'a gösterilen dokünmanlarda yapılan her türlü 
değ'ş'klikler ve t u değişikliklerin uygulanma tar ihi , idarelere en seri 
yoldan (Havadan veya yerden) en kısa müddetler içinde ve en uygun 
şekilde bildirilmelidir. 

PARÇA: III 

Son hükümler 

M A D D E : 31 

Sözleşmenin ve uzlaşmaların uygulanması 
Söz'eşme ve - posta koli leri Uz'aşmas: ile Nizamnames nüen başka-

bütün Uzlaşmalar ve Nizamnameleri , bu «Hükümler» de açıkça göste
rememiş olan bütün hallerde uygulanır. 

M A D D E : 32 

Bu «Hükümler» in uygulanması ve süresi 

1 — B u «Hükümler» Sözleşmenin uygulandığı günden itibaren 
uygulanır. 

2 — Bunlar, i l g ' l i taraflar arasında uyuşularak yenilenmedikçe, 
bu Sözleşme süres'nce uygulanacaktır. 

3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

M A D D E : 1 

Uçak haberleşme maddelerinin ünite ağırlığı 
derecelerinin indirilmesi yetkisi 

İdareler, hava munzam ücretlerinin tesbitl için, Sözleşmenin 49 
uncu mıddes'de derpiş edilen esas ücretlerinden daha aşağı ağıri.k de
receleri kabul etmek yetkisini haizdirler. 

M A D D E II 

İstisnai m\nzam ücretler 

Sovyet Sosya'ist Cumhuriyetleri B'rl'ğ'nin özel coğrafi duru nu se
bebiyle, bu Memleketin Posta İdaresi, bütün dünya Memleketleri için, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği toprakları üzerinde eşit bir 
mumam ücret uygulamak hakkın- muhafaza eder E u munzam ücret, 
haberleşme maddelerinin hava yolundan taşınmasının gerçek masraf
larım geçmiyecektir. 

İmzalar 

I5EÖEÎI KONULMUŞ M E K T U P L A R A V E K U T U L A R A 

DAÎR UZLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti , Arnavutluk H a l k Cumhuriyeti , Almanya, 
Suudi Arabistan Krallığı, Ar jant in Cumhuriyeti , Avusturya, Belçika, 
Belçika Konkosu, Bielorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Birmanya, 
Bolivya, Brezi lya Birlcş'k Devletleri, Bu'garistan H a ' k Cumhuriyeti^ 
Kamboç, Seylan, Şili, Çin, Kolombiya Cumhuriyeti , Küba Cumhuriyeti , 
Danimarka, Dominiken Cumhuriyeti , Mısır, E l Salvador Cumhuriyeti , 
îspenya, A f r lka 'dak i İspanyol Topraklan , Finlandiya, Fransa, Cezayir, 
Fransa den'z aşırı Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafından tem
sil ediien toprok'arm hepsi, Gana, Büyük Br i tanya ve Kuzey İrlanda 
Birleş'k Krallığı, Deniz aşırı Br i tanya topraklarmm hepsi (Sömürgeler, 
Protektoralar ve Büyük Bri tanya ve Kuzey İrlanda Birleş'k Krallığı 
Hükümetinin vesayeti altındaki topraklar dâhil), Yunanistan, Ha i t i 
Cumhuriyeti , Honduras Cumhuriyeti , Macar H a l k Cumhuriyeti , H i n -
d.stsn, Endonezya Cumhuriyeti , İran, Irak, İrlanda, Iz'ânda Cumhu
riyeti , İtalya, İtalyan İdaresi altındaki Somali toprağı, Japonya, Ürdün 
Hâşimî Krallığı, Laos, Lübnan, L ibya , Lüksemburg, Fas, Monako 
Prens'iği, Nikaragua, Norveç, Yeni Zelanda, Pakistan, Paraguay, 
Ho'â'ida, Felemenk Ant i l l e r i ve Surinam, Polonya Halk Cumhuriyeti , 
Portck'z , Batı A f r l k a ' d a k i Portekiz Eyaletleri , Doğu A f r i k a , A s y a ve 
Okyanusya'daki Portek 'z Eyaletleri,^ Romen Halk Cumhuriyeti , Sen 
Maren Cumhuriyeti , isveç, İsviçre Konfederasyonu, Suriye, Çekoslovak
ya, Tayland, Tunus, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Uruguay Doğu Cumhuriyeti , Vat ikan 
Sitesi Devleti, Venczü'a Cumhuriyeti , Viet - N a m , Yemen, Yı.g:>siavya 
Halk Federatif Cumhuriyeti arasında yapılan «Değer konu'muş mek-
tup'ara ve kutulara dair Uzlaşma». 

Yukarıda sayılan memleketler hükümetlerinin aşağıda imzaları 
bu'unan murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottavva'da aktedilen Dünya 
Posta Sözleşmes'nin 22 nci madesine göre i t t i fak la ve tasdik şartına 
bağiı olmak üzere aşağıdaki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır. 
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BÖLÜM I 

Genel hükümler 

BÎRÎNCİ MADDE 

Uzlaşmanın kon su 
1 — Değerli kâğıtlar ve değerli belgeleri havi mektuplar İle 

mücevherler ve değerli maddeleri ihtiva eden kutu'ar, muhtevalarının 
o.ldirilen değeri n'spetinde temin edı'*mek suretiyle, âk:d memleketler 
arasında alınıp verilebilir. 

2 — Bu maddeler «değer konulmuş posta maddcJeu» veya «değer 
kornomu? mektuplar» veyahut da «değer konulmuş kutular» adiyle gös
terilir. 

3 — Değer konu'muş kutuların alınıp verılmes ne katılma, bu 
servise Bağlıyacaklarını bildiren uzlaşmış memleketlere münhasırdır. 

MADDE : 2 

Değer gösterme 
1 — Gösterilecek değerin tutarı, esas olarak tahdit edilmem'ştir. 
2 — Bununla beraber, her idare, kendisi için, tutarı 10 000 franktan 

aşağı olmamak üzere, gösterilecek değer tahdit etmek yetkisine haizdir. 
3 — Başka başka tutarlarda değer kabul etmiş o*an memleketler 

arasmdakl münasebetler, cn aşağı değer tutarı muteber olur. 
4 — Gösterilen değer, gönderi'cn madden'n muhtevas n n g e r ç e k 

değer nı geçemez; fakat değerden aneak b r k'snrn n gösterilmesi de 
caiz o'abılir; tanzim masrafları dolayısıyie bir değen haiz bu'unan kâ
ğıtların gösterilecek değer tutarı, bunların kaybolması halinde yerle
rine konulacakların muhtemel masraf tutarını geçemez. 

5 — Gönderilen bir maddeye hile yoluyle muhtevasın*n gerçek de-
ğcrındcn fazla değer konu'ması, çık'ş memleket: mevzuatın-n gerektir-
d'ği ad1! kovuşturmalara yol açab lir. 

BÖLÜM II 

Kabul şartları 

M A D D E : 3 

Ağırlık ve boyut şartları 
1 — Değer konulmuş mektuplar, âdi mektuplara uygulanan ağır

lık vc boyut şartlarına tabidir. 
2 — Değer konulmuş kutuların ağırlığı 1 kilogramı, uzun'uğu 30, 

g e n i ş l i ğ i 20 ve dcrin'ıği 10 santimetreyi geçemez. En küçük boylar, Söz
leşmenin 49 uncu maddesinin i İnci fıkrasında mektuplar i çn tesbit 
olunan boyutlardır. 

M A D D E : 4 

Değer konulmuş maddelerin içlerine konulabilecek şeyler 
1 — Değer konulmuş mektuplar, bu hususta mutab.k olduklannı 

bildiren memleketler arasındaki münasebetlerde gümrük resmine tabi 
eşya İhtiva edebilirler. 

' 2 — Değer konulmuş kutu'ar, muhtevalarının neden ibaret oldu
ğunu b.îdiren açık bir fatura ve göndericinin adresiyle birlikte kutunun 
üzerindeki adresin sade b.r suretini ihtiva edebilirler. 

3 — Afyon, morfin, kokain veya diğer uyuşturucu maddeler ihtiva 
eden ve tıbbı veya fennî bir maksatla gönderilen değer konu'muş kutu
lar için 5 inci maddemn 1 inci fıkrasının b) harfine bakılmalıdır. 

M A D D E : 5 

Değer konulmuş maddelerin içine konulması yasak şeyler 
1 — Aşağıda yazılı şeyler, ihtiva eden değer konu'muş maddele

rin yollanması yasaktır : 
a) Tabiatları veya ambalajları dolayısiyle* memurlar için tehlike 

arzedebılecek, haberleşme maddelerim kirletebilecek v^ya bozabilecek 
maddeler; 

b) Afyon, morfin, kokain ve diğer uyuşturucu maddeler; bununla 
beraber, tıbbi veya fennî bir maksatla değer konu'muş kutu şeklinde 
yapılan irsalât, on'arı bu şart altında kabul ed^n memleketler iç'n ya
sak değıMir; 

c) Varış memleketinde içeri girmesi veya elden ele geçmesi ya
sak olan maddeler; 

d) Canlı hayvanlar; 
e) Patlayabilen, tutuşabilen veya tehlikeli maddeler; 
f) Edebe ve ahlâka uymayan maddeler. 

2 — Değer konulmuş mektuplar, meskukat, işlenmiş veya !şlen-
memış platin, altın veya gümüş, dsğerlı taşlar, mücevherler ve d ğer 
değerli -maddeler ihtiva etmemelidir. 4 üncü maddenin 1 inci fıkrası 
hükümleri mahfuz kalmak şartıyle, gümrük resmine tabi eşya da ihtiva 
etmemelidir. 

3 — Değer konulmuş kutular : 

a) Şahsa ve içinde bulunu1 an zamana ait haberleşme mahiyetinde 
evrak; 

b) Banknot, kâğıt para ve hâmiline ait her hangi değerli kâğıt
lar ihtiva etmemelidirler. 

MADDE: 6 

Yanlışlıkla kabul edilen maddelere uygulanacak işlem 

1 — 3 üncü maddenin hükümier.nc uymayan ve yan'ışhkla kabul 
edilmiş olan değer konulmuş her madde, çıkış daresme gen gönderıl-
mel d r̂, bununla beraber varış ıdarcs*. bu maddeyi, Sözleşmenin 49 uneu 
maddesinin 13 üncü fıkrasında derpiş edilen ücret ve munzam ücretleri 
uygulayarak alıcısına vermeğe yetkilidir. 

2 — 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında bildirilen şeyleri ihtiva eden 
ve yanlışlıkla sevkedılen değer konulmuş her madde, bu şeylerin bulun
duğunu gören idarenin mensup olduğu memleketin iç mevzuatına göre 
işTeme tabi tutu'ur; 4 üncü maddenin 1 incı ! fıkrası hüküm'eri mahfuz 
kalmak şartıyle - değerli kâğıtlar müstesna - gümrük resmine tabi eşya 
ihtiva eden değer konulmuş mektuplar hakkında da bu yolda işlem ya
pılır; bununla beraber, 5 inci madden'n 1 inci fıkrasm.n b), e) ve f) 
harflerinde gösterilen şeyleri ihtiva eden değer konulmuş maddeler, hiç 
bir halde ne varış yerlenne yollanır ne alıcılarına verilir ne de çıktıkları 
yerlere geri gönderilir. 

3 — 5 inci madden'n 2 ncı nkrasiyle 3 üncü fıkrasının b) harfinde 
gösterilen şeyleri ihtiva eden değer konu'muş her madde, çıktığı yere 
geri gönderilmelidir; bununla beraber, bu şeylerin bulunduğu yalnız 
vanş idaresi tarafından görülmüşse, bu idare, bunları iç nizamlarında 
derpiş edilen şartlarla alıcılarına vermeğe yetkilidir. 

4 — Yanlışlıkla kabul edilen değer konulmuş bir madde, ne çık
tığı yere geri yollanır ve ne de alıcısına verilirse, bu maddeye uygula
nan işlemden çıkış idaresine tam ve açık bir surette bilgi verilmelidir. 

5 — Değer konulmuş bir kutunun şahsa ve içinde bulunu'an za
mana, ait b.r kâğıt ihtiva etmesi keyfiyeti, hiç bir halde, göndericiye geri 
çevirmeğe sebep olamaz. 

BÖLÜM III 

Ücretler ve resimler 

M A D D E : 7 

Posta ücretleri ve resimleri 

1 — Değer konulmuş mektuplar ve kutular, aşağıdaki ücret ve re
simlerin göndericiden peşin olarak alınmasını gerektirirler : 

a) Posta ücreti; 
b) Maktu taahhüt resmi; 
c) Değerlendirme resmi. 

2 — Bu ücret ve resimlerin tarifesi şudur ; 
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Maddelerin 
nev'ı 

Mektup 

Kulu 

Posta ücreti 

Söyleşmenin 49 uncu 
rit .d 1 sı hükümlerine 
veya Son Protokolünün 
11 n ı maddesine göre 
hesaplanan ücret 

Maktu taahhüt 
resmi 

En az 80 sanrım olmak 
üzere her 50 gramda 
16 santim 

Söz^s-ıemn 68 ıncı 
ma I [ismin 2 ncı fık 
rasının b) harfin le 
veya Son Protokolü 
nun 9 uncu nadde. 
sinde tesbıt edilen 

resim 

Değe len^ırme 
resmi 

Zorlavıcı bir sebıpten husule 
gelen zararları taz nın etmeyi 
taahhüt eden memleketler de £ 
dahil olmak üzere varis mem- t, 
leketı hangisi olursa olsun jt 
gösterilen değerin her 200 | 
frank veya kesri için en cok 
50 santim I 

3 — 1 ıncı fıkrada gösterilen ücret ve resimlerden başka olarak 
değer konulmuş mektuplar ve kutular, Sözleşmen n bu Uz'aşman n 15 
ıncı maddesinde gösterilen hükümlerin n uygulanmasından doğan ücret 

ve resımlerm alınmasını da gerektirebilirler 

M A D D E : 8 

Posta ücretinden muafııet 

Posta servisine ait olup gerek idare 1 er aras nda ve gerek dare'er'e 
Mr'letleraras. Buro arasmda teati edilen değer konulmuş mektup1"ar her 
tur .u posta ücretinden muaftırlar. 

f) Varış memleketinin iç mevzuatı gereğince müsadere o'unan 
maddeler soz konusu olduğu takdirde; 

g) Gönderici, maddenin postaya tevdi edildiği günün ertes nden 
itibaren b r y 1 ıç nde hiç bir reklâmasyonda bu'unmadığı takdirde, 

h) Den zden veya havadan taşıma hususunda âk.d memleketler 
idare eri, kendiler n n ku' land k l a n gemferde veya u ;ak 'arda değerli 
maddelerin sorumunu kabul edecek durumda bulunmadıklar m bildir
dikleri takdirde; bununla beraber, bu idareler, kapalı çantalarda bulu
nan değer konulmuş maddelerin transitinden dolayı taahhütlü maddeler 
için derpiş olunan sorumu üzerlerine alırlar. 

M A D D E 12 

Sorumun kalkması 

1 —• Posta idareleri, aynı nevıdekı muraselât hakkında iç n izam
name 1 erinde bulunan şartlar daıresııfde teslim ettık'en değer konulmuş 
m ddelerın sorumundan kurtu ruılar. 

2 — Bununla beraber : 
a) İçindeki şeyler çal nmış veya hasara uğratılmış b r maddeyi 

teslim alırken alıcı veya ade halinde gönderici, ihtirazı kayıtlar derme-
yan etmiş ve buna memleketin ıç nizamnamesi müsait bu'unmuşsa, 

b) Alıç. veya iade halinde gönderici, maddeyi muntazam surette 
teslim almasına rağmen bir zarar ve ziyan vukuunu müşahede ettiğini, 
maddeyi kendisine teslim eden idareye derhal beyan ve çalınman n veya 
hasar n tesellümden sonra vukubu'mad ğ nı ispat ederse sorum bakı 
kalır. 

M A D D E 9 

Postaya ait olmayan resimler 

1 — Değer konulmuş kutular, ihraçta tem nat resi Ver n n geı ve
rilmesi bakımındın ,ç kış raem'ekstın n mevzuat na tabidirler, ı^ha de de 
teminat ve gümrük kontrolü bakım ndan varış men.leketm n nizamlar na 
tabidirler. 

2 —• İthalde ödenmesi gereken mirî resim 1 er ve muayene manı af
ları, teslim sıras nda alıcıdan al n r, her hangi b r sebepten d o l a y değer 
konulmuş b.r kutu, serv se katı'an d.ğer bir memlekete tekrar j c l ^ n r 
veya çık'ş memkket ne geri gönderilirse, tekrar ihraç s ras nda od n n e -
yen ucıet ve resimler al cıdan veya gondencıd n al n r 

BÖLÜM I V 

Sorum 

M A D D E : 10 

Sorumun esası 

1 — 11 ıncı maddede gösterren haller müstesna olmak üzere , posta 
idareleri değer konu muş maddeler n kaybolmasından, çal n*nas ndan 
veya hasara uğramasından sorum 1 udurlar 

2 — İdarelerin sorunu, gerek açıktan gerek kapalı çanta1 arla t aş -
nan maddelere şâmildir. 

M A D D E : 11 

Sorum esnasında istisnalar 

Posta idareleri, aşağıdaki hallerde her turlu sorumdan kurtu urlar 
a) Zorlaycı sebepler halinde, bununla beraber, zorlayıcı sebep

lerden i leri gelen zarar ve ziyanın tazmm.ni kabul eden ç k'ş idaresi i r in 
sorum bakı kalır, kaybolma, çabnma veya hasardan sorumlu o'an idare, 
kendi ıç mevzuatına gore bu kaybolma, çal nma veya hasar n zorlay u 
bir sebep teşkil eden hallerden i l en ge'ıp gelr'edığm tesbıt eder, bu 
haller, b lınmek üzere, çıkış idaresine bıid rı'ır; 

b) Zorlay cı b r sebep'e servise ait evrak n yok olmas ndan dolayı 
idareler maddeler hakkında bi lgi veremedik e n ve sorumları da başka 
bir suretle sabit o'muş bu'unmadığı takdirde; 

c) Hasar, gönderıcn n yanlışlık yapmas ndan veya hmal nden 
veyahut maddenin tesbıt ve mahiyet nden i l en gclm şse, 

d) İçlerinde 5 ıncı madden n 1 ve 2 m fkra le ı ıye 3 m u f k -
ras mn b) h T f m d e gost-erılen y„sak şeyleı bu'an n madde er su„ k nu°u 
olduğu takd.rde; 

e) îç'er ndeki şeylerm gerçek değerlerinden hile İle daha yüksek 
bir değer konulmuş olan maddeler soz konusu olduğu takdirde; 

M A D D E 13 

Tazmin 

1 — Göndericinin, altın frank olarak gösteri en değer 
tutar nı h ç b r suretle geçmemek üzere, kaybolan, çal nan veya hasara 
uğrayan maddenin gerçek değerine eşit bir tazminat almağa hakkı 
vardır. 

2 — Doiayısiyle husule ge'en zarar 'ar veya gerçek eşmemiş olan 
kârlar dikkate alınmaz. 

3 — Tazminat, maddelerin postaya ver.lmış olduğu yer ve tarihte 
ayn 1 nevıdek değerli eşyan n at' n franga çevr.lr ış car. f yatı uzcr nden 
hesap cdı ır, carı fiyat o mad'ğı takdirde t"zmmat, eşyan n aynı esas
lara göre tahm.n o'unan âdı değen üzer nden hesaplan r. 

4 — Değer konulmuş bir maddenin kaybolmas ndan, muhtevasm^n 
tamaımyle çalmmas ndan veya tamanryle hasara uğramasından dolayı 
tız.n nat verılmes. gerektığ nde, gonderıem n ödediği posta ücret ve re-
s rılcrın - her ha 1 de ^ıkış ıdarcs ne kalan değer endırme resmi hariç o l -
n a k üzere - gen almağa da hakkı vardır. 

M A D D E : 14 

Posta idarelerinin karşılıklı sorumu 

1 — Aksı sabit oluncaya k n d a r , sorum, maddeyi it iraz etmeksizin 
alm'ş 0 ı a n v e n zamı tahkik imkân'arına malık k 1 ndığı ha'de ne a içi
sin i teslımmı, ne de, icabında, kend smden sonraki ıd°reye muntazaman 
gonderdığ nı spat edemıyen posta idaresinin üzerinde ka'ır 

2 — Aracı her idare ile varış ıdares', aksı sabit oluncaya kadar, ve 
4, 5 ve 6 ncı fıkraların hükümleri mahfuz kalmak şartıyle, aşağıdaki ıkı 
ha de sorumdan k u r t t u r l a r : 

a) Değer konulmuş maddelerin teker teker tetkik na ait nızarıi 
hükümlere r ayet etmiş ise (Nizamnamenin 108 ıncı maddesi); 

b) Sözleşme Nizamnamesinin 121 mci maddesinde b İdin en sak
lama suresinin b.tmes nden dolay aran lan maddeye ait servis evrak-nm 
m~ak imha. edıimes nden sonra reklâmasyonu ald.ğmı ispat edeb ldığı 
takd rde, bu ihtiraz^ kayıt, reklâmasyonda bu unan n hak lanna halel 
getirmez 

3 — Değer konu'muş bir posta maddesini diğer b r idareye gön
deren idare, şayet maddeyi alan alıp verme merkezi bunu tetkik ve mu-
ayened n sonra çıkanlab lecek i lk posta ile kendisine gerek değer konul-
ı.uış madde'erı ihtiva eden butun paket n ve gerek muras = 1 e maddesinin 
zu ıu • etmed ğını veya şekli bozuk olarak ge'dığmî ispat eden bir tuta
n ı k gonlerrnemış ise, aksı sabit o uneaya kadar her t u r u sorundan 
kurtu ur. 

4 — Eğer kaybolma, çâ'ınma veya hasara uğıar^a, pos an n taşın
ması s rasında, olur ve hâd senin hangi memleketin toprağında veya 
posta servisinde vukubulduğunun tesb.tı mümkün olamazsa, i l g i l i ıda-
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reler, zararı eşit paylarla öderler; bununla beraber; çalınma veya hasara 
uğrama varış memleketinde veya gönderen iade halinde çıkış memle
ketinde görülmüşse; no paket, zarf veya torba ve bunun bendelide ve ne 
de maddenin kendi anbalajında, ve bandında görülür hiç bir bozukluk 
bulunmadığın ve ağırlığının postaya tevdi sırasında tesbit olunan ağır-
lıktan farklı olmadığını ispat etmek bu memleket idaresine t e r e t t i p eder, 
varış idaresi veyahut icabrnda çıkış idaresi tarafından böyle bir ispatta 
bulunulduğu takdirde, diğer i l g l i İdarelerden hiç b i r i maddeyi mütaakip 
idareye itirazsız teslim etmiş olduğunu ileri sürmek suretiyle soruma 
katılmaktan kurtulamaz. 

5 — Eğer kaybolma, çalınma veya hasara uğrama bu uzlaşmaya 
katılmayan veya zıya tutarından daha aşağı bir değer haddi kabul etmiş 
ol a bir aracı idarenin toprağında veya posta servisinde yukarı. gelmişse, 
çıkış ve varış idareleri, o aracı idarenin işbu maddenin 13 üncü fıkra
sında ve Sözleşmen'n 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında derpiş edilen 
hükümlere dayanarak ödemediği zararı eşit paylarla öderler. 

6 — Ödenecek tazminatın i l g i l i idareler arasında bölünmesine dair 
5 inci fıkrada derpiş edilen usul, kaybolma, çalınma veya hasar, sorum 
kabul etmeyen âkit bir memlekete mensup bir idarenin servisinde vuku-
bulmuşsa, denizden veya havadan taşıma halinde dahi uygulanır (Madde 
11 h) harfi). 

7 — İptal ettirilemeyen gümrük resimleri vesaire, kaybolmadan, 
çalınmadan veya hasardan sorumlu İdarelerce ödenir. 

8 — Tazminatı ödeyen idare, gerek alıcı, gerek gönderici veya 
üçüncü kimseler aleyhinde, gerekirse her türlü müracaat için, sözü edi
len tazminatın mktarı derecesinde, bunu almış olan kimsenin haklarına 
sahip olur. 

9 — Kaybolmuş sayılan bir maddenin veya bu maddenin bîr kıs-
mının sonradan bulunması halinde, göndericiye ve alıcıya bundan bilgi 
verilir. 

10 — Bundan başka göndericiye, alınan tazminat tutarının geri-
ödenmesi karşılığında maddeyi üç aylık bir mühlet içinde alabileceği de 
bildirilir. Eğer bu gönderici, bu mühlet içinde maddeyi almazsa, alıcıya 
maddeyi, göndericiye ödenen tazminat tutarının ödenmesi karşılığında 
aynı sürelik bir mühlet içinde alabileceği bildirilir. 

1 — Eğer gönderici veya alıcı tazminat tutarının geri verilmesi 
karşılığında maddeyi alırsa, bu para, sararı ödemiş olan İdare veya, ica-
bında, idarelere iade olunur. 

12 — Şayet gönderici ve alıcı maddeyi almaktan vazgeçerlerse, bu 
madde, tazminatı ödeyen İdarenin veya, icabında, idarelerin malı olur. 

13 — B i r idarenin diğer idarelere karşı olan sorumu, hiç bir halde, 
kabul eltiği en yüksek değerden fazla olamaz. 

14 — Değer konulmuş bîr madde, zorlayıcı sebeplerden kaybolur, 
çalınır veya hasara uğrarsa, kaybolma, çalınma veya hasarın toprağı 
üzerinde veya servisinda vukua geldiği idare, gönderici idareye karşı, 
ancak her i k i memleket zoryalıcı sebeplerden doğan zararların tazminini 
üzerlerine almışlarsa, sorumlu olur. 

B Ö L Ü M V 

Türlü ve son hükümler 

M A D D E : 15 

Sözleşmenin uygulanması 
Bu Uzlaşmada açıkça derpiş edilmeyen her hususta, değer konulmuş 

maddelere, Sözleşme hükümleri ve bilhassa aşağıdaki maddelerin hüküm
leri uygulanır : 

a) Postrestant ücretine dair olan 50 inci maddenin 2 nci fıkrası; 
b) Ardiye ücretine dair olan 51 inci madde; 
c) Ekspres olarak dağıtılacak posta maddelerine dair olan 57 nci 

madde; bununla beraber bu metne aykırı olarak, varış idaresi, iç nizam
ları öyle derpiş ediyorsa, maddenin kendisini değil maddenin geliş ha
berini ekspres olarak teslim ettirmeğe yetkilidir; 

d) Geri alma ve adres değiştirme isteklerine dair olan 58 inci 
madde - Son Protokolün buna ait V I I I inci maddesi mahfuz kalmak 
şartiyle-; 

G0 uncu madde : Tekrar yollama. Elde kalma; 
63 üncü madde : Gümrükleme ücreti; 
65 inci madde : Alıcıdan resim ve ücret alınmıyacak posta mad

deleri; 

67 nci madde: Reklâmasyonlar ve bilgi istemeler; 
68 inci madde, fıkra 4 : Alındı verilmesi; 
69 uncu madde,: Al m a haberi; 
70 İnci madde : Alıcının kendisine verme; 
e) Tazminata dair olan 74, 75 ve 76 nci maddeler; 

I 

f) Ücretlerin nereye ait olduğu hakkındaki 78 inci madde - ödeme 
şartlı posta maddeleri hakkındaki uzlaşmanın 15 inci maddesi hüküm
lerinin uygulanması kaydı mahfuz kalmak şartiyle-; 

g) Transit masrafları hakkındaki 79 ilâ 82 nci maddeler. 

M A D D E : 16 

Servise katılan merkezler 
İdareler, mümkün oldukça, memleketlerindeki bütün postanelerde 

değer konulmuş mektuplar ve kutular servisini sağlamak için gereken 
tedbirleri alırlar. 

M A D D E : 17 

Toplanmalar arasındaki fasılada yapılan t e k l i f l e r i n tasvibi 
Sözleşmenin 27 ve 28 inci maddelerine uygun olarak kongreler ara

sındaki fasıla içinde yapılan teklifler uygulanabilmek için: 
a) Yeni hükümler ilâvesi veya bu Uzlaşmanın 1 ilâ 8 inci, 10 ilâ 

15 inci, 17 ve 18 inci maddeleri hükümleriyle Son Protokol ve Nizamna
mesinin sonuncu maddesi hükümlerinin değiştirilmesi istenildiği takdirde, 
oy birliğini; 

b) Gerek Uzlaşman n a) harfinde gösterilen maddelerinden başka 
maddeleri ve gerek Nizamnamesinin 101 (Fıkra 2), 102, 103, 1C4, 105, 
100 (Fıkra 2 ilâ 5), 107, 108, 111 (Harf f) ve d) inci maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi halinde oyların üçte ik i s i n i ; 

c) Nizamnamenin diğer maddelerinin değiştirilmesi veya Sözleş
menin 33 üncü maddesinde derpiş edilen hakeme arzedilecek anlaşmazlık 
müstesna olmak üzere, bu Uzlaşmanın veya Son Protokolü ile Nizamna
mesinin hükümlerinin tefsiri söz konusu ise, oyların kesin çoğunluğunu 
kazanmalıdır. 

M A D D E : 18 

Uzlaşmanın uygulanması ve süresi 
B u Uzlaşma 1 Nisan 1959 da uygulanacak ve belli olmayan bir za

man için yürürlükte kalacaktır. 
Yukarıda sayılan memleketler hükümetlerinin murahhasları, içinde 

yazılanlar tasdik ederek, bu uzlaşmayı Kanada Hükümetinin arşivle
rine konulmak ve birer sureti taraflardan her birine verilmek üzere bir 
nüsha olarak imzalamışlardır. 

3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

İmzalar 

DEĞER KONULMUŞ MEKTUPLARA VE KUTULARA DAİR 
UZLAŞMANIN SON PROTOKOLÜ 

Aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, bu günkü tarihle yapılmış 
olan değer konulmuş mektuplara ve kutulara dair uzlaşmayı imzalaya
cakları sırada, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

M A D D E : I 

Gösterilecek değerin en yüksek haddi 
2 nci maddeye aykırı olarak her idare, kendisi için konulacak de

ğerin en yüksek haddini 5000 franga veya kendi iç servisinde kabul 
olunan miktar -bu miktar 5000 franktan olduğu takdirde- indirme 
yetkisini haizdir. 

M A D D E : II 

Muadiller, en yüksek ve en aşağı hadler 
Uzlaşmanın 7 nci maddesin'n 2 nci fıkrasında değer konulmuş ku

tular için derpiş edilen esas posta ücretleriyle en az ücreti, Sözleşmenin 
son Protokolünün I I nci maddesi 1 inci fıkrasında, gösterilen posta üc
retleri genel cetveline uygun olarak, % 60 artırmağa veya % 20 indir
meğe her memleketin yetkisi vardır. 
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A ş a ^ da imzaları bulunan murahhaslar, içinde yazılı olanları tas
dik ederek bu Protokolü, hükümleri ait olduğu uzlaşma metn ne derc-
o'un ıuş g bı aynı kuvvet ve değen haiz o'mak üzere, bir nusha olarak 
tanzim ve imza etr'işlerdir B u nüsha Kanada Hükümetin n Arş vler ne 
kcnu'acak ve b rer sureti de taraf ardan her birine teslın. olunacakt-r 

3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılm ştır. 

imza lar 

DEĞER KONULMUŞ M E K T U P L A R A V E K U T U L A R A 
DAİR UZLAŞMANIN İCRA NİZAMNAMESİ 

Aşağ.dı imzalan bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Otta\va'da yapılan 
Dünya Posta Sözleşmesinin 24 uneu maddes ne gore, değer konu'muş 
mektuplar ve kutulara dair Uzlaşman n uygulanmasını sağlamak için 
kendi idareleri ad na aş.ğıdakı tedbirleri i t t i fakla karar'aştırmışlardır. 

BÖLÜM I 

Genel hükümler 

M A D D E : 101 

Posta ıdırelerı tarafından verilecek bilgiler 

1 —• Aralarında doğrudan doğruya posta alıp veren âkıd memle
ketler dare'en değer konu muş maddelerin aLmp verilmesi hakkındaki 
malûmatı il.ş k V D 1 örneğine uygun cetvellerle birbirlerine tebliğ 
ederler 

2 — idareler, M lletlerarası Buro vasıtas yle ve U z aşman n uygu 
lanTiasmdan hiç olmazsa uç ay onee, aşağıdaki ' hususları b rbıre'r ne 
tebliğ etmelidirler : 

a) Uzlaşman n 7 nci maddes ne göre kendi servislerinde de£er 
konulmuş maddelere uygulanan değerlcndıme ucret'erı tarifesin. ; 

b) K a r a , den z ve hava yorar - içm kabul ettık'eri değerin en yük
sek haddini; 

c) Kendi memleketlerine gönderilecek ve oralardan transit olarak 
geçecek değer konulmuş kutular ıçm istenilen gumruk barname'erımn 
sayıs'nı ve bu barnamelenn hangi dilde yaz Imış olması gerekLlğ nı; 

d) Gerekirse, servise katılan merkezlerinin l istesini, 

e) Gerekirse, âdı haberleşme madde 1 erınm taş nnıas nda k u l l a -
n lıp sorum teminatı altında d^ğar konulmuş maddelerin taşınmasına 
tahSiS edüebılen muntazam deniz veya hava servislerini. 

3 — Sonradan yapılacak her turlu değişiklikler, gecıkt.rılmeksız n, 
teb ığ edilmelidir 

BÖLÜM II 

Kabul şartları, postaya verme 

Madde • 102 

Maddelerin tertibi 

1 — Değer konulmuş mektuplar yol ' anmak üzere kabul edilebil
mek iç n, aşağıdaki şartları haiz olmalıdırlar : 

a) Zarflar, göndericiye mahsus bir işaret taşıyan ve yekdiğerin n 
tamamıyle aynı ve birbirinden aralıklı olarak zarf n bukuntulermı k a 
patmaya yetecek miktarda ıyı cins, muhur mumu ile muhurlenm ş o ma
lıdır; 

b) Zarflar, sağlam, yahrz bir parçadan yapılm ş ve mühürlerin 
iyice yap şmas na müsait olmalıdır, tamamıyle şeffaf, kenarları renkli 
\cya şeffaf vuzlu zarf lar ku lanüması yasaktır, 

c) Tertip tarzı öyle olma'ıdır kı, zaıf veya mühürler aşikâr bir 
tarzda zedelenmedıkçe, muhtevaya tecavüz edilmesi k a b J olmas.n, 

d) Ücreti gösteren posta pusarı ve posta servisine ait etiketler, 
zarfın bozuklukların ortmıyecek şekilde bırb rınden mesafeli olmalıdır, 
b U ı i ' a r , zarfın ıkı yuzune kıvrılm ş olmamalıdır Değer konulmuş mek
tuplar üzerine, posta servisine mahsus olanlardan başka et ketler yap ş-
t ı r İması yasaktır. 

2 — Değer konulmuş kutular aşağıdaki şart a r haiz o malıdırlar 
a) Tahtadan veya madenden yapılmış ve kâfi derecede sağlam 

olmalıdırlar; 

b) Tahta kutuların kenar lan en az 8 milimetre kahnlığında 
olma'ıdır; 

c) Kutuların üst ve alt yüzleri, alıcmn adresi ve değerin rı k t a n 
yazılmak ve servise ait pullar ve damgalar konulmak iç n beyaz kâğıtla 
kaplanmalıdır, bu kutular, düğümsüz ve sağlam b r sicım'e haçvari 
bağlanmalı ve bu sicimin Ikı ucu göndericinin özel bir işaretini taşıyan 
ve i y i cins muhur mumu üzerine basılan bir damganın tatbiki altında 
birleştınlmelıdir; kutuların dört yan yüzü, bu mühürün aynı olan, 
mühürlerle, muhürlenmelldir. 

3 — Aşağıdaki hükümler, değer konulmuş mektuplara ve kutu 
lara uygulanır : 

a) Posta ücretin n ödend'ği, alınmış olan ücret tutanum çıkış 
memleketi parasiyle rakam olarak : « kuruş abnmıştır» 
şeklinde işaret edilmek suretiyle gösteri'ebılır; bu işaret, adresin üst 
sağ kesesine konulmalı ve çıkış merkez_nm tar ih damgasıyle tasdik 
ed lmeLd.r; 

b) Adresleri remizlerle veya kurşun kalemiyle yazılmış olan ve
yahut kazıntı, s i l inti ve çıkıntı bulunan değer konulmuş maddeler kabul 
edilmez; yanbşlıkla kabul edilmiş olan bu gibi maddeler, mecburî o larak 
çıkış merkezine geri gönderüir. 

M A D D E : 103 

Değer gösterme 

1 — Konulan değer, çıkış memleketi parasiyle gösterilmeli ve 
gönderici veya vekil i tarafından, madden n adresi üzerinde - tasdik 
olunmuş bile olsa kazıntı, sibnti veya çıkıntı olmaks'zın - hem lât'n harf
leriyle ve hem de arap rakamlariyle yazılmalıdır; konulan değer mik 
tarı kurşun ka'emiyle gösterilemez. 

2 — Konulan değerin tutarı, gönderici veya çıkış merkezi tara 
fından altın franga çevr-Imehdlr; çevirme neticesi, konulan değerin 
m ktarınm çıkış memleketi parasly'e gösteren rakamların yamnda veya 
altında ayrı rakamlar la gösterilmelidir; bu hüküm, para 1 arı bir olan 
memleketler arasındaki doğru münasebetlerde uygulanmaz; altın frank 
tutarının altı renkli kurşun kalemiyle çizilir. 

3 — B i r mektup veya kutuya, muhtevasmm gerçek değerinden 
hile ile daha yüksek bir değer konulduğu her hangi bir hal dolayıslyle 
veya i lgi l i lerin ifadeleri üzerine an'aşılırsa, keyfiyet mümkün o1 an en 
kısa mühlet Iç'nde çıkış idaresine bl 'd r i l i r ve gerekirse, buna ait tahk i 
kat kâğıtları da birl ikte gönderilir. 

M A D D E : 104 

Gümrük barnameleri 

1 — Gümrük barnamesl kullanılmasını gerektiren münasebetlerde, 
değer konu'muş kutulara, istenilen sayıda Usulü dairesinde doldurul
muş C 2 örneğine uygun (Sözleşme Nizamnamesine ekli) gümrük bar
nameleri katılmalıdır. 

2 — i d a r e l e r , ^ gümrük barnemelerlnden dolayı hiç b i r sorum 
kabul etmezler. 

M A D D E : 105 

Çıkış merkeznhn ödevi 

1 — Çıkış merkezi, değer konulmuş bir maddeyi kabule elverişli 
bulduğunda aşağıdaki işlemlere başlar : 

a) Gerçek ağırlığı gram olarak maddenin üzerine, sol ust köşe
sine yazar ; 

b) Adres tarafına, postaya verildiği merkezle tar ihi gösteren 
damganm bir tatbikini basar; 

c) Maddeye, postaya verildiği merkezin lâtin harfleriyle adım 
ve maddenin sıra numarasını gösteren bir C 4 etiketi yapıştırır; 

d) Bundan başka, maddeye gayet belli harflerle (Değer konul 
muş) ibaresini taşıyan kırmızı bir etiket yapıştınr. 

2 — İdareler, 1 ıncı fıkrada derpiş edı'en i k i etiketin yer'ne, kır
mızı renkte ve ilişik V D 2 örneğine uygun bir etiket kullanabilirler. 

3 — Aracı idareler tarafından, değer konulmuş maddelerin yüz 
taraflarına hiç bir sıra numarası konulmamalıdır. 
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B Ö L Ü M ra 

Değer kurtulmuş maddelerin alınıp verilmesi 

MADDE : 106 

Sevk yolları ve usulleri 

1 — Her İdare, kendi değer konulmuş maddelerinin yollanması için 
kullanacağı yolları, muhabirlerinden aldığı VD 1 tablolarına göre tâyin 
eder. 

2 — Sınırları bir olan veya doğru bir deniz veya hava servisiyle 
birbirlerine bağlı bulunan memleketler arasında değer konulmuş mad
delerin yollanması, ilgili iki idarenin anlaşarak gösterecekleri alıp ver
me merkezleri aracılığı ile yapılır. 

3 — Aralarında bir veya bir kaç aracı idare bulunan memleket1"er 
arasındaki münasebetlerde, değer konulmuş maddeler daima * en doğru 
yo'u takip etmelidirler. Bununla beraber, doğru yolun- her kısmında 
açıktan yapılacak yollamalar için sorum kabul edilmediği takd'rde, 
ilgili idareler, açıktan sevkiyatın dolaşık yollardan yapılması hususun
da da aralarında anlaşabilirler. 

4 — Mddeler, servisin icaplarına göre, kapalı postalar içinde 
gönderilebilir veyahut VD 1 tablosunda derpiş edilen şartlar dairesinde 
yollamayı sağlıyabilecek durumda olan ilk aracı idareye açıktan teslim 
edilebilir; bununla beraber açıktan yollanan maddelerin sayısı, kendi 
İşlerini aksatacak derecede olduğunu müşahede eden her aracı idare, 
değer konulmuş maddelerin çıkış idaresince varış memleketinin alıp 
vermo merkezleri için yapılan kapalı postalar içinde kendisine teslim edil
mesini İstemek hakkını haizdir. 

5 — Uzlaşmaya katılan veya katılmayan aracı memleketlerden 
bir veya bir kaçının servisleri vasıtasiyle kapalı postalar içinde değer 
konulmuş maddeler alınıp verilmesi hususunda birbirleriyle anlaşmaları 
İçin, çıkış ve varış idarelerine yetki verilmiştir; aracı idarelere vaktinde 
haber verilmelidir. 

MADDE : 107 

Gönderici alıp verme merkezinden işlemler 
1 — Gönderici alıp verme merkezi değer konulmuş maddeleri, 

İlişik VD 3 örneğine uygun özel yollama kâğıtlarına birer birer ve bu 
kâğıtların gerektird'klerl bütün tafsilât İle kaydeder; ekspres olarak 
teslim edilecek maddelerin kaydı hizasındaki «Düşünceler» sütununa 
«ekspres» ibaresi yazılmalıdır. 

2 — Değer konulmuş maddeler, yollama kâğıdı veya kâğıtlariyle 
birlikte Özel bir veya birkaç paket yapılarak sicimle babland'ktan ve 
sağlam kâğ:da sarıldıktan sonra tekrar dışından sicimle bağlanır, ve 
bütün büküntüleri iyi cins mühür mumu ile ve gönderici alıp verme 
merkezinin mühürü ile mühürlenir; bu paketler, hale göre «Değer konul
muş.», «Dejjer konulmuş mektuplar» veya değer konulmuş kutular iba
relerinden birini taşımalıdırlar. 

3 — Değer konulmuş mektuplar, bir paket içinde toplanacak 
yerde, sağlam kâğıttan yapılmış ve mühür mumu ile mühürlenerek 
kapatılmış bir zarf içine de konulabilir. 

4 — Değer konulmuş maddelerin paket veya zarfları, varış ida
resi bunların mühür mumu ile kapatılmasını veya kurşunlanmasını iste
medikçe, postanın çıkış idaresinin adını basılı olarak taşıyan zamklı 
kâğıt mühürlerle de kapatılabilir. Gönderici merkezin tarih mühürünün 
bir tatbiki, yarısı zamklı kâğıt mühürün ve diğer yarısı ambalajın üze
rine çıkacak surette' basilmalıdır. 

5 — Değer konulmuş maddelerin sayısı ve hacmi gerektirirse, bu 
maddeler, münasip surette kapatılmış ve mühür mumu ile mühürlen
miş veya kurşunlanmış bir torba İçine konulabilir. 

6 — Çantada değer konulmuş maddeler ihtiva eden zarfların, pa
ketlerin veya torbaların bulunduğu (Sözleşmenin îcra Nizamnamesine 
ekli) C 12 örneğindeki bildirme kâğ'dının III üncü hanesinde gösterilir; 
çantada değer konulmuş maddelere alt zarf, paket veya torbalar, bu
lunmadığı takdirde, bu haneye «Yoktur» şerhi verilir. 

7 — Değer konulmuş maddeleri ihtiva eden paket, zarf veya tor
ba, taahhütlü maddeleri muhtevi olan paket veya torbanın veya, taah
hütlü maddeler yoksa, taahhütlü maddeleri ihtiva etmesi mutad olan 
paket veya torbanın içine konulur; taahhütlü maddeler birden fazîa 
torbalara konulduğu takdirde, değer konulmuş maddelerin paket, zarf 
veya torbası o torbalardan, boğazına bildirme kâğıdını ihtiva eden özel 
zarfın bağlanmış olduğu torbanın içine konulur. 

8 —• tki muhabir idareder biri bilhassa isteği takdirde, değer 
konulmuş kutular ayrı VD 3 formüllerine kaydedilmeli ve ayrı paket 
veya torba içinde yollanmalıdır. 

MADDE : 108 

Alıcı alıp verme merkezinden veya varış merkezinde işlemler 
1 — Değer konulmuş maddeleri İhtiva eden bir paket, bir zarf 

veya bir torba alındığında, alıp verme merkezi aşağıdaki İşlemlere te
vessül eder : 

a) Paket, zarf veya torbanın dış durumunda bir gayri tabiilik 
olup olmadığını ve tanziminin 107 nci madde hükümlerine göre yapılıp 
yapılmad'ğını inceler; 

b) Değer konulmuş 1 maddelerin sayısını kayıtlariyle karşılaştırır 
ve her maddeyi birer birer tetkik eder; 

c) Sözleşmenin icra Nizamnamesinin 166 ncı maddesinin 2 ilâ 
10 uncu fıkralarının taahhütlü maddeler hakkındaki hükümlerine göre 
yollama kâğıtlarının düzeltilmesine veya tekrar yollanmasına tevessül" 
eder. 

2 — İntizamsızlıklar, teslim eden servise karşı derhal ihtiraz! ka
yıtlar dermeyanını gerektirir. 

3 — Bir noksanhk, bir tahrifat veya İdarelerin sorumunu mucip 
olabilecek mahiyette her türlü intizamsızlıklar görüldüğünde, keyfiyet 
ilişik VD 4 Örneğine uygun bir tutanak ile tesbit olunur; bu tutanak, 
sebepli bir İmkânsızlık olmadıkça, değer konulmuş madenlerin bulun
duğu dış ve iç paketlerin veya torbaların tam ambalajı (Torba, zarf, 
sicim, mühür veya kurşunlar) ile birlikte gönderici alıp verme merke
zine mensup olduğu memleketin merkezi idaresine, bu merkeze derhal 
gönderilmesi gereken tahkik kâğıdından başkaca olarak, resmî taah
hütlü şekilde gönderilir; aynı zamanda, tutanağın 2 no< nüph-s^ 3':c-* 
alıp verme merkezinin mensup olduğu merkezi İdareye veya bu^ idare 
tarafından gösterilen başka bir idare organına gönderilir.-

4 — Bir muhabir merkezden hasara uğramış veya kifayetsiz su
rette bağlanmış bir maddeyi alan alıp verme merkezi, 3 üncü fıkranın 
uygulanmasına halel gelmemek şartıyle bu maddeyi aşağıdaki kaidelere 
riayet ederek ileriye yollamalıdır : 

a) Şayet yalnız hafif bir hasar veya mühürlerin kısmen -kırılıp 
dökülmesi mevzuubahis ise, maddeyi, muhtevasının emniyete alınması 
maksp.diyle ve bununla beraber bu muhtean*n hasara uğranadîA belli 
olmak ve azalmadığı da tartı ile anlaşılmış bulunmak şartiyie tekrar 
mühürlemek kâfidir; mevcut mühürlerin oldukları g bi bırakılması lâ
zımdır"; gerekirse, maddeler, İlk ambalajları mümkün olduğu kadar 
muhafaza edilerek, yeniden bendedilir; 

b) Hasar, maddenin içindeki şey çalınabîlecek derecede ise, alıp 
verme merkezi, evvelâ maddeyi kendisi açmalı ve muhtevasını muayene 
etmelidir; muhtevanın muayenesi neticesi hakkında, VD 4 örneğine 
uygun bir tutanak tutularak bir' nüshası maddeye eklenmelidir; madde 
tekrar bendedilir; 

c) Bütün bu hallerde, maddenin gelişteki ağırlığı ve ıslâhtan son
raki ağırlığı tesbit ve zarfın üzerine işaret olunmalıdır, bu işareti taki
ben ( de re'sen mühürlenmiştir) veya ( 
yeniden bağlanmıştır) meşruhatı verilir ve maddeyi mühürleyen veya 
tekrar bendeden memurların imzalariyle tarih damgası vazolunur. 

5 — Ücreti ödenmemiş veya eksik Ödenmiş olan değer konulmuş 
maddeler - Sözleşmenin 59 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında gösterilen 
hal müstesna - hiç bir ücret alınmaksızın-alıcılarına teslim olunur; bu
nunla beraber, intizamsızlık, tahkik kâğıdı ile çıkış merkezine bildirilir. 

6 — Varış merkezi, değer konulmuş her maddenin arkasına,^ alın
dığı tarihi gösteren damgasının bir tatbikini basar. 

MADDE : 109 

Tekrar yollama, elde kalan maddeler 
1 — Alıcısı bu Uzlaşmaya katılmayan-bir memlekete giden değer 

konulmuş her madde - ilk varış idaresi, bunu alıcısına ulaştıracak du
rumda değilse - göndericisine iade olunmak üzere, çıkış idaresine der
hal geri yollanır. 

2 — Dağıtılamayan değer ksnulmuş maddeler, mümkün olduğu 
kadar çabuklukla ve en geç, Sözleşmen n 59 uncu maddes'nde gösterilen 
mühletler içinde, geri gönderilmelidir; bu maddeler VD 3 kâğıdına kay
dolunur ve «Değer konulmuş» ibaresini taşıyan paket veya torbanın 
içine konulur. 
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3 — Tekrar yollama veyahut çıkış yerine geri çevirme sırasında 
İptal ettirilmesi kabi l olamayan gümrük resimlen veya postaya ait o l 
mayan sair resimler, Sözleşmenin îcra Nizamnamesinin 153 üncü mad-
des mn 8 inci fıkrasında gösterilen şartlar dairesinde, yeni varış idare-
s nden tahsil olunur. 

BÖLÜM : rv 

Türlü ve son hükümler 

M A D D E : 110 

Geri alma, adres değiştirme 

1 — Te'grafla b ldirılen her adres değiştirme İsteği ilk posta ile ve 
Sön'eşmenin îcra Nizamnamesinin 156 ncı maddesinin 1 İnci fıkrasında 
derp ş ed len şekilde teyit edilmelidir, bu takdirde sözü edilen maddede 
gösterilen C 7 formülü, baş tarafında çok belli harflerle « 
tarihl i telgrafla bildirilen isteğin teyid dır» ibaresini taşımalıdır; varış 
merkezi, bu teyidi beklıyerek, maddeyi alıkoymakla yetinir. 

2 — Bununla beraber, varış idaresi posta ile gelecek teyidi bekle
meden, telgrafya bildirilen isteği, kendi sorumu altında, yerine getire
bil ir . 

M A D D E : 111 

Sözleşmenin îcra Nizamnamesinin uygulanması 
B u Nizamnamede açıkça derpiş edilmeyen her hususta değer ko 

nulmuş posta maddelerine, Sözleşmenin îcra Nizamnamesinin hükümleri 
ve bilhassa aşağıdaki maddelerin hükümleri uygulanır : 

a) 129 ve 152 ncı maddeler : Alıcdan resim ve ücret alınmıya-
cak posta maddeleri; 

b) 146 ve 147 nci maddeler • A l m a haberleri; 
c) 148 inci madde : Alıcısmın kendisine verme; 
d) 150 ve 160 ıncı maddeler : Ekspres olarak dağıtılacak madde

ler; 
e) 156 ncı madde : Ger i alma. Adres değ ştirme (Bu Nizamna-

menm 110 uncu maddesiyle tamamlanmış o larak) ; 
f) 158, 159 ve 160 mcı maddeler • Reklâmasyonlar ve bilgi iste

meler; 
g) 170 ilâ 184 üncu maddeler : Transit masrafları; 
h) 189 uncu madde : Alıcıdan resim ve ücret alınmayacak posta 

maddeler ne ait hesapların tasfiyesi; bunun'a beraber, sözü edilen mad
dede derpiş edilen tasfiye tarzına gıremiyeceklerinı bildiren idareler, k a 
bul etmek isted.klen hükümleri göstermelidirler. 

M A D D E : 112 

Nizamnamenin uygulanması ve süresi 

1 — B u Nizamname, d°ğer konulmuş mektup ve kutulara dair U z -
laşmamn uygu 1 andığı günden itibaren uygulanacaktır. 

2 — îlgıh taraflar arasında i t t i fakla yenilenmedikçe bu Uzlaşma 
süresince yürürlükte ka'acaktır. 

3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılmıştır. 
imza lar 

Posta Kolilerine dair Uzlaşma 
T u r k ye Cumhuriyeti , Afganistan, Arnavut luk H a l k Cumhuriyeti , 

Almanya, Suudî Arabistan Kırallığı, Ar jant in Cumhuriyeti , Avusturya, 
Be'çıka, Belçika Kongosu, Bıelorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Bo
l ivya , Brez ' l ya Birleş k Devletleri, Bulgaristan H a l k Cumhuriyeti , K a m -
boç, Spyhan, Şili, Çın, Ko'ombıya Cumhuriyeti , Kore Cumhuriyeti , Kos 
ta R i k a Cumhuriyeti , Küba Cumhuriyeti , Dan marka, Dönümken Cum
huriyeti , M'sır, E l Salvador Cumhur yeti, Ekvator , İspanya, Aîr ka'dakı 
İspanyol topraklan, Habeş stan, Fın'ândıya, Fransa, Cezayir, Fransız 
Deniz Aşırı Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafından temsil edilen 
toprakların, hepsi, Gana, Buyuk Br . tanya ve Kuzey İrlanda Bir'eşmış 
Kırallığı, Den z Aşırı Br i tanya topraklarınm hepsi (Sömürgeler, P r o -
tektoralar ve Buyuk Bri tanya ve Kuzey İrlanda B.rleşmiş Kırallığı Hü
kümet nın vesayeti altındaki topraklar dâhil), Y u n a n stan, Guatemala, 
H a i t i Cumhuriyeti , Honduras Cumhuriyeti , Macar H a l k Cumhuriyeti , 
H nd stan Endonezya Cumhuriyeti , İran, Irak İrlanda, Iz'ânda C u m 
huriyeti , İtalya, îta'yan İdaresi a'tındakı Somali toprağı, Japonya, Ür-
d^n Hâsımı Kırallığı, Laos, Lübnan, Liberya Cumhuriyeti , L ibya , L u k -
semburg, Fas, Meks ika , Monako Prensliği, Nikaragua^ Norveç, P a k i s 
tan, Panama Cumhuriyeti , Paraguay, Holânda, Felemenk Antıllerl ve 
Suıinam, Peru, Polonya H a l k Cumhurriyeti , Portekiz, Ba£ı Afrıka'daki 

Portek 'z Eyalet leri , Doğu A f r i k a , A s y a ve Okyanusya'daki Portekiz 
Eyalet leri , Romen H a l k Cumhuriyeti , Sen Maren Cumhuriyeti , Sudan 
Cumhuriyeti , İsveç, İsviçre Konfederasyonu, Suriye, Çekos'ovakya, Tay
land Tunus U k r a y n a Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti , Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyet 'eri B rlığl, Uruguay Doğu Cumhuriyeti , V a t i k a n S'tesı Dev
leti, Venezuelâ Cumhuriyeti , V le t -Nam, Yemen, Yugoslavya H a l k Fede
rati f Cumhuriyeti arasında yapılan posta kolilerine dair Uzlaşma. 

Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerinin aşağıda imzaları bu
lunan Murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottowa'da aktedı'en Dünya Posta 
Sözleşmesinin 22 nci maddesine göre İttifakla ve tasdik şartına bağlı 
o'mak üzere aşağıdaki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM I 

G E N E L HÜKÜMLER 

BİRİNCİ M A D D E 

Uzlaşmanın konusu 

1 — «Posta Kolileri» demlen âzami ağırlıkları 20 kilogramı geç
meyen maddeler, akit memleketler arasında gerek, doğruca gerek ara-
'arından l i r veya bir kaçının aracı'ığı İle alınıp verilebilir. 

2 — İdareleri bu hususta anlaşmış bulunan mem'eketler arasın
daki münasebetlerde, posta koli leri havadan taşınmak üzere kabul olu
nur ve bu takd rde bunlara «Uçak posta kolileri» denir. 

3 — B u Uzlaşmada, Son Protokolünde ve İcra N'zamnamesinde 
kullanılan «Ko'ı» kısa'tması bütün posta kolilerine ve «Uçak kolisi» kı
saltması da yalnız uçak kolilerine uygu'anır. 

4 — 10 kilogramı geçen kol i lerin alınıp verilmesi ihtiyarıd'r 

M A D D E : 2 

Koli nevileri 

1 — «Âdi koli», 2 nci ve 3 üncü fıkra'arda tâym edilen nevllere 
mahsus özel formalitelerden hiç birine tabi tutulmayan ko ' idir . 

2 — «Değer konulmuş koli», değen gösterilen kolidir. 

3 — : 
a) Mümkün olduğu kadar, mektup postası için kul lamlan sen v a 

sıtalarla taşınması gereken her koliye «Çabuk yollanacak ko'ı» denir; 
b) Varış merkezine varır varmaz ekspres olarak ikametgâhta 

tes'Imı gereken veya idareleri ikametgâhta teshm işleri yapmayan mem
leketlerden bir geliş haberinin ekspres olarak teslimim gerektiren her 
ko'iye «Ekspres koli» denir; bununla beraber, gcnderıc nın ikametgâhı 
varış merkezınm mahal'î dağıtma servlsımn dışında bulunuyorsa, ekspres 
o'arak teslim mecburi değildir; 

c) Teslimde tabi tutulabileceği posta ücretleriyle postaya vesaireye 
ait resimler n tamamı gönderici tarafından ödenmek istenen her ko l i 
ye «Alıcısından ücret ve resim alınmayacak koli» denir B u istek, tevdi 
sırasında veya alıcıya tes'ıme kadar olmak üzere sonradan yapılabilir; 

d) Teslimi bir para tahsi'ine bağlı olan ve ödeme şartlı posta 
maddeleri Uzlaşmasında gösterilen her koliye «Ödeme şartlı ko'ı» de-
n.r; 

e) Kolayca kırılabilecek eşya iht iva eden ve özel bir iht imam 
gerektiren her koliye «Kolay kırılır ko'ı» denir; 

f) Esirlere veya Sözleşmen n 39 uncu maddesinde gösterilen te-
şekkül'ere gelen veya bunlar tarafından gönderilen her koliye «Harb 
esirleri ve enterneler ko'isı» denir. 

4 — Aşağıdaki koliler «Çok yer tutan koliler» den sayılır : 
a) Boyutları Nizamnamede tesbıt ed.len veya İdarelerin kendi 

aralarında tâyin edebilecekleri hadleri aşan her ko l i ; 
b) Şek'ı, niteliği veya yapılışı dolayıslyle diğer kolilerle bırl'kte 

yüklenmeğe müsait olmayan veya özel koruma tedbirleri isteyen her ko
l i ; 

c) İhtiyarî olarak bir deniz servisinde taşınan ve boyutları N i 
zamnamede tesbıt edilen hadleri aşan her kol i . 

5 —- «Değer konulmuş», «Çabuk yol'anacak», «Ekspres» «Alıcısın
dan resim ve ücret alınmıyacak», «ödeme şartlı» «Kolay kırılır» ve 
«Çok yer tutan» koli lerin alınıp verilmesi içm çıkış ve vaıış idarelerinin, 
önceden anlaşmalarını gerektirir. 

6 — Açıktan taşman «Değer konulmuş koliler», ile «çabuk yolla
nacak», «kolay k rılır» ve «çok yer tutan» koli lerin alınıp verilmesi için 
ayrıca aracı idarelerin bunların transit geçirmeye muvafakat etmeleri 
gereklidir. 
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M A D D E : 3 

Ağınlk dereceleri 
2 nci maddede gösterilen kolilerin ağırlık dereceleri şöyledir : 

1 Kilograma kadar 

1 Kilogramdan yukarı 3 
3 » » 5 
5 » » 1 0 

10 » » 1 5 
15 » » 2 0 

kilograma kadar 
» » 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

BÖLÜM II 

BÜTÜN KOLİ NEVİLERİNE U Y G U L A N A N HÜKÜMLER 

KISIM I 

GENEL K A B U L ŞARTLARI 

M A D D E : 4 

Kabul şartları 

1 — Muhtevası 6 ncı maddede sayılan yasaklara temas etmemek 
veya taşımaya katılacak olan bir veya bir kaç idarenin toprakları üze
rinde uygulanan yasaklara veya kısıntılara tabi olmamak kaydlyle her 
koli postaca kabul edilebilmek için : 

a) Bu Uzlaşmada veya Nizamnamesinde tesbit edilen ağırlık ve 
boyut şartlarına uymalıdır; 

b) Çıkış merkezince istenilen bütün ücret ve resimleri ödenmiş 
olmalıdır. 

2 — «Alıcıdan ücret ve resim ahnmıyacak» bir koli, ancak gönde
rici, varış merkezinin alıcıdan istiyebileceği her meblâğı ve 16 ncı mad
denin 2 nci fıkrasının j) harfinde derpiş edilen ücret ve resimden muaf 
olarak teslim ücretini ödemeyi taahhüt ederse, kabul edilebilir. 

M A D D E : 5 

Göndericinin tevdi sırasındaki talimatı 
Bir kolinin tevdii sırasında, gönderici, teslim edilememe halinde 

uygulanacak işlemi göstermeğe mecburdur. Gönderici ancak aşağıdaki 
talimatı verebilir : 

a) Kendisine bir teslim edilememe haberinin gönderilmesi; 
b) Varış memleketinde oturan üçüncü bir şahsa bir teslim edile

meme haberin n gönderilmesi; 
c) Göndericiye, derhal ve kara, deniz veya hava yolundan gen 

gönderilmesi; 
d) Muayyen bir mühletin bitiminde kara, deniz veya hava voliyle 

göndericiye geri gönderilmesi; 
e) Gerekirse kara, deniz veya hava yolundan tekrar yollanmak 

suretiyle başka bir alıcıya teslim (22 nci maddenin 1 inci fıkrasının c) 
harfinin 2 ° rakamında derpiş edilen Özellikler mahfuz kalmak şartiyle); 

f) İlk alıcıya teslim maksadiyle kolinin kara, deniz veya hava yo
lundan tekrar yollanması; 

g) Kolinin, göndericinin zarar ve ziyanına satılması; 
h) Kolinin, gönderici tarafından terkedildiği. 

M A D D E : 6 

Yasaklar 
Aşağıdaki şeylerin gönderilmesi yasaktır : 
a) Her nevi kolilerde : 
1° Tabiatları veya ambalajları dolayısiyle memurlar i'çin teh'İke 

teşkil edebilecek, diğer kolileri kirletebilecek veya bozabilecek maddeler; 
2 ° Afyon, morfin, kokain vesair uyuşturucu maddeler; bununla 

beraber, tıbbi veya fennî bir maksatla gönderilen ve bu şartla bunları 
kabul eden memleketlere ait bulunan bu gibi maddeler yasak değildir; 

3° Varış memleketinde kabulü veya elden ele geçmesi yasak olan 
maddeler; 

4° Şahsa ve içinde bulunulan zamana ait muhabere mahiyetin
deki bütün kâğıtlarla koli alıcısının veya beraberinde oturan kimselerin 
adreslerinden gayri bir adres o1 an her türlü haberleşme maddeleri; bu
nunla beraber, aşağıdaki belcelerden blrisiiii açık olarak kolinin içine 
koymak caizdir : Fatura, bordro veya sevk ihbariyesi, tĞslim bonosu. 

Bu 4° üncü rakamın anlamına göre cevaz verilmeyen bir tek haberleş
me maddesinin konulması halinde bu madde, Sözleşmen'n 55 inci mad
desinde gösterilen şekilde işleme tabi tutu'ur ve* bu sebepten do'ayı koli 
çık ş yerine gönderilemez. 

5° Canlı hayvanlar - ilgili memleketlerin posta nizamlarına göre 
bunların posta İle taşınmasına müsaade ed'Imemişse-; 

6° Patlayabilen, tutuşabilen veya tehlike'İ maddeler. Bunun1 a be
raber, idareler, taşınabilen ateşTi silâhlara ait doldurulmuş kapsüller ve 
madenî kovanlı fişeklerin, top mermi tıpalarının kendi kendine patlı-
yamıyan kısımlarının ve k'britlerln, tutuşabilen filmlerin, ham selüloidin 
veya sellüloldden yapılmış maddelerin taşınması için aralarında anlaşa
bilirler. 

7 ° Edebe ve ahlâka uymayan maddeler; 
b) Değer koyma usulünü kabul eden memleketler için değer ko

nulmamış koliler içinde : Madenî paralar, banknotlar, kâğıt paralar, ve
yahut taşıyanın adına yazılı her türlü değerli evrak, işlenmiş veya iş
lenmemiş platin, altın veya gümüş, değerli taşlar, mücevherler vesair 
değerli maddeler; her idare, değer konulmuş kolilerin de içine külçe ha
linde altın konulmasını yasak etmek veya bu türlü müraselâtm gerçek 
değerini tahdit etmek yetkisini haizdir. Değer konulmuş kolileri kabul 
eden iki İdare arasındaki alıp vermeler, ancak bu türlü,kolileri kabul 
etmeyen bir idaren'n aracılığı İle, yapılabildiği takdirde, bu hüküm uy
gulanmaz Bu halde, şurası mukarrerdir ki, aracı idarenin sorumu an
cak âdi koliler İçin derpiş edilen nizamî hadîer içinde kalır. 

M A D D E : 7 

Yanlışlıkla kabul edilen kolilere uygulanacak işlem 
1 — 6 ncı maddenin a) harfinde bild'rilen maddeleri İhtiva eden 

koliler yollanmak üzere yan'ışlık'a kabul edildiklerinde, bu maddelerin 
bulunduğunu gören idarenin mensup olduğu memleketin İç mevzuatına 
gere İşleme tabi tutulur : Bununla beraber, aynı maddenin â) harfinin 
2 ° , 6° ve 7 ° nci rakamlarında gösterilen maddeleri ihtiva eden koliler 
hiç bir halde varış yerlerine yollanmaz, alıcılarına verilmez ve çık^ş yer
lerine geri* çevrilmez. 

2 — Değer koyma işlemini kabul eden memleketlere yollanın de
ğer konulmuş koliler 6 ncı maddenin b) harfinde gösterilen maddeleri 
ihtiv?. ederlerse, yanlışlığı gören transit idaresi tarafından çıktıkları yer
lere geri gönderilmelidir. =Şayet yanrşlık, ancak varış .daresınee alın
dıktan sonra görülürse, bu idare, koliyi, iç nizamlarında tâyin edilen 
şartlarla alıcısına vermeğe yetkilidir. Eğer bu nizamlar tesl'me müsait» 
değilse; koli çıktığı yere geri yollanmalıdır. 

3 — 2 nci fıkranın hükümleri, ağırlığı veya boyutları kıbu" ed.len 
hatleri hissolunur derecede aşan kolilere uygulanır; bununla beraber, bu 
koliler, gerekirse, alıcısına - alıcı muhtemel ücretleri Önecden öder :işse -
teslim edilebilir. 

4 — Yanlışlıkla kabul edilen bir koli, ne alıcıs'na teslim, ne de çık-
t'ğı yere iade edilirse, bu koliye uygulanan işlemden çıkış İdaresine 
açıkça bilgi verilmelidir. 

KISIM II 

ÜCRETLER V E RESİMLER 

M A D D E : 8 

Ücretlerin ve resimlerin terkibi 
İdarelerin almağa yetkili oldukları ücretler ve resimler 9 uncu 

maddede gösterilen başlıca ücretten ve gerekirse : 
a) 15 inci maddede veya son protokolde gösterilen hisselerden; 
b) 16 ncı maddede gösterilen ilâve ücretlerden; 
c) 20 nci madde ile 21 inci maddenin 6 ncı fıkrasında ye 27 ve 29 

uncu maddelerde gösterilen posta ücretlerinden ve posta resimlerinden; 
d) 18 inci maddede gösterilen postaya ait olmayan resimlerden 

terekküp eder. 

M A D D E : 9 

J&ışHca ücret 
Başlıca ücret, kara, deniz ve havadan taşımaya katılan her mem 

lekete ait olan ve 10 ilâ 14 üncü maddelerde gösterilen hisselerden terek 
küp eder. 
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MADDE : 10 

, Kara ücret hissesi 
i — Her çıkış ve varış ve transit ücret hissesi, 

ve her koli için aşağıdaki g:bi tesbit edilmiştir : 
memleket bas*nr 

AĞIRLIK DERECESİ 

1 Kg. a kadar 

1 kilogramdan yukarı 3 > s> 

3 * ı> 5 

5 * » 1 0 

10 * > 15 

15 » » 2 0 

C'kıg ve varis 
kara ücret 

hissesi 
2 

«Kara transit 
ucrcl 

hissesi 
- 3 

Fr. S. Fr. S. 

-.60 ,40-

—.80 —.50 

1.— 
1 

—.60 

2. 1.30 

3.— 1,90 

4.— 2.50 

2 — Bununla beraber son iki ağırlık derecesi için, çık~ş ve varış 
idareleri, kendiler ne ait olan kara ücret hisselerini istedikleri gibi tesbıt 
etmek yetk.sim haizdirler. 

3 — Uçak kolilerinde aracı idarelerin kara ücret hissesi, ancak 
koli arada karadan taşındığı takdirde, uygulanır. 

MADDE : 11 

Den\z ücret hissesi 
1 — Denizden taşıma Halinde kullanılan her bir deniz servisine 

ait deniz ücret h.ssesl, aşağıdaki tabloya gore hesaplanır : 

UZAKLIK DERECELERİ 

a) Deniz mili 
ola ak 

500 deniz miline 
kadar 

500 den yukan 
1000 c kadar 

1000 den yukarı 
2000 p kadar 

2000 den yukarı 
her 1000 veya 
1000 ın kebrı için 

b) Kilometre olarak 
— 1 deniz mili = 
1852 M esası üzerin
den çevrildikten sonra 

AĞIRLIK DERECELERİ 

926 kilometreye kadar 

926 dan yukarı 1852 
ye kadar 

1852 den yukarı 3704 
e kadar 

3704 den yukan her 
1852 veya 1852 nın 
k«*srı »c»n 

r . 
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yu

ka
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4 5 6 7 8 

Fr. S. Fr. S. Fr, S. Fr. S Fr S. Fr. S. 

—.15 —.20 —.25 \ —.50 —,75 ı . — 

—.25 —,30 —.40 —.75 2,10 1.60 

—.40 —.50 —,60 1.10 1,60 2.25 

- . 1 0 —.15 —,20 —,35 
I 

—.50 —,6S 

f 

2 — Gerekirse, uzaklık dereceleri, iki memleketin ilgili limanlar, 
arasında taşınan postaların tonajına göre tâyin olunan muvazeneli bir 
uzaklık ortalaması esası üzerinden hesaplanır. 

3 — Şayet bir memleket posta idaresi, taşınan posta kolilerinden 
zaten kara taşımalarına ait bir ücret alıyorsa, bu kolilerin aynı mem--
lekete mensup iki liman arasında denizden taşınmasından dolayı, o idare 
tarafından 1 inci fıkrada gösterilen ücret.n ayrıca alınması gerekmez. 

4 Uçaık kolilerinde aracı idarecilerin veya servislerin den.z ücrel 
hissesi, ancak koli, arada den.zden taşmd ğı takd.rde, uygulamr; çıkış 
veya var:ş memleketi tarafından sağlanan her den'z servisi bu bakım
dan aracı servis sayılır. 

MADDE : 12 

Hava ücret hissesi 
1 — İdareler ağırlık ve uzaklık esasına göre yeknesak taşıma 

tarife'eri tesb tini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler 
2 — Hava taşımalarından dolayı idareler arasında görülecek he

saplara uygulanacak esas ücret, daralı ağırlığ-n her kilosu için kilo
metre başına en çok 1 frank mılyemi olarak tesbıt edilmiştir. Bu ücret, 
kilogram kesirlerine orantılı olarak uygulanır. 

3 — Eğer iki memleket bir kaç hava hattı ile bir birine bağlı ise, 
taşıma tarifeleri, ilgili hava meydanları arasındaki ortalama mesafeye 
vo hatların milletlerarası trafik bakımından önemlerine göre tesbit 
olunur. 

4 — Bir uçak kolisin: toprakları içinde hava yolundan yollayan 
her memleketin, bu yollama için özel bir ücret almağa hakkı vardır. Bu 
ücret, hava yolundan gerçekten taşınan her koli için, 2 nci fıkrada tâyin 
olunan esas üzerinden ve memleketin iç şebekesindeki yolların mektup 
postası için kabul olunan uzunluk ortalamasına göre hesap olunma
lıdır. Ücretler her iç yol için - bu yol ne olursa olsun - aynı olmalıdır. 

5 — 4 üncü fıkrada bildirilen kaideden ayrı olarak, İdareler, bu 
özel ücreti, ülkelerine gelen veya ülkelerinden çıkan bütün uçak kolıle-
rino fark gözetmeksizin, uygulayabilirler. 

G —• Üzerlerinden- uçulan memleketler idarelerinin, ülkeleri üze
rinden taşınan uçak kolileri için bir gina almağa hakları yoktur. 

MADDE : 13 

Kara ücret hissesinin inâirümesi veya'artırılması 
1 — İdareler, kara transit ücret hissesi hariç olmak üzere, ç'kış 

ve varış kara ücret hisselerini aynı zamanda İndirmeğe ve artırmağa 
yetkilidirler. 

2 — Böyle bir değişikliğin : 
a) 1 Ocakta veya 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi; 
b) En az üç ay önceden İsviçre Posta İdaresine bildirilmesi; 
c) En az bir yıl için uygulanması lâzımdır. 
3 — Gerekirse, artırma 10 kiloya kadar ağırlıktaki koliler iç'n, 

10 uncu maddenin 1 inci fıkrasında tesbit edilen çıkış ve varış kara üc
ret hissesinin yarısını geçemez. İndirme, ilgili idarelerin arzusuna göre 
tesbit olunabilir. 

MADDE : 14 

Deniz ücret hissesinin indirilmesi veya artırılması 
1 — İdareler, 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında tesbit edilen denir 

hissesini en çok % 50 nispetinde artırmağa yetkıl.dırler. Buna'mukabil, 
bu hisseyi istedikleri kadar indirebilirler. 

2 — Bu yetki 13 üncü maddenin 2 nci fıkrasında tesbit edilen şart
lara tabidir. 

3 — Artırma halinde, bu artırma den'zden taşımayı yapan servis
lerin mensup bulundukları memleketten çıkan ko'lilere de uygulanma
lıdır; bununla beraber, bu mecburiyet, ne bir memleketle sömürgeleri, 
deniz aşırı toprakları ve sairesi arasında ne de bu sömürgelerin, deniz 
aşırı toprakların ve ilh karşılıklı münasebetlerinde uygulanmaz. 

MADDE : 15 

Munzam çıkış ve varış ücret hissesi 
13 üncü maddenin 2 nci fıkrasında tâyin edilen şartlara uymak 

kaydîyle her idare, merkezlerinden çıkan ve merkezlerine gelen her 
koliye aynı zamanda 25 santimlik brr munzam çıkış veya varış ücreti 
h'ssesi uygulamağa yetkilidir. 

MADDE : 16 

İlâve ücretleri 
1 — Aşağıda gösterilen koliler, ilâve ücretlere tabidir; bu ilâve 

ücretlerin miktarları şöyle tesbit olunmuştur : 
a) Ekspres koliler : 
1° Alelade hal : Tamamı tevdi sırasında peşin ödenen - koli eks

pres olarak dağıtılmayıp sade geliş haberi ekspres olarak dağıtıldığı 
halde dahi - 80 santimlik ilâve ücreti; bu ücrete ekspres ücreti denir; 

2° Alıcının ikametgâhı varış merkez'nin mahalli dağıtma çerçe
vesi d-şmd-\ kaldığı istisnai hal : Ekspres ücreti, tamamlayıcı ekspres 
ücreti denizlen bir ücretle artırılabilir; bu ücret, kolınia teslimi sıra-
s-nda almır ve koli çıktığı yere geri çevrildiği veya başka yere yollandığı 
halde de,aranır; bu ücret, varış memleketinin iç servisinde tesbit edilen 
ücretten yüksek olamaz; 

b) Teslim ücreti : Bu ücret varış idaresi tarafından, dede veya 
son protokolde gösterilen ücret hisseleriyle muhtemelen artırılmış bulu
nan başlıca ücretin % 50 sine eşit ilâve ücret; bununla beraber, bu koli
lere ait hava ücret hisselerine hiç bir zam yapılamaz; ücretin toplamı, 
gerekirse, üst yarım desime yuvarlaklaştırıhr. 

2 — İdarelerin almağa yetkili oldukları aşağıdaki ilâve ücretlerin 
tarifesi, bu meyanda ekli .cetveldeki malûmata göre tesbit olunmuştur : 
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a) Gerek gümrüğe verme ve gümrükleme için ve gerek ya'n-z 
gümrüğe verme için varış idaresi taarfından alman gümrükleme ücreti, 
aksı yolda an 1 aşma yoksa, bu ücret teslim sırasında alıcıdan alınır; 

b) Teslim ücreti : B u ücret vanş idaresi tarafından, kol i ikamet
gâha kaç defa götüru.ürse o kadar defa aiımr, bununla beraber, ekspres 
koliler .çın ancak ikametgâha i lk göturuluşten sonraki goturuluşler ıçm 
alınabJır; 

c) 22 nci madden'n 3 üncü fıkrasında tâyin olunan şartlara göre 
alman teslim edilememe haberi ücreti, 

d) Varış idaresi tarafından alman geliş haberi ücreti, varış ida
resi, bu ücreti ıç mevzuatı gereğince almağa mecbur olduğu ve i k a 
metgâhta dağıtma h zmetıni yapmadığı takdirde, her bir ge ış haberm n 
(tik haber veya bundan sonraki haberler) - ekspres kolilere ait i lk ihbar
name müstesna - gerekirse alıcının ikametgâhında teslimi için tahsil 
eder; 

e) Muhtevasını korumak için b r kolınm toprakları üzerinde tek
rar ambalaj edilmesi lüzumunu duyan memleketlerden bir ncısının ida
resi tarafından alman tekrar ambalajlama ücreti; bu ücret alıcıdan veya 
gerekırso göndericiden alınır; 

f) Nizamî mühletler içinde alınmayan her ko l i ıçm - bu koli ıs'-er 
postrestant, ister ikametgâh adresiyle gelsin - varış ıda*es. tarafından 
alman ardiye ücreti; 

g) Gönderici sözleşmenin 69 uncu maddes nde tesbıt edilen şart
lara göre bir alma haberi isterse, haber alma ücreti; 

h) idareleri yükleme haberi servisini yapmağı kabul eden men> 
leketler arasındaki münasebetlerde gönderici, kendisine bir yükleme 
haberi gönderilmesini istediği takdirde, yükleme haberi ücreti; 

i ) 25 ıncı maddenin 4 üncu fıkrasında gösterilen reklâmasyon 
ücreti; 

j) Alıcıdan resim ve ücret ahnmıyacak köklerin teslimi için gön
derici tarafından varış idaresi yararına verilen ve komsıyon adı ile alı
nan ücret, 

k) Ko l in in postaya verilmesinden sonra bunun alıcısına h.ç b r 
resim ve ücret alınmaksızın teslimi ıçm göndericiden, istekte bulunması 
sırasında, alman ücret; 

1) Geri alma veya adres değiştirme isteği ücreti. 
16 ncı maddeye ek 

2 nci fıkrada gösterilen ilâve ücretlerin tarifesi 

Ücretin adı 

1 

a) Gümrükleme ücreti 

b) Teslim ücreti 

c) Teslim edilememe bateri 
ücreti 

d) Gelıs haberi ücreti 

e) Tekrar ambalajlama ücreti 

f) Ardiye ücreti 

ff) Alma haberi ücreti 

b) Yükleme haberi ücreti 

i) Reklâmasyon ücreti 

j) Resim ve ücret ılınma 
dan tealim ücreti 

k) Reqım ve ücret alınma 
dan teslim ıstegı ücreti 

11 Gen alma veya ad es de
ğiştirme ıstegı ücreti 

Kol i basına en çok 1 
frank 

Iç rejimdeki ücretin 
aynı 

E n çotk 40 santim 

F n çok ıç rejime ait 
ilk ağırlık derecesin 
d e k i âdı b i r mektubun 
ücretine eslt ücret 

Koli basına en çok 50 
santim 

İç mevzuatla tesbıt 
olunan miktarda alı 
nan ücret 

al Postaya verme B i r a 
sında en çok 40 
san im ve 

b) Postaya verdikten 
sonra en çok 60 
santim 

Kol i basına 40 santim 

E n çok 60 santim 

K o l i basına en 
40 sanlım 

çok 

K o l i basma en çok 40 
santim 

E n çok 40 sanlım 

DÜŞÜNCELER 

K o h basma en çok 60 santim 

Talimatı hava yolundan veya telgrafla 
bildirmesi gerektiğinde gönderici ay 
rica, duruma göre, havadan taşımaya 
ait ucreiı veya telgraf ucrefını ver 
melıdır. 

Bu ücret bastan sona kadar tasıma sı 
rasında ancak bir defa uygulanabilir 

En çok 5 frank 

Bu ücret gönderici isteğinin hava yo 
lundan gon erılmcını istemişse hava 
munzam ücretine ilâve olunur 

Bu ücret a) harfinde deıpıa edilen 
ücrete ilâve olunur varis idaresi ya 
iarına olarak göndericiden alınır 

Gönderici isteğinin hava yolundan veya 
telgrafla tebliğ edilmesini arzu ettıgı 
takdirde bu uc et hava munzam ücre
tini, veya lelgraf ücretine ilave olunur 

Gönderici isteğinin hava yolundan veya 
telgrafla tebliğ edilmesini arzu ettıgı 
takdirde bu ücret, hava munzam üc
retine veya telgraf ücretine ilave olu 
nur. 

M A D D E : 17 

Üst ağırlık derecesinden sayılan koliler ıçm ücret 
Ağırlıklarına gore tesbıt edilen had'.erden daha büyük bir hacimde 

olan koli ler, Nizamnamenin 104 uncu maddesin n 1 mc fıkrasınm f) har
f inin 3° lakamında derpiş edilen had'erı kabul eden ve fazıa yer tu^an 
koli lerin taş nmasma müsaade etmeyen idareler arasındaki münasebet
lerde kabul edilmek ıçm hacimler ne tekabül eden ağırlık dereces ne 
uygulanan ücretlere tab tu u'ur. B u halde, koliler, bu idareler arasın
daki münasebetlerde müsaade olunan âzami hacım hadlerini geçmeme
lidirler. 

M A D D E : 18 

Postaya ait olmayan resimler 

1 — Varış İdareleri, kol i lerin varış memleketinde tabi tutuldukları 
postaya ait olmayan butun resimleri, b.lhassa gumruk resimlerini tah
sile yetki ' id rler 

2 — idareler : 
a) Çıktığı yere geri çevrilen; 
b) Gönderici tarafından terkedılen; 
c) Muhtevanın tamamıyle hasara uğraması sebebiyle imha edi

len; 
d) Üçüncü bir memlekete yollanan; 
e) Servislerinde kaybolan, muhtevası çalınan veya hasara uğra

yan 
bir koliye mutaalhk olup postaya ait olmayan resimlerin (Gümrük re
s imlen dâhi) iptali ıç n mem'eketlerınm yetki l i makamları nezdmde ta 
vassutta bulunmayı taahhüt ederler. 

K I S I M III 
KOLİLERİN VARIŞ MERKEZİNE GELMELERİNDEN 

SONRAKİ İŞLEMLER 
M A D D E : 19 

Genel teslim kaideleri. Bekletme mühleti 

1 — Genel olarak, koliler alıcılarına en kısa b r zamanda ve varış 
mem'eketınde yürürlükte olan hükümlere gore teslim olunur. 

2 — İdare'er, uçak koli lerinin mümkün olduğu kadar çabuklukla 
gümruklenmesi için her tedUrı alırlar. 

3 — Geld ğı alıcısına bildirilen her kol i , ihbarnamenin gönderıld ği 
gunun ertesmden itibaren 15 gun veya nihayet b^r ay içinde a'ıcısı t a 
rafından a'ınmak üzere bekletil ir , bu mühlet varış ıdaresin'n iç mevzuatı 
müsait ise, uzatılabilir. 

4 — Geliş ihbarnamesi gönderilemediği takd.rde, bekletme müh
leti, varış memleketin n n zamlarında tâyin edaen mühlettir; postrestant 
adresli kolilere de uygulanan bu mühlet, genel kaide olarak uzak mem
leketler Iç n (Soz'eşmenm i c r a Nizamnamesinin 120 nci maddesi anla
mına gore) beş ayı ve diğerleri için de uç ayı geçemez; gönderici, varış 
memleketinde b.hnen bir dille öyle istemişse, kol inin çıkış merkezine 
gen yollanması daha kısa bir mühlet içinde yapılmalıdır. 

5 — 3 uncü ve 4 uncü fıkralarda derpiş edilen bekletme mühlet
leri, tekrar yo ' lama halinde, yeni varış merkez.nce dağıtılacak kolilere 
uygulanır 

M A D D E : 20 

Geri alma Adres değiştirme 

B i r koli göndericisi, 21 ıncı madde gereğ nce, her yeni yollama için 
istem'ebilecek paraların ödenmesini taahhüt etmek şartıyle, kol in n çık
tığı yere geri çevrilmesini veya adresinin değ şt^r.lmesını, Sözleşmenin 
58 ıncı maddes nde tâyin olunan şartlar içinde isteyebilir. 

M A D D E : 21 

Tekrar yollama. Çıkış yerine gönderme 

1 —• Alıcının oturduğu y e n değıştırmes nden veya 20 ncı maddeye 
göre adres dsğıştırılmesmden dolayı tekrar yollama, gerek varış mem
leket içinde ve gerek bu memleketin dışına yapılabilir. 

2 — Varış memleketi ıç.nde tekrar yollama, gerek gondencımn ve 
gerek alıcının istekleri uzerme veyahut bu memleketin nizamları huna 
müsait ise, re'sen yapılabilir. 

3 — Varış memleketi dışına tekrar yollama, ancak gonderıcm.n 
veya alıcının isteği uzerme yapılabıLr; bu takdirde, kol inin yeni yol la
manın gerektirdiği şartlara uygun olması lâzımdır. 
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4 — Yukarıda bi'dlrilen şartlar içinde tekrar yollama, gönderici 
veya alıcı tarafından öyle istenmişse ve yeni yo'lamaya ait hava ücret 
hisselerinin ödenmesi de taahhüt edi'mek şartiyle hava yolundan da ya
pılabilir; gönderici öyle istemişse, çıkış yerine geri çevirme de bu su
retle yapılabilir. 

5 — Gönderici her türlü tekrar yollamayı menedebilir. 
6 — Her koMnin ilk defa tekrar yollanması veya sonradan yapıl

ması muhtemel her tekrar yollanma için : 
a) Varış memleketi içinde tekrar yollama halinde, bu tekrar yol

lama için ilgili idarenin iç nizamlarında alınmasına yetki verilen ücret
ler; 

b) Varış memleketi dışına tekrar yo'lama halinde, bu yeni yolla
manın gerektirdiği ücretler ve resimler alınabilir. 

7 — Tekrar yollama ücretleri, önceki varış idarelerinin iptalini ka
bul etmed kleri postaya ait olan veya olmayan ücretlerle resimlerin 
ödenmesine halel gelmeksizin, alıcıdan veya gerekirse göndericiden ve
yahut tekrar yollamaya sebebiyet veren bir yanlışlıktan sorumlu olan 
idareden alınır. 

8 — 6 ncı ve 7 nci fıkraların hükümleri, yarışlıkla gelip tekrar 
yollanması gereken kolilerle 7 ve 20 nci maddelerin ve 22 nci madde
nin 4 üncü fıkrasının uguianması suretiyle çıkış yerine geri çevrilen ko
lilere uygulanır. 

MADDE : 22 

Alıcıya teslim edilememe 
1 — 5 inci maddenin a) ve^-b)-harflerinde^ gösterilen teslim edile

meme haberini aldıktan sonra, talimat vermek, göndericiye veya teslim 
edilememe haberinde bild'rilen üçüncü şahsa aittir; bu talimat, ancak 
o maddenin c) ilâ h) harflerinde cevaz verdiklerinden ve ayrıca aşağı-
dakilerden ibaret olabilir ; 

a) Alıcıya bir defa daha haber vermek; 
b) Adresi düzeltmek veya tamamlamak; 
c) ödeme şartlı bir koli söz konusu ise : 
1° Gösterilen paranın verilmesi karşılığında alıcıdan başka bir 

kimseye teslim etmek; 
.2° Bir para almadan veya önceki paradan daha az bir paranın 

ahnmesı karşılığında ilk alıcıya veya başka bir alıcıya vermek; 
d) Ko'iyi, alıcıdan hiç bir ücret ve resim almaksızın ya ilk alıcıya 

veya başka bir alıcıya teslim etmek. 
2 — Göndericiden talimat almadığı müddetçe, varış İdaresi, koüyi 

ilk defa gösterilmiş olan alıcıya veya gerekirse sonradan gösterilen baş
ka' bir alıcıya teslim etmeğe veyahut koliyi yeni bir adrese yollamağa 
mezundur Yeni talimatın alınmasından sonra yalnız bunlar muteber 
o'ur ve uygulanır. Bu talimat, gönderici veya üçüncü şahıs gerekli hava 
munzam ücretini öderse, uçak'a yollanır. 

3 — 1 inci fıkrada gösterilen talimatın gönderilmesi, ya.gönderi
ciden veya üçüncü şahıstan 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının c) harfin
de yazılı ücretin alınmasını gerektirir; haber aynı gönderici tarafından 
aynı alıcı adresine aynı zamanda aynı merkeze verilen bir kaç koliye ait 
ise, bu ücret yalnız bir defa alınır. 

4 — Aşağıdaki hallerde, teslim edilemeyen her koli derhal çıkış 
merkezine geri gönderilir : 

a) Gönderici 5 inci maddenin hükümlerine uymamışsa; 
b) Gönderici (veya 5 inci maddenin b) harfinde gösterilen üçüncü 

şahıs) müsaade edilmemiş bir istekte bulunmuşsa; 
c) Gönderici (Veya üçüncü şahıs) 3 üncü fıkrada müsaade olunan 

ücreti vermeyi reddederse; 
d) Göndericinin veya üçüncü şahsın talimatı - bu talimat İster 

tevdi sırasında, ister teslim edilememe haberinin alınmasından sonra 
verilmiş olsun - İsten'len neticeyi vermemişse; 

e) Teslim edilememe haberini düzenleyen merkez, bu haberin 
gönderilmesinden » itibaren iki aylık mühlet içinde göndericinin 'veya 
üçüncü şahsın kâfi talimatını almamışsa; bu mühlet uzak memleketlerle 
olan münasebetlerde dört aya çıkarılmıştır; 

f) . Göndericinin veya üçüncü şahsın talimatı varış merkezine aynı 
mühletler içinde gelmemişse. 

5 — Kabil olduğu kadar, bir koli gidişte takip ettiği yoldan geri 
çevrilmelidir; bununla beraber, bir uçak kolisi, ancak gönderici havadan 
taşıma masraflarını ödemeyi taahhüt ettiği takdirde, uçakla geri çev
rilir. 

6 — Bu maddenin uygulanması suretiyle çıkış yerine geri çevrilen 
her koli, 21 inci maddenin 6 ncı fıkrasının b) harfinde tesbit edilen üc
retlere ve İptal edilmeyen ücret ve resimlere tabidir. 

7 — Eğer gönderici, alıcıya teslim edilemeyen bir koliyi terk et-
m'şse, bu koli varış idaresi tarafından, kendi mevzuatına göre, işleme 
tabi tutulur. 

MADDE : , 23 

Satış. îmha 
Yalnız bir koli içinde bulunan ve çabuk bozulacağından veya çü

rüyeceğinden korkulan maddeler, gidişlerinde veya geri çevrilişlerinde 
yolda olsa bile, önceden haber verilmeksizin ve kanuni bir işlem de ya
pılmaksızın sahibi yararına derhal satılabilir; her hangi bir sebeple sa
tış mümkün olmazsa, bozulan veya çürüyen maddeler imha edilir. 

MADDE : 24 

Masrafların göndericiden tahsili 
1 — Alıcıya teslim edilemeyen bir kolinin göndericisi - koli ter

kedilmiş, satılmış veya imha edilmiş olsa bile - teslim edilememeden do
layı idarelerin açıkta kalan taşıma masraflariyle diğer alacaklarını öde
meye mecburdur. 

2 — Tevdi merkezi, bu masrafları kapatmak için, gerekirse, temi
nat parası alabilir. 

MADDE : 25 

Reklâmasyonlar ve bilgi istemeler 
1 — Her idare, diğer idarelerin servislerine tevdi olunan her koli

ye ait reklâmasy onları ve bilgi istemeleri kabule mecburdur. 
2 — Reklâmasyon1ar, kolinin tevdi edildiği günün ertesinden İti

baren bir yıllık mühlet içinde kabul olunur. 
3 — Bir idare tarafından muameleye konulan biTgi istemeler ilgili 

İdareye, kolinin tevdi tarihinden itibaren onseklz aylık bir mühlet içinde 
verilmeleri şartiyle kabul oiunur ve mecburî olarak İşleme tabi tutulur. 

4 — Göndericinin, 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının g) harfinde 
derpiş edilen alma haberi ücretini tamamiyle ödediği hal hariç olmak 
üzere, her reklâmasyon veya her bilgi isteme, tutarı 16 ncı maddede 
tesbit edilen (Ek cetve, i) harfi bir «Reklâmasyon» ücreti alınmasını 
gerektirir. Reklâmasyonlar veya bilgi İstemeler, ^Özleşmenin 67 nci 
maddesinin 4 üncü fıkrasında derpiş edilen şartlar İçinde yollanır. 

5 — Eğer reklâmasyon veya bilgi İsteme, aynı gönderici tarafından 
aynı- alıcı adresine aynı zamanda aynı merkeze verilen ve aynı yoldan 
gönderilen bir kaç -koli hakkında ,ise, bu ücret yalnız bir defa alınır; 
reklâmasyon veya bilgi istemeye bir servis' hatası sebep olmuşsa, ücret 
geri verilir. 

BÖLÜM III 

BAZI NEVİ KOLİLERE MAHSUS HÜKÜMLER 

KISIM I 

DEĞER KONULMUŞ KOLİLER 

MADDE : 26 

Değer gösterme 
1 — Aşağıdaki kaideler, değer konulmuş kolilere değer koyma 

işini tanzim eder : 
a) Posta idarelerini ilgilendiren hususlar : 
1° Her idarenin kendini ilgilendiren hallerde konulacak değeri 

1000 franktan daha aşağı olmaması gereken bir miktarda tahdit etmek 
yetkisi; 

2° İdareleri değişik had'er kabul etmiş olan memleketler arasın
daki münasebetlerde ilgili tarafların en aşağı hadde uymaları mecburi
yeti; 

b) Göndericileri ilgilendiren hususlar ; 
1° Koli muhtevasının gerçek değerini aşan bir değer gösterilmesi 

yasağı; 
2° Koli muhtevasının gerçek değerinin yalnız bir kısmının gös

terilmesi yetkisi. 
2 — Kolinin gerçek değerinden hile ile daha" yüksek değer göste

rilmesi, çıkış memleketi mevzuatının derpiş ettiği- kanuni kovuşturmaya 
tabi tutulur.., 
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M A D D E : 27 

Değerlendirme resmî ve özel ücret 

1 — Değer konulmuş koliler, tevd. merkezi tarafından alınan âdı 
b.r değerlendirme resmine tab.dırler. B u resmi, bu Uzlaşmanın I I ncı 
bölümünün II ncı kısmında müsaade olunan ücretlere ve resimlere ilâve 
edilir ve aşağıdaki formüllerden birine veya diğerine gore hesaplanır : 

a) B i r inc i formül 

b) i k i n c i formül 

Gösterilen her 200 
frank veya 200 fran
gın kesri ıçm 

Gösterilen her 2C0 
frank veya 200 fran
gın kesri için 

K a r a taşımasına katı
lan her idare için 5 
santim 

Kullanılan her den'z 
servisi ıçm 10 santim 
Kullanüan her hava 
servisi iç n 10 santim 

E n çok 50 sant.m 

2 — Bundan başka aşağıdaki ücretlerin veya resimlerin ahnma-
sma müsaade olunmuştur : 

a) Zorlayıcı sebep'erden doğabilecek zararları tazm n etmeği k a 
bul eden idareler tarafından (Zorlayıcı sebep'erden doğan zararlar ıç.n) 
bir resim, bu resim, âdi değerlendirme resmiyle toplanmca elde edJen 
toplam 1 inci fıkranın b) harfinde derpiş ecLlen ikinci formüldeki âzami 
hadd geçmiyecek şekilde tesbit olunur; 

b) Çık'ş idaresi tarafından, ihtiyarî olarak, değer konulmuş ko l i 
başına en çok 50 santime eşit b ir yollama ücreti. 

3 — i s t snaen fevkalâde teh ıkeler arzeden hava servis'erlnde t a 
şımadan dolayı alınan hava değerlend rme ücreti, her ayrı halde, i l g i l i 
idareler tarafından tesb.t olunur; bu .takdirde, 1 inci fıkranın b) har
finde yazılı ik inc i formüldeki toptan resim ona göre artırılır. 

M A D D E • 28 

Değer konulmuş kolilere ait diğer hükümler 

Değer konu'muş bir ko l i göndericisine, postaya tevdi sırasında, üc-
r e t S ı Z b i r alındı verilmelidir. 

K I S I M I I 

ÇABUK Y O L L A N A C A K KOLİLER"" 

M A D D E • 29 

Ça1 uk yollanacak kolilerin ücretleri 

1 — Çabuk yollanacak koliler, âdı kohlere uygulanan başlıca üc
retin ıkı katına tabidirler. 

2 — Çabuk yollanacak uçak koli leri bir tek, yanı zamsız, hava 
ücret hissesine tabidirler. 

K I S I M II I 

H A R B ESİRLERİNE V E E N T E R N E L E R E AİT KOLÎLER 

M A D D E • 30 

Horb esirlerine ve enternelere ait kolilerin 

ücretten istisnası 

Harb esirlerine ve enternelere ait kolı'er, Sözleşmen n 39 uncu mad
desiyle posta maddsler.ne bahşedilen ücret muafiyetinden - uçak ko l i 
lerine uygu'anan hava ücret hisseleri hariç olmak üzere - aynı şartlarla 
istifade ederler. 

M A D D E : 31 

Harb esirlerine ve enternelere ait kolilere 

mahsus diğer hükümler 

Harb es rlerme ve enternelere ait kolilere uygulanacak diğer özel 
hükümler, 33 uncu maddenin h) harf i ve 43 uncü maddenin 4 uncu fık
rası hükümleridir. 

BÖLÜM I V 

S O R U M 

K I S I M I 

G E N E L E S A S L A R 

M A D D E : 32 

Posta idarelerinin sorumlarının genişliği 
ve sınırları 

1 — 33 uncu maddede derpiş edJen haller hariç o'mak üzere, 
posta idareleri, kolıler'n kaybolmasından, çalınmasından ve hasara uğ
ramasından sorumludurlar Kayıp, çalınma veya hasar, bir hava taş-ma 
teşebbüsü servis nde vukua ge'dlğ nde, taşıma ücretlerin tahs 1 eden 
memleketin idaresi, göndericiye ödenen tazminatı çıkış ıdares ne öde
mekle mükelleftir. 

2 — idareler, iç nizamlarında aynı nevideki posta maddeleri için 
gösterilen şartlar içinde tesLm ettikleri kol i lerin sorumundan kurtulur 
lar. 

3 — Bunun'a beraber, içi çalınmış veya hasara uğranvş bir kolı-
n'n tes imi sırasında a'ıcı tarafından veya çıkış yerme geri çevrilmiş 
bir kol i soz konusu ise gondencı tarafından IhLrazî kayıtlar dermeyan 
edilm şse idarelerin sorumu bakıdır. 

M A D D E : 33 

Sorum esasında istisnalar 

Posta ıdare'eri, aşağıdaki hallerde her turlu sorumdan kurtulurlar . 
a) Zorlayıcı sebepler varsa, bununla beraber, zorlayıcı sebepler

den i ler i gelen hasarların tazminini Kabu' eden çıkış idaresi ıç n sorum 
bakı kalır (Madde 27, fıkra 2, harf a) Kaybolmadan, çalınmadan veya 
hasardan sorum'u olan idare, mem'eket n ıç mevzıatna göre, bu kay
bolman n, bu çalınmanın veya bu hasarın zor'ayıcı sebeplerden i l en ge
lip gelmediğin lâyın etmelidir. B u sebepler, bi lgi almak üzere çıkış ida
resine bi ldir i l i r ; 

b) Zorlayıcı sebeplerden i'erı gelen b r hal neticesi olarak, servis 
evrakının yok olması dolayısiyle kolı'er hakkında malûmat verı'emed ği 
ve sorum da başka bir suretle sabit olmuş bulunmadığı takdirde; 

c) Zarar ve ziyan, göndericinin kusur veya kayıtsız'ığ ndan ve
yahut kolinin içindeki maddelerin nevi ve mahiyetlerinden i leri gelirse; 

d) Ko l in in muhtevası, 6 ncı maddenin a) harfinin 2°, 3°, 5°, 6° 
ve 7° rakamları ve b) harfinde gösterilen yasak maddelerden b i n olursa 
ve bu koliler, muhtevaları yüzünden, yetk l i makam tarafından müsa
dere veya imha edilmiş bulunursa; 

e) Muhtevaları ıçm gerçek değerlerinden hile ile daha yüksek bir 
değer gösterilin ş koliler söz konusu ise; 

f) Varış memleketinin iç mevzuatı gereğ nce müsadere edilen ko
liler söz konusu ise; 

g) Gönderici, 25 inci maddenin 2 ncı fıkrasında derpiş edilen müh
let içinde hiç b.r rekîâmasyonda buiunmamışsa; 

h) H a r b esirlerine ve enternelere ait koli ler bahis konusu ise. 

M A D D E • 34 

Göndericinin sorumu 

B i r kol i diğer bir veya bir kaç kol i yüzünden zarar ve hasara uğ
ramış bu'unarsa, zarar ve hasara sebep olan kol i lerin gönderici veya 
göndericileri zararın menşei lâyıkıyle tâyin edilmek ve idarelerin veya 
taşıyıcılann ns kusura ve ne de kayıtsızlığı bu'unmamak şart yle ida
reler derecesinde sorum'udarlar, gerekirse, gönderici aleyhinde dâva 
açmak çık'ş idaresine aitt ir . 

M A D D E : 35 

Tazmin 

1 — Ziyaın, çalmman-n veya hasarın gerçek tutarına eşit olmak 
üzere göndericinin «tazmin» ad.yle bir tazm nat almağa hakkı vardır; 
do'ayıs yle husule gelen zararlar veya gerçekleşnıemış kârlar d.kkate 
alınmaz. 

2 — Bunun'a beraber bu tazminat hiç bir halde : 
a) Değer gösterilmiş koliler için gösterilen değerin altın frankla 

tutarını; 
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d) D.ğer koliler için aşağıdaki miktarları geçemez : 
1 Ki lograma kadar olan her kol i başına 10 frank 
1 Kilogramdan yukarı 3 ki lograma kadar olan her kol i başına 15 

frank 
3 Kilogramdan yukarı 5 ki lograma kadar olan her koli başına 25 

frank 
5 Kilogramdan yukarı 10 ki lograma kadar olan her ko l i başına 40 

frank 
10 Kilogramdan yukarı 15 ki lograma kadar olan her kol i baş-na 55 

frank 
15 Kilogramdan yukaı ı 20 ki lograma kadar o*an her kol i başına 70 

frank. 
3 — Tazminat, kol in n içindeki eşyanın sevk için postaca kabul 

edilmiş okluğu yer ve tarihte aynı nevi ve cinsteki malların altın franga 
çevn'm.ş carı fiyatı üzerinden hesap olunur; carı fiyatı olmadığı tak-
d rde, tazminat, malların aynı esaslar üzerine tahmin olunacak âdı 
değerine göre hesap edilir. 

4 — Tazminat, bir ko 'm'n büsbütün kaybolmasından, ça'mmas n-
dan veya tamamıyle hasara uğramasından dolayı verilecekse, gönderi
cin n vermiş olduğu ücret ve resimleri - değerlendirme resimlen hariç -
ger' a'mağa ayrıca hakkı vardır, bozuk bir halde bulunmalarından do
layı ahcılar tarafından reddo'unan koMer için de - bu hal posta servi
s in " isnat o'ıınıb kliği ve bu servisin sorumunu icap ettirdiği takdirde -
aynı işlem uygulanır 

5 — Büsbütün kaybolma, çalınma veya tamamiyîe hasara uğra
ma, bir tazm nat verilmesini gerekt rmeyen zorlayıcı sebeplerden ileri 
ge'mış olursa, gonderıc'nm, sade kolinin geçmediği güzergâha ait kara , 
deniz ve hava ücret Irsse'erm'n değil, önceden ödenip İfa edilmemiş bir 
h zmete ait ücretleri de geri almağa hakkı vardır 

6 — Ahcı, gerek ıçı çalınmış veya hasara uğramış b'r ko ' i y i tes
l im alırken ıhtızari kayıtlar dermeyan ettikten sonra ve gerek gönderi
cin n haklarından leh ne feragat ettiğim ispat etmek suretiyle talepte 
bulunursa, tazminat kendisine ödenir. 

M A D D E : 36 

Posta idarelerinin karşılıklı sorumu 

1 — A k s i sab't oluncaya kadar sorum, ko ' i y i ıhtırazi kayıtlarda 
bulunmaksızın aldığı ve n zaml butun araştırma ve tahkik vasıtalarına 
sah p kıhnd ğı ha'de, bunun ne alıcıya teslımmi ve ne de, gerekiyorsa 
usulü daıres nd=> kendisinden sonraki idareye gönderdiğini ispat edemi-
yen idareye aitt ir 

2 — Aracı idareler veya varış idaresi, aksi sab t oluncaya kadar 
ve 3 üncu fıkranın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, aşağıdaki i k i 
halde her türlü sorumdan kurtulurlar : 

a) N zamnamenm 134 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ve 
135 ıncı maddesi hükümlerine uymuşlarsa; 

b) Reklâmasyonaan kend lerme ancak aranılan koliye ait servis 
evrakmm n zamı saklama mühletinin bitmesinden sonra bilgi veri ldi 
ğim ispat edebilirlerse; bu kayıt hak sahibinin haklarına dokunmaz. 

a) Kaybolma, çalınma veya hasar taşıma sırasında vuku bulur 
ve banun hangi memleket toprağı üzerinde veya servisinde vukua gel
diğini tesbıt etmek mumkun olamazsa, İlgili idareler mütesavıyen me
sul olurlar; 

b) Çalınma veya hasara uğrama varış memleketinde, yahut gön
dericiye gen çevirme halinde, çıkış memleketinde görülmüşse : 

1° Ne ambalajın, ne de kapatılmış şeklinin bir bozukluk arzetme-
diğmi; 

2° Değer konulmuş bir ko'ı soz konusu ise, ağırl'ğınm postaya 
verilmesi sırasındaki ağırlıktan farklı bulunmad ğını; 

3° Kapalı kap'ar ıçmde gönderilen kolılet- ıçm, kapların ve k a -
jatılışlarınm sağlam olduğunu 
ispat etmek bu memleketlerin i lg i l i idarelerine aitt ir . 

c) B u cihetler ispat edildiği takdirde, i l g i l i diğer idarelerden hiç 
jıri sorumdaki payını reddetmek maksadıyle ko l iy i , alıcı idarenin ih t i 
razı kayıt dermeyan etmeden teslim etmiş olduğunu i ler i süremez. 

4 — Değer konu'muş kolilerde, bu tur lu kol i lerin muhtevalarının 
kaybolmasından, çalınmasından veya hasarından dolayı bir idarenin 
lığer idarelere karşı yüklendiği sorum hiç bir halde, kabul ettiği en 
yüksek değer haddini geçemez. 

5 — B i r ko l i zorlayıcı sebepler neticesinde kaybolmuş, çalınnrş veya 
ıasara uğramışsa, zıyaın, çalınmanın veya hasarın topraklannda veya 

servıslermde vukua gelen idare, bundan dolayı çıkış ıdares'ne karşı, 
ancak ıkı idare zorlayıcı sebeplerden i ler i ge'en zar ar lan ödemeyi taah
hüt ettikleri takdirde, sorumludur. 

6 — i p t a l ettırılemeyen postaya ait olmayan resimler, kayıptan, 
çalınmadan, veya hasardan sorumlu idarelere yükletilir. 

K I S I M II 

Z A R A R V E Z t Y A N I KARŞILAMA TAZMİNATI 

M A D D E : 37 

Tazminatın ödenmesi 

1 — Zarar ve ziyana karşılık verilecek tazminatın ödenmesi ve 
ücret ve resımler.n gen verilmesi, çıkış idaresine veya 35 inci maddenin 
6 ncı fıkrasının uygulanması halinde varış idaresine aitt ir ; her i k i halde, 
bu idarelerin sorumlu idareye rucu hakları mahfuzdur. 

2 —• Tazminat, mümkün olduğu kadar çabuklukla ve en geç rek-
lâr'asyonda bulunulduğu gunun ertesinden itibaren altı ay içinde öden
melidir. 

3 —• ödeme ile mükellef olan idare, zorlayıcı sebeplerden i leri ge
len zararları üzer ne almağı kabul etmediği ve kaybolmanın, çalınmanın 
veya hasara uğramanın böyle bir sebepten i l e n gelip gelmediği meselesi 
hakkmda da 2 ncı fıkrada derpiş edilen mühletin bıtmes ne kadar henüz 
hiç bir karar verilmem ş olduğu takdirde, ödemenin yapılmasını ıstısnaen 
bu mühletten sonraya da bırakab l i r . 

4 —• Çıkış veya hale göre vanş idaresi, taşımaya katılmış o'an diğer 
ıdare'erden, kendisine usulü dairesinde müracaat olunduğu halde mese
leyi bir neticeye bağlamaksızm beş ay geçmesine sebebiyet vermiş olanın 
hesab na olarak, hak sahibine tazminat vermeğe mezundur. 

M A D D E : 38 

Tazminatın icabında göndericiden veya alıcıdan gen alınması 

1 —• Önceden kaybolmuş sayılan bir kol i veya bunun bir kısmı, 
tazminatın ödenmesinden sonra bulunursa, göndericiye ve alıcıya bun
dan bilgi ver i l ir ; bundan başka, göndericiye bunu üç aybk bir mühlet 
içinde ve zarar ve z iyan karşılığı olarak önceden verilmiş olan tazminatı 
gen ödemek suretiyle alabileceği de bi ldir i l ir . Gönderici bu mühlet içinde 
kol iy i almak için müracaat etmezse, alıcı yanında aynı teşebbüste bulu
nulur. 

2 — B u ikine! teşebbüse rağmen koli alıcı tarafından istenilmezse 
zararı yüklenmiş olan idarenin veya gerekiyorsa idarelerin malı olur. 

M A D D E : 39 

ödenen tazminatın sorumlu posta idarelerinden alınması 

1 — B i r kohnın kaybından, çalınmasından veya hasara uğrama
sından sorumlu olduk'arı sabit olmasından zarar ve ziyam taznrn etme
leri gereken idare veya idareler, 37 ncı madde gereğ nce ödemeyi yap
mış olan ve «ödeyici idare» admı alan idareye tazminat tutarını öde
meye mecburdurlar. 

2 — B u ödeme, tazminatın verildiği hakkındaki bi ldir imin alınma
sından itibaren dort aylık bir mühlet içinde yapılmalıdır. 

3 —• ödeyici idare, kendi tarafından ödenen tazminatın geri ver i l 
mesini sorumlu idareden, ancak kaybolma, ça'ınma veya hasann 1 en-
dıs ne tebliği tarihinden veyahut gerekirse 37 ncı maoden n 4 uncu fık
rasında derpiş edilen mühletin bittiği günden itibaren bir yıllık mühlet 
içinde ısteyebıhr 

4 —• Tazminat bir kaç idare tarafından ödenecekse, 2 ncı fıkrada 
gösterilen mühlet içinde ödeyici idareye tamam olarak verilmelidir, bu 
ödeme, ko l iy i usulü dairesinde olarak kend sinden önceki idareden a'ıp 
da mutaakıp idareye muntazaman gönderildiğini tesbıt edemeyen i lk 
idare tarafından yapılır; hak sahıb nın zararını tazminde diğer sorumlu 
idarelerden her birine düşen h sseyi tahsil etmek bu i lk idareye aitt ir . 

5 —. Sorum kabul edildiğinde veya 37 ncı maddenin 4 uncu fıkra
sında derpiş edilen halde, tazm.nat tutarı dekont yolıyle resen sorumlu 
idareden alınır; bu geri alma işlemi, gerek doğrudan doğruya sorumlu 
idareden ve gerek i lk transit ıdaresnden ve bu idarece de mutaakıp 
idaren n alacak kaydedilmek suretiyle teselsülen ve ödenen para sorumlu 
idarenin hesabına geçinceye kadar tekrar ed.lır, gerekirse, N i z a m n a 
menin hesapların tanzimine ait olan hükümlerine uyulur. 

6 — Paranm alacaklı İdareye geri ödenmesi, sözleşmenin 42 nci 
maddesi hükümlerine göre yapılır. 
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7 — Sorumu usu'ü dairesinde İspat olunduğu halde tazminatın 
ödenmes.ni i lk dnce kabul etmemiş olan idare, ödemen n sebepsiz yere 
gecıktirilmesnden i ler i gelen müteferrı masrafların hepsin üzerine alma
lıdır. 

8 — ödeyici idare, gerek alıcı, gerek gönderici veya üçüncü kişiler 
aleyhinde, İcabında her tur lu müracaat ıçm, ödenen tazminatın tutarı 
derecesinde bunu almış olan kimsenin haklarına sahip olur. 

9 — Gönderici veya alıcı, kaybolmuş fakat tekrar bulunmuş bir 
ko l iy i veya kolinin bir kısmını zarar ve z iyan tazminatını geri vermek 
suretiyle alnrşsa, tazminat ödeyici idareye veya hesap tesviyeleri yapıl
mışsa, zararı tazmin eden idarelere geri veril ir . 

BÖLÜM V 

ÜCRETLERİN V E RESİMLERİN N E R E Y E AİT O L D U K L A R I 

M A D D E : 40 
Ücretlerin ve resimlerin nereye^ait oldukları hakkında genel kaide 

Her ko l i için alman ücretler ve resimler ait o'dukları yerlere 
veri l ir . 

M A D D E : 41 

Çıkış idaresi tarafından diğer idarelerin alacağına kaydedilen ücretler 

1 — Çik-ş idaresi, i l g i l i idarelerin alacak hesaplarına aşağıdaki 
ücretleri kaydeder : 

a) Vanş idaresinin alacak hesabma : 
1° B u idareye ait kara , deniz ve hava ücret hisseleri (17 nci 

madde hüküm'erı gereğ nce kabul edı'en kolilere gelince, hacimlerine 
uyan ağırlık derecelerine ait k a r a ve den z ücret hisselerini); 

2° B u uzlaşma veya ona iLşik son protokolda müsaade olunan 
munzam ücret hisselerini; 

3° 16 ncı maddenin 1 inci fıkrasının b) harfinde müsaade edJen 
ücretlerden bu idareye ait olan miktarları, 

4° Çabuk yollanacak koliler için alınacak o'an ve var-ş ıdares ne 
ait bulunan tutarlar içindeki ücret hisselerini (Başrıne uyan ağırl k de
recelerine ait k a r a ve deniz ücret hissesıyle ek ücretler); 

5° Ekspres ücretini; 
b) Her b r aracı idareden alacak hesabına; 
1° K a r a , deniz ve hava ücret hisselerini 1(17 nci madde hükümleri 

gereğince kabul edilen ko'ilere gelince, hacimlerine uyan ağırlık dere
celerine ait k a r a ve deniz ücret hisselerini) ; 

2° 16 ncı madden n 1 ncı fıkrasının b) harfmde müsaade olunan 
ilâve ücretlerden paylarını; 

3° Çabuk yollanacak koliler için al nacak olan tutarlar içindeki 
ücretlerden (Başlıca ücret ve İlâve ücretler) hisselerini; 

c) Varış idaresinin ve gerekiyorsa aracı idarelerin alacak hesap
larına : Değer konulmuş koliler iç n, göster-len değerin her 200 frangı 
veya 200 frangın kesri için : 

— Karadan taşıma için 5 santim; 
— Den zden taşıma için 10 santim; 

bu ücret hissesi, servisleri taşımaya katılan her idareye ve gerekiyorsa 
den zden taş'malarda her serv.s için veri l ir ; 

d) Memleketinin topraklan iç.nde havadan taşımayı sağlayan 
varış idaresinin ve gerekiyorsa, memleketinin sınırları ötesinde hava 
taşımasına katılan her aracı idarenin alacak hesab na, değer konulmuş 
koliler ıçm, - fevkalâde tehlikeler arzeden servisler hariç olmak üzere -
göster len değerin her 200 frangı veya 200 frangın k e s n için 10 santime 
eşit bir hava değerlendirme resmi hissesi; 

e) Yükleme lımamnın ait olduğu idarenin alacak hesabma • Yük
leme haberi ücretinin yarısı. 

2 — Taşıyıcı uçakta vukua gelen b i r arızadan dolayı veya hava 
taşıma teşebbüsünün sorumlu olduğu diğer herhangi b ir sebeple uçak 
kol i leri bir hat üzerinde kayıp veya hasara uğrarsa, kayıp veya hasara 
uğrayan uçak kolilerinin, hattın her hangi bir kısmında taşınmış olma
larından dolayı, hiç b ir taşıma hissesi verilmez. 

3 — Doğru postalarla yol lama halinde, çık-ş idaresi 1 inci fıkranın 
a) vo b) harfler nde yazılı hisseler veya ücretler yerme, çantaların da-
ralı ağırlığının her kilosu üzerinden hesaplanmış tutarları hesap'arma 
alacak gösterilmesi hususunda varış idaresiyle ve gerektiğinde aracı 
İdarelerle anlaşabilir. 

M A D D E : 42 

Tahsil eden idare tarafından alıkonulan, ücretler 

Aşağıdaki ücret'erin tamamı, bunlan tahsi l eden ve «Tahsil edici 
idare» diye adlandırılan idare tarafından alıkonulur : 

a) 16 ncı maddenin 2 ncı fıkracında yazılı aşağıdaki ücretler • 
— Gümrükleme ücreti, 
— Teslim ücreti, 
— Teslim ed.lememe haberi ücreti, 
— Gel ş haberi ücreti, 
— Ardiye ücreti, 
— A l m a haberi ücreti, 
— Alıcıdan resim ve ücret almadan teslim ücreti, 
— Alıcıdan resim ve ücret almadan teslim isteği ücreti, 
— Reklâmasyon ücreti, 
b) B i r koLn n gen alınması veya adres'nın değıştır-lmesi hakkın 

dakı her istek için bu uzlaşmanın 20 inci maddesiyle sözleşmenin 58 ine 
maddesinin bileş k hükümleri gereğince alman ücretler veya munzan 
ücretler; 

c) 27 ncı madden.n 2 nci fıkrasurn b) har f i gereğince alman yol 
lama ücreti. 

M A D D E : 43 

Ücretlerin nereye uerilecepi hafisinde osel haller 

1 — İçerde tekrar yollama (Madde 21 fıkra 6, harf a) ücreti, bı 
yollamanın toprakları içinde yapıld ğı idareye - sonradan bu memle 
ket n dışına tekrar yollama veya çıkış yerine gen çevirme halinde bile 
kalır. * 

2 — Ekspres ücreti aşağıdaki idarelere aitt ir : 
a) İlk varış memleketi idaresine; ekspres kol i , bu memleketli 

dışına tekrar yoklanmış ise ve ekspres olarak teslim de denenm ş vey. 
bu deneme yapılmış olmamakla beraber yeni varış idaresi ekspres ola 
rak teslim işlemini yapmıyorsa; 

b) İlk varış idaresine; ekspres olarak teslim edilecek ko l i tekra 
yollamaya tabı tutulmadan çıkış yerine gen gönderılmışse; 

c) Y e m vanş ıdares ne; bu idare ekspres olarak teslim işlemin 
yapıyorsa ve i lk varış idaresi de ekspres olarak teslimi denememışse. 

3 — Sonradan tekrar yollama halinde, ekspres ücreti, 2 ncı fık 
radakı esaslara göre ait olduğu yere veri l ir ; yani hale gore, i lk varı 
idares.ne, mutaakıp varış idaresine veya son varış idaresine veril ir . 

4 —• Harb esirlerine ve enternelere ait koliler, uçak kolilerine uy 
gulanan hava ücret hıselerı hariç olmak üzere her hangi bir idare içu 
hiç bir ücret verilmesini gerektirmez. 

5 —• Yemden ambalajlama ücreti, yemden ambalaj yapan merkez» 
mensup olduğu idareye aitt ir . 

M A D D E : 44 

ödenmiş ücret ve resimlerin alınması 

1 — Çıkış yerine g e n çevirme veya tekrar yol lama halindeki ko 
l i y l gen çev.ren veya tekrar yollayan idare kendinden sonraki idarede^ 
aşağıdaki ücretleri alır : 

a) Kendine alt ücret hisselerini; 
b) 16 ncı maddede gösterilen aşağıdaki ücretleri; 
— Gümrükleme ücreti, 
— Tesl im ücreti, 
— Geliş haberi ücreti, 
— Yeniden ambalajlama ücreti, 
— Ard .ye ücreti; 
c) 21 inci maddenin 6 ncı fıkrasının a) harfinde gösterilen tekra 

yollama ücreti; 
d) Tahsi l edemediği postaya ait olmayan resimler (Madde 18); 
e) Bununla beraber, hava yolundan çıkış yerine gen çevrile 

veya tekrar yollanan koliler için, hava ücret hisseleri, gerektiğinde ger 
çevirme veya tekrar yollama isteğinin çıktığı memleket idares.nde 
alınır. 

2 — 1 inc i fıkrada tesbit edilen esaslar, her bir aracı idareye uy 
gulanır. 

3 — Ekspres bir kol inin çıktığı yere geri çevrilmesi veya tekra 
yollanması halinde ve alıcının ikametgâhmda ibraz sırasında alınmamı 
bulunduğu takdirde, varış idaresine ait olan tamamlayıcı ekspres ücreı 
(Madde 16, fıkra 1, harf a), rakam 2° ) teslimi deneyen idare tarafm 
dan kendinden sonraki idareden alınır. 

4 — 24 üncü maddede gösterilen masraflar, çıkış idaresinden alını 
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5 — Uçak koli leri servisinde, mecburî İniş veya mutaakıp uçağa 
yetişememe halinde uçak kolilerinin tekrar" yollanmasını sağlayan ida
reler çıkış idaresinden hava ücret hisselerini alırlar. 

BÖLÜM : V I 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

M A D D E : 45 

Sözleşmenin uygulanması 

1 — Açıkça belirtilmiş ayk-rı, özel veya tamamlayıcı hükümler 
derpiş etmedikçe bu Uzlaşma Dünya Posta Sözleşmesi hükümlerinden 
her hangi bir in n uygulanmasına engel olmamalıdır. 

2 — B i r l i k uyesı bir memleket, kongreler dışında bu uzlaşmaya 
girmek arzusunu bıldırd ğmde ve 15 inci madden n müsaade ettiğinden 
daha yüksek bu* miktarda munzam çıkış ve varış ücret hisseleri almak 
yetkisini ısted ğmde, Milletlerarası Buro, isteği uzlaşmayı ımza'ayan 
butun uye memleketlere arzeder, altı aylık bir mühlet içinde, bu üye 
memleketler n uçte birinden fazlası bu istek aleyhinde oy vermezse, is 
tek kabul edilmiş sayılır. 

3 — Sözleşmenin 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına atfen şurası 
be'ırtıîir kı, Sözleşmenin 27 nei nıaddesmm 1 inci fıkrasına uygun ola
rak kongreler arasmdakı fasılada yapılan teklifler uygulanabilmek için: 

a) Gerek yeni hükümler ilâvesi ve gerek bu uzlaşmanın veya 
son protokolünün maddelerinde veya nizamnamesinin son maddesinde 
esas değ.şıklığı yapılmasına dair oldukları, takdirde oy bırlığ n i ; 

b) - Son madde hariç olmak üzere, nizamnamede esas değişikliği 
yapılmasına dair oldukları takdirde oyların üçte ik i s in i ; 

0 . 

1° Sözleşmen n 33 uncu maddesinde derpiş edilen hakeme verile
cek anlaşmazlık hah hariç olmak üzere, bu uzlaşmanın, son protokolü
nün ve nizamnamesinin hükümlerinin tefsirine; 

2° - 1° rakamında sayılan kararların yazılış tarzında değişiklik 
yapılmasına 
dair oldukları takdirde oyların çoğunluğunu kazanmalıdırlar. 

M A D D E : 46 

Uzlaşmaya katılamayan memleketlere gönderilen veya bu 
memleketlerden gelen koliler 

1 — B u uzlaşmaya katılıp da buna katılmayan memleketler ida
releriyle kol i alıp veren memleketler idareleri, bu idarelerce muhalefet 
edilmedikçe, d ğer katılan butun idarelerin bu münasebetlerden fayda
lanmalarını kabul ederler. 

2 — Katılmayan bir memlekete giden veya oradan gelen koliler, 
katPan memleketlerin kara , deniz ve hava servislerinden transit olarak 
geçtiklerinde k a r a deniz ve hava ücret hisseleri tutarı noktasından k a 
tılan memleketler arasında alınıp verilen koliler gibi işlem görürler. 

BÖLÜM : V I I 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 47 

Uzlaşmanın uygulanması ve süresi 

B u uz'aşma 1 Nisan 1959 da uygulanacak ve belli olmayan bir za 
man ıçm yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıda sayılan memleketler Hükümetlerinin murahhasları, içinde 
yazılanları tasd k ederek, bu Uzlaşmayı, Kanada Hükümetinin arşivle
rine konu'mak ve b rer sureti taraflardan her birine verilmek üzere bir 
nüsha olarak imzalamışlardır. 

3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

imzalar 

Uzlaşmanın Son Protokolü 

Aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, bugünkü tar hle yapı'mış 
olan posta kolilerine dair Uzlaşmayı imzalıyacakları sırada, aşağıdaki 
hususları kararlaştırmışlardır : 

K I S I M : I 

G E N E L MAHİYETTEKİ HÜKÜMLER 

M A D D E : I 

Servisin taşıma teşebbüsleri tarafından işletilmesi 

1 —• Uzlaşmaya girmiş olup idaresi şimdiki halde kol i taşımasını 
üzer ne almayan her memleket, bu Uzlaşma hükümlerini demiryolları ve 
denizyolları teşebbüsleri tarafından uygulattırmak yetkisini haizdir. B u 
memleket, aynı zamanda, bu servisi, o teşebbüslerin İşledikleri yerlerden 
çıkan veya oralara gönderilen kolilere hasredebilir. 

2 — Uzlaşmanın bütün hükümlerinin, demiryolları ve denizyolları 
teşebbüsleri tarafından üygulanmasmı sağlamak ve başlıca alıp verme 
servisini düzenlemek için, bu memleket postal idaresi sözü edilen teşeb
büslerle anlaşmalıdır. 

3 — B u posta idaresi o teşebbüslerin diğer âkit memleketlerin 
posta idareleri ve milletlerarası büro ile olan bütün münasebetlerine ara
cılık eder. 

M A D D E : I I 

Transit 

1 — Sözleşmenin 34 üncü maddesine aykırı olarak, kendi toprak
ları üzerinden transit suretiyle posta koli leri taşınmasını sağlamamak 
yetkisi geçici olarak Afganistan'a, i r a n ' a ve Afrıka'dakı Portekiz E y a -
îetleııne verilmiştir. 

2 — Hindistan, Hint limanlarından transit geçen bütün kolilerden 
kendisine ait deniz ücret hisselerinden fazla olarak Uzlaşmanın 10 uncu 
maddesinde derpiş edilen k a r a ücret hisselerini de almağa yetki l idir . 

M A D D E : I I I 

Geri alma, adres değiştirme, kolinin tevdiinden sonra alıcıdan 

resim ve ücret alınmadan tesliminin istenilmesi 

1 — 20 nci madden'n hükümleri, Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa 
Birleşmiş Kırallığma ve ir landa 'ya uygulanmaz. B u hükümler; Sömür
geler, Protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş 
Kırallığı Hükümetinin vasiliği altında bulunan topraklar dâhil olarak 
denizaşırı ing i l i z topraklarından, iç nizamları göndericinin isteği üze
rine koli lerin geri alınmasına veya adreslerinin değiştirilmesine müsait 
olamıyanları hakkında da uygulanmaz. 

2 — B u aynı memleketlerden, kol i lerin alıcıdan resim ve ücret 
alınmadan tesl imi servisini yapanlar, kol inin tevdiinden sonra yapılan 
ve 2 nci madden'n 3 üncü fıkrasın n c) harfinde derp ş olunan «alıcıya 
resim ve ücret alınmadan teslim» isteklerini kabul etmezler. 

K I S I M : I I 

K A B U L ŞARTLARI 

M A D D E : I V 

Boyutlar ve hacim 

1 — Türkiye (Anadolu için), Yunanistan ve Tunus, boyutları ve 
hacimleri, posta kolilerine dair Uzlaşmanın icra Nizamnamesinde deniz 
servisleri için müsaade olunan âzami haddi aşan koli leri geçici olarak 
kabul etmemeğe yetkil idirler. 

2 —• Hindistan, boyutları ıç servisinde tesbit edilen hadleri aşan 
kol i leri kabul etmemeğe yetkil idir . 

M A D D E : V 
Göndericinin tevdi sırasındaki Talimatı 

(Aşağıdaki I X uncu maddeye de bakılmalıdır.) 
5 inci maddenin g) harf i hükümlerine aykırı olarak, Bielorusya 

Sovyet Sosyalist Cumhurıyetiı U k r a y n a Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği «Kolin n göndericinin zarar 
ve z.yanma satılması» İşaretini taşıyan koli leri kabul etmemek hakkını 
geçici olarak haizdirler 
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M A D D E : V I 

Çok yer tutan koliler 

2 nci maddenin 4 üncü fıkras.n n a) harfinde uygu'anması sure-
t yle ve Nizamnamede tesbit edilen harflere bakmıyarak : 

a) Sudan Cumhuriyeti , diğer memleketlerle olan münasebetle
rinde, boyutlarından bırı 1 metre 10 santimetreyi geçen veyahut uzun
luğu ile uzunluğundan başka bir ist kamette alınmış en büyük çevresi 
toplamı 1 metre 85 santimetreyi geçen kol i leri çok yer tutan kolilerden 
saymak yetkisini haizdir; 

b) Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş K r a l l ğı Sömür
geler, Protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kı-
ral'ığı Hükümeti vasiliği altındak. topraklar da dâhil o mak uz„re den z 
aş'rı ing i l i z topraklarının hepsi ve ir landa, diğer memleketler'e olan 
nunasobetler nda boyutlarından bırı 1 metre 05 santimetreyi aşan veya 
uzunluğu ile uzunuğundan başka bir istikamette alınmış en buyık çev
resi tutarı 1 metre 80 santimetreyi geçen koliler-, çok yer tu* an k a i l 
lerden saymak yetkis.nl haizdirler. 

M A D D E : V I I 

Librenin ağırlık ölçüsü olarak kabulü 
i s t isnai bir tedbir olarak, iç nızam'arı sebebiyle ondalık metre 

ağırl k sistemini kabul edem yen meni eketler, 3 u n m maddede derpiş 
edilen ağırlık dereceleri yerine aşağıdaki muadilleri koyabı'ırler 

1. ÇIKIŞ V E VARIŞ ÜCRET HİSSELERİ 

1 K g . a kadar 

1 den yukarı 3 K g a kadar 

3 den yukarı 5 K g a kadar 

5 den yukarı 10 K g a kadar 

2 lb ye kadar 

2 - 7 Ib » 

7 - 11 lb » 

11 - 22 lb > 

M A D D E : V i n 

Alma haberleri 
Istlsnaen, Seylân, Büyük Br i tanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş K i 

ralığı, Sömürgeler Protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey îr'anda 
Bırleşm ş Kırallığı Hükümeti vasi l ğı altındaki topraklar da dâhil olmak 
üzere deniz aşırı ing i l i z toprakların-n hepsi ve İrlanda, alma habsrleı nS 
değer konu'muş kohlere hasretmeğe yetk hd rler. 

M A D D E : I X 
Göndericinin tevdi sırasındaki talimatı 

(Yukarıdaki V inci maddeye de bakılmalıdır ) 
5 inci maddenin a) , b) ve g) harfleri hüküm'er ne ayk.rı olarak, 

Seylân, Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kıra'lığı, Sömürge
ler, Protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kıral
lığı Hükümetinin vasiliği altındaki topraklar dâhil olmak üzere Deniz
aşırı Ing l lz topraklarının hepsi ve ir landa, teslim edilememe haberinin 
gönderilmemesi ve kolinin göndericinin zarar ve zıyanma satılması hak-
k 'nd kı tedbirleri kabul etmemeğe yetkil idirler. 

K I S I M I H 

TARİFELER 

M A D D E : X 

Munzam kara ücret hisseleri 
Geçici olarak, aşağıdaki 1 ıncı ve 2 ncı tablolarda gösterilen ida

reler : 
a) 1 inci tabloda gösterilen ve 15 inci maddede müsaade olunan 

munzam çıkış ve yarış ücret hissesi yerini tutan çıkış ve varış ücret 
hisselerini; 

b) 2 ncı tabloda gösteri1 en ve 10 uncu maddede yazılı kara t ran
sit ücret h.sselerine ilâve olunan k a r a transit ücret hisselerini 
almağa yetkil idirler. 

{ Sıra 
• No. 
« 1 

Y e t k i l i idareler 

2 

Afganistan 

Arnavut luk 
(Ha'k Cumhu
riyeti) 

Ar jant in 
(Cumhur.yetı) 

Belçika Kongosu 

Bielorusya Sov
yet Sosyalist 
Cumhuriyeti 

K o l i başına 
tutar 

3 

F r . S. 

,75 1] 

,75 2] 

3] 

4] 

D Ü Ş Ü N C E L E R 

1) Ücret hissesi 5 ten yukarı 
10 K g a kadar olan koliler içm 
1,50 franka çıkarılabilir. 

2) Ücret hissesi L a Costa del 
sur, Tıerra del Fuego ve bitişiği 
adalardaki Ar jant in merkezlen 
tarafından 1,25 franga çıkanla-
bılır. 

3) Ücret hissesi aşağıdaki t u 
tar lara varabıbr. F r S. 

1 K g . kadar olan koliler 
1 den >ukarı 3 K g . a k a 
dar olan koliler 
3 ten yukarı 5 K g . a k a 
dar olan koliler 
5 ten yukarı 10 K g . a k a 
dar olan koliler 
10 dan yukarı 15 K g . a 
kadar olan koliler 
15 ten yukarı 20 K g . a 
kadar olan koliler 

—,30 

— 90 

1,50 

3 — 

4,50 

6,— 

4) Çıkış ve varış ücret hısselen: 
S S C B S S C B 

nm mn 
Avrupa Asya 
kısmına kı&nırta 

ait koliler ait koliler 
Fr S Fr S 

1 K g a kadar olan 
koliler 
1 den y u k a n 3 K g . 
a kadar olan koliler 
3 ten yukarı 5 K g . 
a kadar olan koliler 

—,40 1,40 

—.70 2,20 

1 - 3 -

M A D D E : X I 

Deniz ücret hisseleri 

Sömürgeler, Protektoralar ve Büyük Br i tanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşmiş Kırallığı Hükümetinin vasıiığl altındaki topraklar da dâhil 
olmak üzere denizaşırı ing i l i z toprakları, 11 ve 14 üncü maddelerde der
piş olunan den.z ücret hisselerini <% 50 artırmağa ızınl.dırler. 

M A D D E : X I I 

İlâve ücret hisseleri 

1 — Korsika 'dan gönderilen veya buraya gelen her k o l i : 

a) Fransa'dan çıkan veya buraya gönderilen kolilere uygulanan 
kara ücret hissesinin en çok yarısı kadar ilâve bir k a r a ücret hissesine; 

b) Fransa'da i lk uzaklık derecesi içm uygulanan deniz ücret his-
ses.ne eşit ilâve bir deniz ücret hissesine; 
tabidir. 
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2 — Her ko l i için aşağıdaki taş'tna ilave ücret hisselerinin alın
masına müsaade olunmuştur : 

ve diğer taraftan 

ispanya 

ile 

a) Balear adaları, K u 
zey Afrıka'dakı i span
yol toprakları ve F a 
sın Kuzey bö'gesı 

b) Kanarya 
aı asında 

adaları 

Alınmasına müsaade olunan 
İlâve ücret hisseleri 

3 
i l k uzaklık derecesi için tesbit 
edilen deniz ücret hissesine eşit 
ek bir ücret hissesi 

i k i n c i uzaklık derecesi için tesbıt 
edilen deniz ücret hissesi 

3 — Portekiz idaresi, Portekiz ile Mader ve Asor adaları arasın
daki taşımalar için her koliden en çok 1,50 franklık ilâve bir ücret a l 
mak yetkisini haizdir. 

4 — Irak - Suriye Transdezert-k otomobil servisleri ile taşman her 
ko'ı, aşağıda tesbıt edilen özel ilâve bir ücret hissesi alınmasını gerek
t i r i r : 

Ağırhk dereceleri 

1 

ilâve 
ücret 

hisseleri 
2 

Ağırlık dereceleri 

1 

tlâve I 
ücret 1 

hisseleri 

2 \ 
K g . F r S K g . 

~ I 
F r S 

1 K g a kadar —,50 5 den yukarı 10 a kadar 6 
5,— | 

1 den yukarı 3 e k a 
dar 1,50 10 dan yukarı 15 e kadar 

1 
7,50 l 

i 
3 den yukarı 5 e k a 
dar 2,50 15 den yukarı 20 ye kadar 

i 
ıo,— : 

5 — B i r taraftan Goa'n'n alıp verme merkezleri ve diğer taraftan 
Damao ve Dıu (Portekiz Hındistanı) nın alıp verme merkezleri arasın
daki taşıma mûtat başlıca ücrete dâhil bulunan ve 10 uncu maddenin 
1 inci fıkrasında ve 11 inci maddenin 1 inci fıkras nda tesbit ed.len kara 
veya deniz ücret hissesine eşit ilâve bir ücret hissesi alınmasını gerek
t i r i r . 

6 — KoUerın bir taraftan Karaşi (Pakistan) diğer taraftan P a 
kistan'ın Ormara, Pasnl ve Gwadur merkez'erı arasında taş'nması 11 
inci madden n 1 inci fıkrasında tesbit edilen deniz ücret hisselerine eşit 
ek ücret hisseleri alınmasını gerektirir . 

M A D D E : X I I I 

özel tarifeler 

Irak Posta idaresi , kendi memleketinden gönder len posta kol i leri 
için almak hakkını haiz olduğu özel ücret hıssesiyle ilâve ücret hissesi 
de dâhil olduğu halde, ücretlerin ortalama tutarları, mûtat ücreti geç
memek şartıyle, muhtelif ağırlık derecelerine göre tertip olunmuş bir 
tarife uygulamaya yetkil idir . 

2 — B u yetki gelecek kongreye kadar Uzlaşmaya katılacak mem
leketlere de verilmiştir. 

3 — Istisnaen, Pakis tan ve Venezüela Cumhuriyeti idareleri 1 den 
yukarı 3 K g a kadar olan kolilerden, 3 den yukarı 5 K g . a kadar olan 
koliler için tesbit edilen ücreti almağa mezundurlar. 

4 — Fransız idaresi , uçak koli lerini bütün hallerde çabuk yollana
cak koliler gibi işleme tabi tutmağa ve bu koliler İçin 10, 13 ve 15 inci 
maddelerde derpiş edilen kara ücret hisselerinin ve zamların i k i katını 
almağa yetkil idir . 

K I S I M : I V 

Z A R A R V E ZİYANI TAZMİN V E S O R U M 

M A D D E : XD7 

Değer konulmuş koliler 

27 nci madde hükümlerine aykırı olarak bazı idareler, değer konul
muş her koliden, aşağıdaki tabloya uygun şekilde şu ilâve değerlendirme 
resimlerini almağa yetkil idirler : 

Ye tk i l i idareler 

1 

a) ing i l i z 
Doğu A f r i -
kası 

b) Ar jant in 
(Cumhuriyet) 

c) Belçika 
Kongosu 

d) Sudan 
(Cumhuriyet) 

e) Fransa 

f) Irak 

Gösterilen 
değerin 
her 200 

frank veya 
kesrinden 

2 

s 
10 

10 

10 

15 

10 

Uygulandıkları değer konulmuş koliler 

ing i l i z Doğu Afrikasından gönderi
len veya buraya geıen veyanuı ing.ı.z 
Doğu Afrikasından transit geçen koliler. 

Aşağıdaki merkezlerden gönderilen 
veya bunlara gelen koliler. 

L a Costa del Sur, Tierra del Fuego 
ve bitişiği adalar. 

Belçika Kongosundan gönderilen 
veya buraya gelen ve Belçika Kongosun
dan transit geçen kolııer 

Belçika Kongosundan gönderilen 
veya buraya gelen ve Sudan dan transit 
geçen koliler. 

Fransa ile Kors ika arasında taşınan 
koliler. 

I rak - Suriye Transdezcrtik otomobil 
seı «as., ile taşman ko uer 

M A D D E : X V 

Gösterilecek en yüksek değer 

26 nci madde hükümlerine aykırı olarak, Sömürgeler, Protektç-ra-
lar ve Buyuk Br i tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kırallığı Hükümeti 
vasiliği altındaki topraklar da dâhil olmak üzere denizaşırı IngJiz ül
kelerinden ıç servislerinde gösterilebilecek değerin en yüksek haddi 
1000 franktan aşağı olanlar, milletlerarası serviste gösterilecek en yük
sek değer hadd nı bu aşağı miktar derecesinde sınırlandırmak yetkisini 
haizdirler. 

M A D D E : X V I 

Sorum esasında istisnalar 

32 ve 35 inci maddeler hükümlerine aykırı olarak, Be'çıka Kongosu, 
I r _ k ve Sudan Cumhuriyeti , sulu maddeleri ve kolayca ak cı ha'e gele
bilen c simleri, camdan olan madde en ve kolay k'rılabilen d ğer ş y'erı 
havı olarak butun memleketlerden Belçika Kongosuna, Irak 'a veya Su 
dan'a gönderilen kol i erin hasara uğramasından dolayı hı ; bir tazminat 
vermemeğe yetkil idirler. 

M A D D E : X V I I 

Zarar ve ziyanı tazmin 

35 inci madde hukum'enne aykırı olarak, sönıurge'er, protektoralar 
ve Buyuk Br . tanya ve Kuzey i r landa Birleşmiş Kırallığı Hükümetin n 
vasıl ğı altındaki topraklar da dâhil olmak üzere denızaşın ingi l iz ülke
lerinden ıç nizamları manı olanlar, serv slerınde kaybolan, mulıtev sı 
çalman veya hasara uğrayan d^ğer konulmamış koliler ıçm bir zarar ve 
ziyan tazminatı ödememeğe yetkil idirler. 

Aşağıda ımza'arı bulunan murahhaslar, içinde yaz'lı olanları tas
dik ederek bu protokolü, hükümleri ait olduğu uzlaşma metn ne dcrco-
lunr'uş g.bı aynı kuvvet ve değeri haiz olmak üzere, bir nüsha olarak 
tanzim ve imza etmişlerdir B u nüsha Kanada Hükümet nın arşivlerine 
konulacak ve birer sureti de taraflardan her birine tes'im olunacaktır 

3 E k i m 1957 de Ottaıva'da yapılmıştır. 

imza lar 

Posta kolilerine dair uzlaşmanın icra Nizamnamesi 

Aşağıda imza lan bulunan'ar, 3 E k i m 1957 de Ottaıva'da yapılan 
Dünya Posta Sözleşmesinin 24 uncu maddesine göre uzlaşman n uygu 
lanmasını sağlamak için kend- idareleri adına aşağıdaki tedbirleri i t t i 
f ak la kararlaştırmışlardır : 
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BÖLÜM I 

ÎLK V E G E N E L HÜKÜMLER 

M A D D E : 101 

Tarifler 

Aşağıda sayılan terimlerin her b i r i bu Nizamnamede şu anlam
larda kullanılmıştır : 

a) Çıkış merkezi : Gönderici tarafından kolirhn postaya verıld.ğı 
merkez; 

b) Varış m e r k e z i : Gönderici tarafından kol inin uzer.nde göste
ri len yerm dağıtma merkezi; 

c) Yeni varış m e r k e z i : B i r kolinin tekrar yollandığı yerin da
ğıtma merkezi ; 

d) Çıkış alıp verme merkezi : Çıkış idaresine mensup her alıp 
verme merkezi ; 

e) Varış alıp verme merkezi : Vanş ıdares.ne mensup her alıp 
verme merkezi; 

t) Aracı alıp verme merkezi : Aracı bir memleketin toprakları 
üzerinde bulunan her alıp verme merkezi , 

g) Gidiş alıp verme merkezi • B i r ko l i postasını diğer bir alıp 
verme merkezine yollayan her alıp verme merkezi; 

h) Gehş ahp verme merkezi : B i r koli postasını d ğer bir alıp '"er
me merkezinden alan her alıp verme merkezi. 

M A D D E : 102 

Posta idarelerince verilecek bilgiler 

1 —• Uzlaşmanın uygulanmasından hiç olmazsa uç ay önce, hcı 
idare, milletlerarası büro aracılığı ile, diğer idarelere, aşağıdaki husus
ları tebliğ etmelidir : 

a) 
1° Ağırlığın son haddini; 
2° Gösterilecek değeri; 
3° Şu özel koliler (Çabuk yollanacak, ekspres olarak dağıtılacak, 

alıcıya resim ve ücret alınmadan verilecek, ödeme şartlı, koloy kırılır, 
çok yer tutan) hakkmda aldığı kararları; 

4° 106 ncı madden n 4 uncu fıkrası hüküm"erinin uygulanması 
suretiyle müşterek yollama kâğıtlarını katoul edip etmediğini; 

5° DenıZ yolundan taşman kol i ler in boyutlarını ve hacimlerin", 
6° Memleketinden transit geçecek veya memleketine gönderilecek 

koliler için gumruk barnamesm n kaç nüsha olacağını ve bu barname-
ler in hangi dillerde yazılabileceklerim, 

b) Uçak koli leri servisine ait bilgileri ve b.lhassa, hava taşıma 
teşebbüsleriyle anlaştıktan sonra bu koliler için kabul ettiği boyutları; 

c) Kendi posta nızamlannca posta ile taşınmasına müsaade olu
nan canlı hayvan'arm listesini; 

d) Bütün merkezlerinin posta kol isi kabul ettiklerini veya aksi 
halde bu servisin yapıldığı yerlerin listesini; 

e) Servisinde uygulanan ücretleri ve bütün resimlen; 
f) Gümrük ve sa re işlerine ait hükümlere ve kol i lerin ithali ve 

memleketinin topraklarmdan transit geçmesi hakkında uygulanan y a 
saklar veya kısıntılara dair her turlu faydalı b i lg i len ; 

g) Kanun ve nizamnamelerinin koli taşınmasına uygulanan hü
kümlerinin İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca veya Rusça 
bir hulâsasını. 

2 — 1 mel fıkrada yazılı bilgilerde sonradan vukubulacak her türlü 
değişiklikler, gecıktirılmeksızin aynı vasıta ile bildirilmelidir. 

M A D D E : 103 

Sevk yolları ve ücretler 

1 — Her idare, aracılıkta bulunabileceği memleketlere gönderilen 
kol i lerin ne gibi şartlar, ücretler ve resimlerle transit geçmesini kabul 
ettiğini ilişik C P 1 ve C P 21 örneklerine uygun tablolarda gösterir. 

2 — Her idare, koli lerin yollanması için kullanacağı yolları ve gön
dericilerden alacağı ücretleri aracı idarelerin C P 1 ve C P 21 tabloların
daki esas bilgilere göre tâyin eder. 

3 — İdareler, gerek Milletlerarası buro aracılığı ile ve gerek doğ
rudan doğruya olmak üzere C P 1 ve C P 21 tablolannı ve bu tablolar
da sonradan yapılan değişiklikleri birbirlerine bi ldir ir ler ; idareler, M i l 
letlerarası Büroya C P 1 ve C P 21 tablolarının birer nüshasını yollarlar. 

4 — K o l i postalarının en elverişli yolunu tâyin için gid^ş ahp ver
me merkezi varış alıp verme merkezine, Sözleşmenin İcra Nizamname

sinin 167 nci maddesinde göstrilen C 27 örneğine uygun bir deneme bül
teni yollayabilir. B u bülten, yol kâğıdına eklenmeLdır; bülten, gerektiği 
gibi doldurulmuş olarak mektup şeklinde i lk posta ile gıd.ş alıp verme 
merkezine geri yollanmalıdır. 

BÖLÜM n 

G E N E L K A B U L ŞARTLARI V E G E N E L TEVDİ 

FORMALİTELERİ 

M A D D E : 104 

Genel tertip şartlan 

Her kol i , postaca kabul edilmek için aşağıdaki şartlan haiz olma
lıdır • 

a) Göndericin n ve alıcının lâtın harfleriyle doğru adreslerini, ko-
l in 'n veya kopamıyscak surette sağlam olarak koliye bağlanmış b r eti 
ketin üzerinde taşımalıdır; kurşun kalemiyle yazılan adresler kabul edil
mez; bununla beraber, önceden ıslatılmış bir zemm uzerme adresleri 
kopya ka 1 eml i le yazılan koliler kabul olunur Hakikî ve hükmi yalnız 
bir şahıs alıcı olarak gösterilebilir Bununla beraber, « 
de Bay M eliyle de Bay «Z» ye» veya « 
de bankası vasıtas yle de Bay «Z» ye» 
gibi adresler, yalnız A adiyle gösterilen şahsın ıdarecilerce alıcı sayıl
ması şartıyle kabul edı'ebıhr. Bundan başka A ve Z adresleri aynı mem
lekette olmaları da lâzımdır. 

b) İçindekm.n ağırlık ve mahiyetine ve taşıma tarzı ile süresine 
uyacak b r şekilde ambalaj edilmeli ve kapatılmalıdır; ambalajı ve k a 
panışı, ıçindek şeyi tazyik ile ve e'den e'e geçmeler sırasında bozulamı-
yacak surette korumalı ve muhtevaya gorunur bir tecavüz i z i bırakmak
sızın ilışilemıyecek surette olmalıdır 

c) U z a n mesafelerde taşınacak veya bir çok aktarmalarla elden 
ele geçecek ise b'lhassa sağlam bir surette ambalaj edılmel dır; 

d) Ellerinden geçeceği posta memurlarını yaralayacak veya d ğer 
kol i leri kirletecek veya hasara uğratacak nevide madde'er ihtiva edi
yorsa, memurların sağ'ığını tehdit etmıyecek ve her tehlikeyi önleyecek 
tarzda ambalaj'anmalıdır 

e) Ambalajı veya zarfı üzerinde, servise ait İşaretlerin yazılma
sına, posta pulları ve etıketiern yapıştın 1 masına kâfi yer bulunmalıdır; 

f) 119 uncu madden n anlarıma gore çok yer tutan kol i sayıldığı 
hal hariç, aşağıdaki boyutları veya hacimleri geçmemelid r : 

1° Karadan veya denzden yollanacak ko ' i : Boyutlarından her 
hangi bırı 1,50 metre; uzunluğu ile uzunluğundan başka bir istikamette 
alınmış olan en buyuk çevresi tutarı 3 metre; 

2° Uçak ko'ısi . Uzun 'uk için 1 metre ve d ğer her h?ngt b'r bo
yutu için de 50 santimetre, uzunluğu ile uzunluğundan başka bir i s t i 
kamette alınmış olan en büyük çevresi tutarı 3 metre; 

3° Den z yolundan taşınacak kol i , ihtiyarî olarak ve 1° rakamı
nın hükümlerine aykırı olarak boyutlarından her hangi b i r i için 1,25 
metre ve şu hacimlerden bırı : 

60 dm3, 5 kg . a kadar olan koliler için; 
80 dm' , 5 den yukarı 10 k g a kadar olan koliler için; 

100 drıs, 10 dan yukarı 15 kg . a kadar o'an ko'ıler için; 
120 dm' , 15 den yukarı 20 k g a kadar olan koliler -.çın, 
g) Sözleşmen n 49 uncu maddes n n 1 mcı fıkrasında mektuplar 

içm derpiş ed.len asgari boyutlardan daha kuçuk boyut'arı olmamak. 
2 — Tevdi merkezi, göndericiye, kendi adresiyle alıcının adresinin 

birer suretim kolinin içme koymasını tavs ye etmel dır. 
3 — Aşağıdaki maddeler ambalajsız olarak kabul edilir : 
a) Ayrılıp dağılamıyacak tek bir kol i teşkil edecek surette b irb i 

rine giren veya bir araya getirilen ve kurşunlanmış veya mühürlenmiş 
sağlam bir bağ ile tutturulan maddeler; 

b) Ticarette ambalaj edilmeleri mûtat olmayan tahta veya maden 
parçaları gibi tek bir parçadan ibaret koliler. 

M A D D E : 105 

özel amblâflar FVmler, seluloıd ve canlı hayvanlar 
ihtiva eden kolilerin işaretlenmesi 

1 — Aşağıdaki maddelerden bir ini ihtiva eden her ko l i şu suretle 
tertlplenmeLdır : 

a) Değerli maddeler : Ambalaj , gerek dayanıklı madenden bir k u 
tu ve gerek 10 k g . a kadar koliler ıçm en az 1 santimetre ve 10 ki log
ramdan fazla koliler için de en az 1,5 santimetre kalınlığında tahta b i r 
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candık veya dikişsiz çift torba olmalıdır; bununla beraber, kontrplak 
lahtadan sandıklar kullanıldığında bunların kalınlığı, köşeleri köşebent
lerle sağlamlaştırılmış olmak şartiyle 5 milimetre olarak tahdit edile-
j i l i r ; 

b) Akıcı maddeler ve kolayca akıcı hale gelebilen cisimler : i k i 
kab kullanılmalıdır; bir inci kab (Şişe, ufak şişe, çömlek, kutu ilâh...) 
île ik inc i kab (Madenden, dayanıklı tahtadan, ağaç hamurundan veyahut 
sağlam cins oluklu kartondan yapılmış kutu) arasında mümkün olduğu 
kadar talaş, kepek veyahut sair emici ve koruyucu maddelerle doldurul
mak üzere, boş bir yer bırakılmalıdır; 

c) Analın vesaire gibi boyayıcı kuru toslar : B u maddeler mecburî 
olarak dayanıklı maden kutular içine konulmalı ve bu kutular da tahta
dan veya sağlam cinsten oluklu kartondan yapılmış kutular içine konu
lur ; i k i ambalaj arasına talaş veya emici veya koruyucu her hangi 
bir madde konulur, 

d) Boyayıcı olmayan kuru tozlar : B u maddeler madenden, tah
tadan veya mukavvadan kutular içine konulmalı ve bu kutular da bez
den veya parşömenden torbalar içine konulmalıdır; 

e) Uzlaşmanın 6 ncı maddesinin a) harfinin 6° ncı rakamının 
2 nci cümlesinde yazılı maddeler : Ambalaj , içten ve dıştan sağlamca 
bendedilen bir sandık veya bir var i l olmalı ve muhtevanın nevi, üzerine 
işaret olunmalıdır; 

f) Tutuşabilen filmler, ham veya işlenmiş selüloid : Ambalajın 
adres tarafına ka im sivah harflerle «Celluoid ! A tenir loin du feu et 
de la lumière = Selüloiddir, ateşten ve ziyadan uzak tutulacaktır» iba
resini taşıyan çok bariz beyaz bir etiket yapıştırılmalıdır; 

g) Çan'ı hayvanlar : Ko l in in ambalaj ile yolllama kâğıdına çok 
belil harflerle, «Animaux vivants — Canlı hayvanlar» ibaresini taşıyan 
bir etiket konulmalıdır. 

2 — 1 inci fıkranın e) ve f) harflerinde yazılı maddeleri ihtiva 
eden koli lerin postaya tevdi edilmesine, ancak kol iy i taşıyacak idarelerin 
hepsi bu maddeleri kabul ediyorlarsa, muvafakat olunur. 

K I S I M I I 

G E N E L TEVDİ FORMÜLLERİ 

M A D D E : 106 

Gönderici tarafından yapılacak işler 

1 — Her koliye : 
a) ilişik C P 2 örneğine uygun beyaz renkte dayanıklı kartondan 

yapılmış bir yollama kâğıdı; 
b) ilişik C P 3 örneğine uygun olmak üzere istenilen sayıda tan

z im edilmiş ve yol lama kâğıdına sağlamca eklenmiş bir gümrük barna-
mesi katılmalıdır. Ko l in in muhtevası gümrük barnamesinde açıklanma
lıdır; genel mahiyette beyanlar kabul edilmez. 

2 — Gönderici, yollama kâğıdının kupon kısmına, koliye ait bir 
şey yazabilir ve bu kâğıda, 1 inci fıkranın b) harfine göre istenilen 
nüsha sayısınca düzenlenmiş gümrük barnamesinden başka (Fatura, 
ihraç müsaadesi, i thal müsaadesi, menşe şahadetnamesi ilâh...) gibi çı
kış memleketinde ve varış memleketinde gümrük muamelesi için lüzum
lu her türlü belgeyi ekleyebilir. 

3 — Gönderici, teslim edilememe halinde kolinin ne türlü işleme 
tabi tutulması lâzım geldiğini yollama kâğıdının arkasındaki tal imattan 
birinin altını çizmek suretiyle gösterir; metnin altı elle, makine ile veya 
oasılmış bir çizgi ile çizilebilir; göndericinin, yollama kâğıdının a r k a 
cına, aşağıda sayılan talimattan yalnız birini yazması veya bastırması 
l a caizdir; yollama kâğıdında altı çizilen talimat kolinin üzerinde de 
gösterilmelidir; Uzlaşmanın 5 inci maddesinde kabul edilen talimat, 
oransızca veya varış memleketinde bilinen bir dilde, yazılabilir : 

a) Göndericiye bir teslim edilememe haberi gönderilmesi; 
b) Teslim edilememe haberinin da (Adres) 

jturan Bay (Varış memleketinde bulunan üçüncü şahıs) 
/ollanması; 

c) K o l i n i n yolundan (Kara, deniz veya hava 
/olunun açıklanması) derhal çıktığı yere geri çevrilmesi; 

d) Ko l in in günlük mühletin bitiminde 
/olundan (Kara, deniz veya hava yolunun açıklanması) çıktığı yere geri 
•evrilmesi; ' 

e) Ko l in in de (Adres) oturan B a y 
Başka alcı) (icabında ödenmesi şart koşulan para tahsil edilmeksizin 

veya evvelce gösterilen paradan aşağı tutarda bir paranın ödenmesi kar 
şılığında teslimi veya yolundan (Kara, deniz veya ha
va yo'undTn açık'anması) tekrar yollanması; 

f) Ko l in in i lk alıcıya teslimi için yolundan (Kara, 
deniz veya hava yolunun açıklanması) tekrar yollanması; 

g) Ko l in in , göndericinin zarar ve ziyanına satılması; 
h) Ko l in in terkedildiği. 
4 — Değer konulmuş koliler, resim ve ücret alınmaksızın alıcıya 

teslim edilecek koliler ve ödeme şartlı koliler hariç olmak üzere, her bir 
ko l i için istenilen sayıda gümrük barnamesi eklenmiş bir tek yol lama 
kâğıdının, aynı gönderici tarafından aynı merkeze aynı zamanda ver i 
lip aynı yoldan yollanan aynı ücrete tabi olan ve aym şahsa gönderilen 
en çok üç kol i için kullanılması mümkündür; bununla beraber, her ida
re, her kol i için ayrı bir yollama kâğıdı ile nizamî sayıda gümrük bar
namesi isteyebilirler. 

5 — Yo l lama kâğıdı, gerekirse 105 inci maddenin 1 İnci fıkrasının 
e), f) ve g) harflerinde gösterilen bilgi leri iht iva etmelidir. 

6 — Her uçak kolisi ile buna ait yollama kâğıdına, gidişte «Uçak 
ile» kelimelerini ihtiva eden mavi renkte özel bir etiket yapıştınlmalı-
dır; bu kelimelerin çıkış memleketinin dilinde bir tercümesinin etikete 
ilâvesi ihtiyarîdir. 

7 — idareler, gümrük barnamelerinden dolayı hiç bir sorum k a 
bul etmezler. 

M A D D E : 107 

Çıkış merkezi tarafından yapılacak işler 

1 — Çıkış merkezi, postaya verme sırasında : 
a) Kol in in üzerinde adresinin yanına ve yollama kâğıdında buna 

ayrılmış yerlere ekli C P 8 örneğine uygun ve kolinin sıra numarasını 
ve postaya verildiği merkezin adını belli şekilde gösteren bir etiket y a 
pıştırmağa; 

b) Yo l lama kâğıdına yalnız : 
1° Tar ih damgasının tatbikini basmağa; 
2° Ağırlığı, k logram ve yüz gram olarak (Yüz gram kesirleri bir 

sonraki yüz grama yuvarlaklaştırılır) göstermeğe mecburdur. 
2 — A y m çıkış merkezi, aynı zamanda i k i veya daha faz la etiket 

serisini - bu seriler ayıncı bir işaretle birbirinden farklı kılınmış olma
dıkça - kullanamaz. 

M A D D E : 108 

Ağırlığa, hacme ve boyutlara ait farklar 

Çıkış merkezinin, ağırlığın, hacmin ve boyutların tesbiti hakkındaki 
görüşü - belli bir yanlışlık o'madıkça - doğru sayılmalıdır. Bunun'a be
raber, görülen ağırlık farkları, ücret hisselerinde değişiklik yapılmasını 

gerektiriyorsa, tesbit olunan yeni ağırlık muteber sayılır. 

BÖLÜM III 

B A Z I N E V t KOLİLERE M A H S U S ŞARTLAR 

K I S I M I 

DEĞER'KONULMUŞ KOLÎLER 

M A D D E : 109 

Değer konulmuş kolilere mahsvs tertip tarzı 

Değer konulmuş her kol i , aşağıdaki özel tertip şartlarına tabidir : 
a) Göndericinin özel ve yeknesak bir işareti basılmış birbir inin 

aynı mumlu mühürlerle, kurşunlarla veya başka bir vasıta ile mühürlen
miş olmalıdır; 

b) M u m üzerine basılmış mühürler veya resmî mühürler ve her 
nevi etkitlerle gerektiğinde bu ko ' l ler ln üzerine yapıştırılan posta pu l 
ları, ambalajın bozukluklarım kapatamayacak surette birbirinden aralık'ı 
olarak vazedilmelidir; etiketlerle posta pulları bir kenarı kapatacak şe
kilde ambalajın i k i yüzü üzerine kıvrılmamalıdır; gerektiğinde üzerinde 
adres bulunan etiketler ambalajın üzerine yapıştırılamazlar; 

c) Ko l iye ve yollama kâğıdına ilişik C P 7 örneğine uygun kırmı
zı renkte ve üzerinde lâtin harfleriyle V harf i , çıkış merkezinin adı ve 
kolinin sıra numarası yazılı bir etiket yapıştırılmalıdır; etiket, kolinin 
üzerine adres tarafına ve buna yakın yere yapıştırılmalıdır; bununla be
raber idareler 107 nci maddede derpiş edilen C P 8 etiketini ve kırmızı 
renkl i küçük kıtada ve üzerinde çok bell i harflerle «Değer konulmuş» 
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İşareti bulunan diğer bir etiketi aynı zamanda kullanmağa yetkilidirler; . 
d) Gösterilen değerin tutarı, gönderici tarafından çıkış memleke

tinin paraslyle ve tasdikli bile olsa, kazıntı ve çıkıntı olmaksızın hem 
lâtln harfleriyle ve hem de arap rakamlariyle olmak üzere kol'nin ve 
yollama kâğıdının üzerine yazılmalıdır; değer tutan kurşun kalemiyle 
gösterilemez; I 

e) Konulan değerin tutarı, gönderici veya çıkış merkezi tarafın- i 
dan, altın franga çevrilmelidir; çevirme neticesi, gerekirse üst franga I 
yuvarlaklaştırılmış olarak, değerin çıkış memleket parasiyle tutarını j 
gösteren rakamlann yanında veya altında yine rakamlarla 'gösterilme- I 
İldir; altın frank tutarının altına renkli kurşun kalemiyle kalın bir çizgi 1 
çizilmelidir; çevirme, paraları bir olan memleketler arasındaki münase- I 
betlerde yapılmaz; 

f) Çıkış merkezi, gerçek ağırlığı, gram olarak kolinin üzerine de 
(Adresin yanında) ve yollama kâğıdında (Buna ayrılmış yerde) göster
meğe mecburdur; 

g) Aracı İdareler tarafından değer konulmuş Kolilerin yüz taraf
larına hiç bir sıra numarası konulmamalıdır. 

MADDE : 110 

Hileli değer gösterilmesi 
Her hangi bir hal ve bilhassa bir reklâmasyon, bir kolinin içine 

konulan şeyin gerçek değerinden yüksek ve hileli bir değer gösterildiği
ni meydana çıkanrsa, en kısa süre İçinde, kolinin çıktığı idareye bilgi ı 
verilir ve gerektiğinde, soruşturmaya ait kâğıtlar da gönderilir. 

KISIM II 

ÇABUK Y O L L A N A C A K KOLİLER, 

MADDE : 111 

Çabuk yollanacak kolilere mahsus tertip tarzı 
Çabuk yollanacak her koliye ve yollama kâğıdına «Çabuk yolla

nacak» İbaresini çok belli bir şekilde taşıyan bir etiket yapıştırılmalıdır. 

MADDE : 112 
Çabuk yollanacak koİÜerin gönderilmesi ve 

gümrüklenmesi 
Çabuk yollanacak kolilerin alınıp verilmesine katılan idareler, bu 

kolilerin çabuk ve kabil olduğu kadar doğru yoldan gönderilmesini sağ
lamak için anlaşırlar; bunların gümrüklenmeslnin çabuklaştırılması için 
tedbirler alırlar. 

KISIM III 
EKSPRES KOLİLER 

MADDE : 113 

Ekspres kolilerin postaya verilmesine aiP Özel 
formaliteler 

Her ekspres koliye ve yollama kâğıdına, üzerinde çok belli harflerle 
«Ekspres» ibaresi basılı koyu kırmızı renkte bir etiket yapıştırılmalıdır; 
bu etiket, vanş /eri adının mümkün olduğu kadar yanına konulmalıdır. 

MADDE : 114 

Bir ekspres kolinin teslim ve tekrar yollanması özel halleri 
1 — Bir ekspres kolinin veya geliş haberinin o vasıta ile teslimi, 

ancak bir defa denenir deneme neticesiz kalırsa, koli, artık ekspres 
kolilerden sayılmaz. 

2 — Tekrar yollanması gereken ekspres bir kolinin o vasıta ile 
ikametgâhta teslimi neticesiz olarak denenmiş olursa, tekrar yollayan 
merkez, «Ekspres» etiketini veya ibaresini çapraz iki kaim çizgi ile çız-
melidir. 

KISIM IV 

ALICIYA RESİM VE ÜCRET ALINMADAN TESLİM 

EDİLECEK KOLİLER 

MADDE : 115 
Alıcıya resim ve ücret alınmadan teslim edilecek kolilerin postaya 

verilmesine ait özel işlemler 
1 — Alıcıya resim ve ücret alınmadan teslim edilecek her koliye 

ye yollama kâğıdına : 

a) Göze çarpacak surette «alıcıdan resim ve ücret alınmadan tes
lim edilecek» ibaresi (Veya bu ibarenin çıkış memleket dilindeki her 
hangi bir karşılığı) konulmalıdır; 

b) «Alıcıdan resim ve ücret alınmayacak» ibaresini çok belli bir 
şekilde taşıyan sarı renkte bir etiket yapıştırılmalıdır.. 

2 — Koliye nizami gümrük barnameleri ve sarı renkte kâğıttan 
yapılmış ilişik CP 4 örneğine uygun bir ücret ödeme puslası katılır. Ko
lin'n göndericisi ve, posta servisine ait işaretler söz «konusu oldukça gön
derici merkez, A ve B kısımlarının yüz taraflarında sağ kenardaki me
tinleri doldururlar. Göndericinin kayıtlan karbon kâğıdı ile yapılabilir. 
Metin, Uzlaşmanın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki taahhüdü, ih-
tiva etmelidir. 

3 — Yollama 0 kâğıdı, gümrük barnameleri ve ücret Ödeme puslası 
birbirine sağlamca eklenmelidir. 

MADDE : 116 

Kolinin postaya verilmesinden sonra alıcıya resim ve ücret 
alınmadan tesliminin istenilmesi 

1 — Tevdiden sonra bir kolinin göndericisi, bunun alıcıya resim 
ve ücret alınmadan teslimini isterse, çıkış merkezi keyfiyeti varış mer
kezine açıklayıcı bir notla bildirir. Eu not, üzerine alınacak ücreti göste
ren bir posta pulu yapıştırılmış olarak varış merkezine gereği g bi dol
durulmuş bir Ödeme puslasiyle birlikte taahhütlü olarak yollanır. Hava 
yolundan yollama halinde, hava munzam ücreti de açıklayıcı notun üze
rine yapıştırılmış posta pullanyle gösterilir. Vanş merkezi kolinin üze
rine, adresin yanma ve yollama kâğıdma 115 inci maddenin 1 inci fık-
rasınm b) harfinde derpiş edilen etiketi yapıştırır. 

2 — Bu istek telgrafla bildirilecekse, çıkış merkezi keyfiyeti varış 
merkezine telgrafla bildirir ve aynı zamanda maddenin postaya veril
mesine ait bilgiler de verir; bu son merkez re'sen, ücret Ödeme puslası 
düzenler. 

MADDE : 117 

Kolinin tesliminden sonra ücret ödeme puslalarına 
uygulanan işlem 

1 — Alıcıdan resim ve ücret alınmayacak bir kolinin sah bine tes
liminden sonra, her türlü masrafları gönderici hesabına avans olarak 
vermiş olan merkez, ücret ödeme puslasının A ve B kısımlarının arka 
tarafında bulunan işaretlerin kendisini ilgilendiren cihetlerini karbon kâ
ğıdı ile tamamlar ve A kısmını ispat kâğıtlanyle birlikte, kolinin çık
tığı merkeze gönderir; bu gönderiş kapalı zarf içinde olarak ve zarfın 
içinde ne bulunduğu üzerine işaret edilmeyerek yapılır. B kısmı, borçlu 
idare ile hesap görmek üzere varış idaresince alıkonulur. 

2 — Masrafları gösteren ücret ödeme puslalaruvn A kısmının geri 
gönderilmesi veya kolinin tesliminden sonra geri çevrilen A kısmının 
alınması işine bakmakla bilhassa görevli bazı merkezler göstermeğe her 
idarenin hakkı vardır; A kısmının geri çevrileceği merkezin adı her 
halde kolinin çıkış merkezince bu kısmın yüz tarafına yazılır. 

3 — «Alıcıdan resim ve ücret alınmayacak» ibaresini taşıyan bir 
koli, ücret Ödeme puslası olmaksızın geldğmde gümrük işlemi yaptır
makla görevli olan merkez, bu puslanın ikinci nüshasını düzenler; bu 
puslanın A ve B kısımlarında, kolinin çıktığı memleketin adını ve müm
kün oldukça kolinin postaya verildiği tarihi gösterir. Ücret ödeme pus
lası, kolinin sahibine tesliminden sonra kaybolduğu takdirde, "aynı şart
lar dairesinde bir ik'nci nüsha düzenlenir. 

4 — Her hangi bir sebepten dolayı çıktığı yere geri yollanan mad
delere ait ücret ödeme puslalannın A ve B kısımları, varış idaresi ma
rifetiyle iptal edilmeli ve yollama kâğıdına eklenmelidir. 

5 — Varış idaresince ödenm'ş olan masrafları gösteren bir ücret 
ödeme puslasının A kısmını aldığında, çıkış idaresi, bu masrafların tu
tarını muhabiri memlekete gönderilen posta havalelerinin tanzimi için 
tesbit edilen çevirme rayicinden yüksek olmaması gereken bir çevirme 
rayici üzerinden kendi parasına çevirir; bu çevirmenin neticesi, pusla
nın kendisine ve yandaki kupona işaret olunur; masrafların tutannı 
tahsil ettikten sonra bu iş için gösterilen merkez, puslanın kuponunu ve 
gerektiğinde ispat kâğıtlarım göndericiye teslim eder. 



K I S I M V 

K O L A Y K I R I L I R KOLİLER V E ÇOK Y E R T U T A N KOLİLER 

M A D D E : İ18 

Kolay kırilır koliler 

1 — Ko lay kırılır koli leri kabul eden memleketler arasındaki mü
nasebetlerde ve tert p ve ambalaj hakkmdakı grene! kaidelere uymak 
kaydıyle kolay kırılır her koliye ister gönderici, ister çıkış merkezi ta 
rafından beyaz zemin üzerine kırmızı renkte basılmış bir kadeh gösteren 
resimli bir etiket yapıştırılmalıdır. içinde kolay kırılır bir madde bu
lunduğu gönderici tarafından herhangi b r hancı işaretle gösterılm ş 
olan her koliye çıkış merkezi ts rafından aynı etiket mecburi olarak y a -
prştııılır ve karşJığı ilâve ücret de alınır Gönderici, kolinin kolay kırılır 
koliler gibi işlem görmesini istemezse, çıkış merkezi, gönderici tarafın
dan konulan işareti çizer. 

2 — Koliye ait yollama kâğıdının yüz tarafına, bir etiket üzerine 
çok belli bir şekilde elle yazılmış veya basılmış «kolay kırılır koli» iba
resi konulmalıdır. 

M A D D E : 110 

Çok yer tutan koliler 

1 — Uzlaşmanın 2 ncı maddesinin 4 üncu fıkrasının a) ve b) harf
leri uygulanarak aşağıdaki koliler çok yer tutan kolilerden sayılır : 

a) Boyutları 104 üncu maddenin 1 inci fıkrasının f) harf n m 1° 
rakamında tesbıt edilen boyutları aşan her ko l i ; 

b) Sepet içinde b tkıler veya küçük ağaçlar, boş veya içlerinde 
canlı hayvanlar bulunan kafesler, mobılyeler, sepet işleri, jardinyerler, 
çocuk arabaları, çıkrıklar, velosipetler, dolu veya boş sigara kutuları veya 
ıçı dolu başka kutular vesaire, 

2 — Uzlaşman n 2 ncı maddesinin 4 uncu fıkrasnrn c) harf i uy
gulanmak suretiyle ihtiyarı o arak b.r deniz servis nde taş n - n ve boyut
ları veya hacmi 104 uncu madden.n 1 inci fıkrasının f) harfinin 3° r a k a -
m.nda, tesbit edilenleri geçen her kol i , çok yer tutan kol i sayıur 

3 —• Çok yer tutan her koliye ve bu kolinin yollama kâğıdınm yuz 
taraf-na çok belli harflerle «Çok yer tutan koli» ıbares.ni taşıyan b.r 
etiket konulmalıdır. 

M A D D E : 120 

Üst ağırlık derecesinden sayılan koliler 

Uzlaşmanın 17 nci maddesine gore kabul olunan b.r k o l nm yollama 
kâğıd -nın yuz tarafına çok be'li harflerle el'e yazılnrş veya bir etikete 
basılmış « ki lo ağırlık derecesine dahildir» ibaresi konulmalıdır 

K I S I M V I 

H A R B ESİRLERİNE V E E N T E R N E L E R E AÎT KOLİLER 

M A D D E : 121 

Harb esırlenae ve enterne'er e ait kolilere mahsus tertip tarzı 
Harb es rlerine ve enternelere ait her kol i ile yollama kâğıdı b i r in 

cisi adres tarafında ve ikincis i formülün yüz tarafında «lîarb esirleri 
servisi» veya «Enterneler servisi» ibarelerinden b ir in i taşımalıdır, bu 
ibarelere başka bir d ldekı tercümeleri ilâve edilebilir. 

BÖLÜM I V 

ÖZELLİKLER 

K I S I M I 

A L M A HABERLERİ 

M A D D E : 122 

Postaya verme sırasında alma haberi isteğinde bulunulması 

1 — Gönderici tarafından postaya verilmesi sırasında bir alma ha
beri istenilen her kol i çok belli bir şekilde «Alma haberi» ibaresini veya 
«A. R.» dımgas nm tatb kını taşımalıda-, aynı işaret yollama kâğıdına 
do konu'ur. 

2 — Kol iye Sözleşme Nizamnamesinin 146 ncı maddesinin 2 ncı 
fıkrasında yazılı C 5 formülünden usulü dairesinde doldurulmuş bir 

nüsha eklenir; bu formül, çıkış merkezi (Veya çıkış idaresinin göstere
ceği her hangi bir merkez) tarafından düzenlenir ve yollama kâğıdına 
eklenir. 

3 — Hava yolundan geri çevrilecek alma haberine, i lg i l i merkezce 
«Uçakla geri çevnlecek» ibaresi yazılmalıdır, bundan başka, mavi renk
teki «Uçak ile» etiketi veya damgası bu formülün üzerine vazolun-
malıdır. 

4 — C 5 formülü varış merkezine geri gelmezse, bu merkez resen 
b^r alma haberi düzenler. 

5 — K o l i teslim edilir edilmez varış merkezi, usulü da'resmde dol-
duru'muş olan C 5 formülünün, âdı posta ile, veya gönderici buna ait 
masrafları ödemişse, İlk uçak postasiyle, açıktan ve ücretsiz olarak gön
dericiye geri çevirir. 

6 — Gönderici, mûtat bir mühlet içinde kendisine varmayan bir 
alma haberim ararsa, 123 uncü madde hükümlerine goıe işlem yapılır; 
bununla beraber, alma haberi ücreti ik inci defa al nmaz, çık-ş merkezi, 
C 5 formülünün üst tarafına «Alma haberinin ik inc i nüshası» ibaresini 
yazar. 

M A D D E : 123 

Postaya vermeden sonra alma haberi isteğinde bulunulması 

istek, kolinin postaya verilmesinden sonra vâki olursa, aşağıdaki 
kayıtlarla, sözleşmenin i c r a Nizamnamesinin 147 ncı maddesi hukümt-
lerıne göre işlem yapılır ; 

a) C 9 formülü yerme 127 nci maddenin 1 inci fıkrasının a) har
finde göster len C P 5 formülü kullanılır, 

b) Kö ı servis n in posta idaresince yapılmadığı memleketlerde, 
alma haberi ücretinin alındığı, C P 5 formülüne ya özel bir vınyet yapış
tırılmak veya alman ücretin tutarı işaret edilmek suretiyle gösterilir. 

K I S I M : II 

D l G E R ÖZELLİKLER 

M A D D E : 124 

Yükleme haberi 
1 — Göndericin'n bir yükleme haberi istediği her kol i , hem kol i ve 

hem yollama kâğıdı üzerine yapıştırılmış bir «Yükleme haberi» etiketi 
ile gösterilmelidir 

2 — B u koliye, iliş k C P 6 örneğine uygun bir "formül eklenir; bu 
formül, gayet açık olarak yükleme haberinin geri çevrilmesi gereken 
limanı (Veya memleketi) göstermelidir Her formül, bir yollama kâğı-
dmda birden fazla koli kayıtlı olsa bile, yalnız bir koliye ait olabilir. 

3 — Yükleme haberi eklenmiş, bir kol i , i l g i l i yükleme lımanmdan 
transit olarak gönderilen kapalı bir çanta içinde bulunursa, çantayı 
gönderen alıp verme merkezi, koliye alt evrak arasındaki yuk'eme habe
r im ayırır ve buna gereken meşruhatı yazd ktan sonra ait olduğu ve 131 
ıneı maddenin 6 ncı fıkras-nda sözü edilen C P 12 yol kâğıdına ılştlrır 
Yükleme memleketine ait ücret h sscsmın ödenmesi, yükleme haberi 
sayısı sütunu doldurulan bu yol kâğıdı ile yapılır. 

4 —- Gerek yuk'eme haberli olan ve açıktan alman bir kolınm ve 
gerek bu ko l iy i ihtiva ed p transit geçen kapalı çantanın yüklenmesini 
sağlayan her al-p verme merkezi, C P 6 formülünü gerektiği şekilde d o l 
durur ve bunu doğruca göndericiye gen çevirir. 

5 — Gönderıcinm kendısme normal b i r mühlet içinde gelmeyen b'r 
yükleme haberi araması, 127 ncı maddenm 1 inci fıkrasının a) harfinde 
bı'dınlen C P 5 formUıUnün ücretsiz olarak düzenlenmesini gerektirir , 
çıkış merkezinin, üzerine «ikinci nüsha» ibaresini yazdığı bir C P 6 yük
leme haberi ik inc i nüshası eklenen bu formül, 127 ncı madde hüküm
ler ne göre işleme tabı tutulur, yükleme haberi ücreti ik inc i defa 
alınmaz. 

M A D D E : 125 

Geri alma. Adres değiştirme 
1 — Genel kaide olarak, bir kolinin adresinin değiştirilmesine veya 

geri alınmasına ait istekler, Sozleşmen'n i c r a Nızamnames'nin 156 ncı 
maddesi hükümlerine gore işleme tabi tutulur. 

2 — Değer konulmuş bir koliye ait olup te 'grafla b İdirilen her ad
res değiştirme isteği, i lk posta ile teyit edilmelidir; mektup postası için 
kullanılan C 7 formülü üzerine düzenlenen ıctek teyidi, boyalı kalemle 
yazılmış ve altı çizilmiş « . . gunlu telgraf isteğinin teyididir» meş-
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ruhatmı taşımalıdır; bu teyide, Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 156 
ncı maddesinin 1 inci fıkrasının a) harfinde derp'ş edilen suret eklen
melidir. 

3 — 2 nci fıkrada yazılı telgraf isteğini alınca, varış merkezi kol iy i 
alıkoyar ve isteğin icabını ancak posta teyidini alınca yapar; b u n u n a 
beraber, varış idaresi, kendi sorumu altında bu teyidi beklemeksizin 
telgraf isteğini yerine getirebilir. 

M A D D E : 126 

Tekrar yollama 
1 — Alıcının oturduğu yer i değiştirmesinden dolayı tekrar yol la

nan her ko l i için, yeni vanş idaresi tarafından alıcıdan, uzlaşmada bu 
halde alınmasına müsaade o'unan ücretlerden başka, tekrar yollamaya 
katılan idarelere ait kara , deniz ve hava ücret hsse lerne eşit bir para 
alınır Ücret hisselerinin verilmesi 2 ncı fıkrada bildirildiği gibi yapılır. 

2 — a) Doğru posta ile alıp verme halinde, tekrar yol lama ida
resi, gerektiğinde aracı idarelerin ücret hisse'erinl hesaplarına alacak 
ve bu ücret hisseleriyle kendi ücret hisselerini postanen varış idaresi he
sabına borç kaydeder; gidiş alıp verme merkezi, bu ücret hisselerin 131 
inci maddenin 6 ncı fıkrasında bildirilen C P 12 yol kâğıdındaki kayıtlara 
sokar. 

b) Açıktan transit suretiyle alıp verme halinde, aracı idare, tek
rar yollayım idare tarafından bu son idareye ait alacaklarla borçlandı-
nldıktan sonra, kendi alacağı ile tekrar yollayım idarenin alacağını, ko
l i y i teslim ettiği İdareye borç kaydeder; bu işlem, gerekirse, her aracı 
idarece tekrarlanır. 

3 — 2 nc i fıkrada bildiri len paralar tekrar yo"Iama sıras'nda öde
nirse, ko l i sanki tekrar yol lama memleketinden çıkmış ve aslında yeni 
varış memleketine aitmiş gibi, işleme tabi tutulur; tes'vm sırasında, bu 
memleket idaresince hiç b ir taşıma ücreti alınmaz. 

4 — Göndericiye veya yollayım idareye atfolunabi'ecek bir hata
dan dolayı yanlışlıkla gelen her koli , geldiği idarece kullan.lan en doğru 
yoldan gerçek varış yerine tekrar yo l 'anT Uçak ko l sı hava yo undan 
tekrar yollanmalıd r Tekrar yollayan idare keyfiyeti , ko l iy i aldığı ida
reye, 134 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında bıld rılen bir C P 13 tahkik 
kâğıdı ile bi ldirir . 

5 — Tekrar yollama idaresi, 4 üncü fıkrada sözü edi en kolıy^ 
açıktan transit olarak gelnvş gibi işleme tabı tutar , kend sine verilen 
ücret hisseleri, ödeyeceği tekrar yollama masraflarını karşılamağa yet
mezse, gerçek varış idaresine ve, gerekirse, kolinin tekrar yollanmas na 
katılan aracı idarelere ait taşıma ücret hisselerim alacaklarına kay
deder; sonra, açık ka lan parayı, kendisine kol iy i yanlış olarak yo' layan 
merkezm mensup olduğu İdareye borç kaydeder; bu borçlandırma ve 
sebebi bir tahkik kâğıdı ile bu merkeze bi ldir i l ir . 

6 —-2 ncı fıkranın hükümleri, uzlaşman-n 7 ve 20 inci maddele
riyle 22 ncı maddenin 4 uncü fıkras'nın uygulanması sureLyle çıkış yer
lerine geri gönderilen kolilere uygulanır. 

7 — Borç kaydedilen ücretler, yollama kâğıdında veya maddi i m 
kânsızlık halinde, bu kâğıda eklenen bir bordroya teferruatlı olarak 
gösterilmelidir. 

8 — Kökler i l k ambalajları içinde tekrar yollanır; bunlara gön
derici tarafından düzenlenen yollama kâğıdı eklen r, herhangi bir sebeple 
bir ko l in in yeniden ambalaj edilmesi veya i l k yollama kâğıdı yerine 
başka bir yollama kâğıdı konulması gerekirse, Jcolınm çık-ş merkezi 
adının, i lk sıra numarasının ve kabi l oldukça postaya verilme tar ihinin 
yeni ambalajla yollama kâğıdında gösterilmesi gerekir. 

9 — B i r uçak kolisinin tekrar yollanması postanın âdi vas ' tala-
rıyle yapılırsa, «Uçak ile» etiketi ve hava yolundan yollamaya ait bü
tün işaretler çapraz ıkı kalın çizgi ile resen çizilmelidir. 

M A D D E : 127 

Reklâmasyonlar, bilgi istemeler 

1 •—• B i r kol i hakkındaki her reklâmasyon ve her bilgi isteme, 
aşağ dakı kayıtlarla, Sözleşmenin tcra Nizamnamesin n 158 inci madde
sinin 1 ilâ 8 ıncı fıkraları hükümlerine göre işleme tabı tutulur • 

a) Mektup postası için kullanılan C 9 ve R 3 formülleri yerine 
sırasîyle ilişik C P 5 örneğine uygun formül ve ödeme şartlı posta mad
delerine dair Uzlaşmanın i cra Nizamnamesinin 105 inci maddesinin 1 
inci fıkrasında yazılı R 4 formülü kullanılır; 

b) Mütaakıp İdareye bir C P 5 formülü gönderen her aracı idare 
keyfiyetten çıkış İdaresine, İlişik C P 10 örneğine uygun b i r formülle 
bi lgi vermekle mükelleftir. 

2 — Çıkış idaresinden başka bîr idare tarafından alınan bir rek
lâmasyon veya bir bi lgi isteme hakkındaki her C P 5 formülü, bu ida
reye, gerektlğ.nde postaya verme alındısı ile birl ikte gönderlliı, bu l o r -
mül o idareye, Uzlaşmanın 25 inci maddesinde derpiş edilen mühletler 
içinde varmalıdır. 

BÖLÜM: V 

KOLİLERİN A L I N I P VERİLMESİ 

M A D D E : 128 

Kolilerin alınıp verilmesine ait genel kaide 

1 — H e r idare, toprağından transit olarak yollanmak üzere diğer 
bir idare tarafından kend sine verilen kol i ler i , kendi koli leri için kul lan
dığı yol ve vasıtalarla göndermekle mükelleftir. 

2 — B i r yolun kesilmesi halinde bu yoldan geçmeleri gereken 
transit koliler kullanılabilecek en faydalı yoldan yollanır. 

3 — Eğer bu yol âdı yoldan daha masraflı ise, her ko l i için vanş 
idaresince alıcısından, yol değişikliğinden i ler i gelen munzam k a r a veya 
deniz ücret hisselerine eşit bir para alınır; ücret hisselerinin ait olduk-

| l a n İdarelere verilmesi ve borçlu idareden alınması, 126 ncı maddenin 
2 ncı ve 5 ilâ 7 nci fıkralarına göre yapılır. 

4 — Uçak koli leri servisini yapan her idare, diğer bir idare tara 
fından kend s ne ver len uçak koli lerini kendıs'nin bu nevi kol i leri için 
kullandığı hava yolundan göndermekle mükelleftir; herhangi b ir se
beple, uçak koli ler n<n başka bir yo'dan gönderilmesi, özel bir halde, 
mevcut hava yoluna nazaran daha faydalı olursa, uçak koli leri bu yo l 
dan gönderilmeli ve gerektiğinde, çabuk yollanacak koliler gibi işlem 
görmelidir. 

5 — Herhangi b i r sebeple, bir mil'etlerarası hava servîs'ni b ir 
uçtan öbür uca kadar kullanmak mümkün olmad ğmda, Uz'aşmanın 
12 ncı maddes nde derpiş edilen hava ücret hissesinden faydalanan idare, 
uçak koli lerini o servisin kullanılamıyan kısmında kendi kol i ler in 'n t a 
şınması için kullandığı en seri vasıtalarla yollamağa ve gerekirse ça
buk yollanacak koliler gibi işleme tabi tutmağa mecburdur. Aynı mec
buriyet, b 'r iç hava servisinin kısmen veya tamamiyle kesilmesi halinde 
de vardır. 

6 — Uçak koli leri servisine katılmayan idareler, bu koli leri diğer 
koliler için mûtat o'arak kullanılan k a r a veya deniz yollarından gönde
r ir ler ; bunun'a beraber, «Çabuk yollanacak» İşaretini taşıyan her uçak 
kolisi - çabuk yollanacak koliler serv'sini yapmak ve bu hizmetin i f a 
sına ait ücret hisseleri de alacaklarına kaydedilmiş bulunmak şartiyle -
en seri kara veya demz yolundan göndermekle mükelleftirler. 

7 — Transit - koli lerin çık-ş veya varış idaresi Uzlaşmaya girmiş 
olmasa bile - posta kolilerine dair Uzlaşmada ve icra Nizamnamesinde 
tesbit edilen şartlarla yapılır. 

8 — A r a d a bir veya bir kaç ülke ile birbirinden ayrılm'Ş memle
ketler arasındaki münasebetlerde koliler, i l g i l i idarelerin anlaştıkları 
yollardan geçmelidirler. 

M A D D E : 12» 

Çeşitli yollama usulleri 

1 — Posta kol i leri çantalarının alınıp verilmesi «Alıp verme mer
kezi» denilen merkezler tarafından yapılır. 

2 — Genel kaide olarak, bu alıp verme kab'ar (Çuval, sepet, kasa 
vesaire) ile yapılır. Bununla beraber, sınırları bir olan idareler, bazı 
nevi kol i leri kabsız olarak teslim için anlaşabilirler. 

3 — Sınırları bir olmayan memleketler arasındaki münasebetlerde 
alıp verme, genel kaide olarcık doğru postalarla yapılır. 

4 — İdareler, açıktan transit suretiyle alıp vermeler tesisi için 
anlaşabilirler; bununla beraber, aracı b ir idarenin bildlrim'ne göre açık
tan transit, gönderilen koli ler muamelelerini zorlaştıracak gibi ise, doğru 
postalar düzenlenmesi mecburidir. 

5 — İçlerinde uçak koli leri bu'unan kablarm etiketleri veya ad
resleri «Uçak ile» etiketini taşımalıdır. 

M A D D E : 130 

Yol kâğıdı 

\ 1 — K a r a veya deniz yolundan gönderilecek bütün koliler, yol lan-
| madan önce, gidiş alıp verme merkez nce ilişik C P 11 örneğine uygun 
| bir yo l kâğıdına kaydolunur. Uçak kol i ler i için doğru münasebetlerde 
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veya açıktan transit münasebetlerinde alıp verme merkezleri «Uçak yol 
kâğıdı» denilen ilişik CP 20 örneğine uygun özel bir yol kâğıdı kulla
nırlar, idareler, değer konulmamış kolilerin, ilgili idarelere verilmesi 
gereken ücret hisseleri kısaca gösterilmek suretiyle toptan kaydedilmesi 
için anlaşabilirler. 

2 — Harb esirlerine ve enternelere alt kolilerden yalnız uçak koli
leri, muhtelif ilgili idarelerin alacaklarına ücret hissesi kaydını gerek
tirir. 

3 — Yol kâğıdına şu evrak eklenir : Yollama kâğıtları, ödeme 
şartlı havale formülleri, gümrük barnameleri, ücret ödeme puslaları, 
alma haberleri ve gerekirce, istenilen bütün diğer belgeler (Faturalar, 
menşe ve sağlık şahadetnameleri ve saire). 

4 — Doğru postalarla alınıp verilen koliler, söz konusu ise, çıkış 
ve varış idareleri, 3 üncü fıkrada yazılı evrakın ait oldukları kolilere 
eklenmesi için önceden anlaşabilirler. 

5 — Aksine anlaşma olmadıkça, yol kâğıtları her gidiş alıp ver
me merkezi ve her geliş alıp verme merkezi için ve birden fazla yol 
kullanılırsa, her yol için yıllık bir seriye göre numaralanmalıdır; yılın 
son numarası mütaakıp yılın ilk yol kâğıdında gösterilmelidir; deniz 
münasebetlerinde ve hava münasebetlerinde, taşıyan geminin adı veya 
gerekirse kullanılan hava servisi, mümkün oldukça, numaranın altına 
yazılmalıdır. 

6 — Uçak kolileri bir memleketten diğerine başka kolilerle aynı 
zamanda kara veya deniz yolundan gönderilirse, uçak kolileriyle uçak 
yol kâğıdının mevcudiyeti CP 11 yol kâğıdına münasip bir şerhle gös
terilmelidir. 

7 — 131 inci maddenin 6 ncı fıkrasında derpiş edilen hallerde özel 
CP 12 yol kâğıtları kullanılır. 

MADDE : 131 

Kapalı postalarla yollama 
1 — Kapalı postalarla yollama genel halinde, kablar (Çuvallar), 

sepetler, kasalar ve saire), aşağıdaki Özelliklere uyulmak kaydiyle, Söz
leşmenin İcra Nizamnamesinin 164 üncü maddesinin 4, 5, 9, 10 ve 11 
ıncı fıkralarında mektup torbaları için derpiş edilen şekilde işaretlen
meli, kapatılmalı ve etiketlenmelidir : 

a) Etiketler sarı renktedir. Tertip tarzları ve metinleri ilişik CP 
23 ve CP 24 e uygun olmalıdır; 

b) Çuvallardan başka kablar için, muhtevayı kâfi derecede mu
hafaza etmek şartiyle, başka bir Özel kapama şekli kabul edilebilir, 

2 — Tersine bir anlaşma olmadıkça, kablar bir sıra numarası ta
şımalıdırlar. Gidiş alıp verme merkezi, yol kâğıdına, postayı teşkil eden 
kabların sayısını ve varış memleketi istiyorsa, sıra numaralarını kay
deder. 

3 — Aşağıdaki koliler ayrı kablar içinde gönderilir : 
a) Değer konulmuş koliler : Sayıları gerektiriyorsa; içlerinde ta

mamen veya kısmen değer- konulmuş koliler bulunan kablara «V» harfi 
konulur; 

b) Kolay kırılır koliler : Bunları ihtiva eden kablara 118 inci mad
denin 1 inci fıkrasında derpiş edilen etiket yapıştırılır; bununla beraber, 
nevileri gerektiriyorsa, bu koliler - deniz yolundan gönderilenler hariç -
kabsız olarak da yollanabilir veya mütaakıp alıp verme merkezine açık
tan transit olarak teslim edilebilir; 

c) 105 inci maddenin 1 inci fıkrasının e) ve f) harflerinde yazılı 
maddeleri ihtiva eden koliler : Bunları ihtiva eden kablara, çok belli 
harflerle, meselâ : «Seîüloid» gibi uygun bir ibare taşıyan Özel bir eti
ket yapıştırılır. 

4 — Koli ihtiva eden çuvallar ve diğer kablar 40 kilogramdan fazla 
ağır olmamalıdırlar; bununla beraber; ilgili idareler, çuvallardan başka 
olan kablara en çok 70 kilograma kadar kabul etmek için anlaşabilirler. 

5 — Yol kâğıtları 130 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında gösterilen 
belgelerle birlikte, çıkış alıp verme merkezi tarafından postayı teşkil 
eden kablardan birine, gerektiğinde, değer konulmuş kolileri ihtiva eden 
kabların birisine konulmalıdır. Ekl i evrakın sayısı gerektiriyorsa, yol 
kâğıdı ayrı bir torbaya konulabilir; her halde yol kâğıdını ihtiva eden 
kabın etiketi «F» harfini taşımalıdır. 

6 — Sınırları bir olmayan memleketlerle doğru posta alıp verme 
halinde, gidiş alıp verme merkezi, aracı idarelerin her biri için, ilişik 
CP 12 örneğine uygun özel bir yol kâğıdı tanzim eder; bu merkez, o 
kâğıda, aracı idareye ait ücret veya resim hisselerini her koli sınıfı için 
toptan kaydeder; CP 12 yol kâğıdı, açıktan veyahut ilgili idareler ara
sında kararlaştırılacak diğer bir tarzda, gerekirse, aracı memleketlerce 
istenen belgelerle birlikte gönderilir. 

MADDE : 132 

Postaların teslimi 
1 — İlgili idareler arasında aksine anlaşma olmadıkça, karadan 

veya denizden yollanan koli postalarının teslimi, Sözleşmenin İcra Ni 
zamnamesinin 165 inci maddesinde gösterilen C 18 bordrosu ile yapılır. 

2 — Hava meydanında teslim edilecek uçak kolileri postalarına, 
hava postasına dair hükümlerin 18 inci maddesinde derpiş edilen şart
lar dâhilinde AV 7 bordroları katılır. 

MADDE : 133 

Uçak kolilerinin aktarılması 
1 — İlgili idareler arasında aksine anlaşma olmadıkça, birbiri ar-

kasından ayrı ayrı bir kaç hava servisinden taşınan uçak kolilerinin 
yolda aynı hava alanında aktarma edilmesi, aktarmanın vuku bulduğu 
memleket posta idaresi vasıtasiyle ücretsiz olarak mecburi şekilde ya
pılır. 

2 — Bu aktarma, aynı servisin mütaakıp kısımları arasındaki ta 
şımaları temin eden uçaklar arasında: yapılırsa, bu kaide uygulanmaz. 

MADDE : 134 

Postaların alıp verme merkezlerince tetkik ve muayenesi 
1 — Bir posta alan her alıp verme merkezi, alışı mütaakıp, kab-

larla bentlerinin muayenesine, sonra kolilerle beraberlerinde bulunan 
muhtelit evarkın tetkikına başlar; bu kontrollar, mümkün oldukça her 
defasında kayıtlarla karşılaştırılarak yapılır; bununla beraber, aracı alıp 
verme merkezleri, yol kâğıdına ekli evrakı tetkikle mükellef değildirler. 

2 — Kablar açılırken, bendi teşkil eden unsurlar (Sicim, kurşun, 
etiket) bir arada kalmalıdır; bu maksatla sicim yalnız bir yerden ke
silir. 

3 — Alıp verme merkezi, yol kâğıdında yanlışlıklar veya noksan
lar görürse, ilk kayıtları okunacak şekilde bırakmağa İtina etmek sure
tiyle yanlış kayıtları çizerek gerekli düzeltmeleri derhal yapar; bu dü
zeltmeler, iki memur muvacehesinde yapılır; belli bir yanlışlık olmadıkça, 
bunlar ilk bildirimden daha muteber sayılır; kab veya bendi, muhtevaya 
dokunulmuş olduğu veya başka her hangi bir intizamsızlık vukua geti-
rildiği zannını hâsıl ederse alıp verme merkezi, nizami müşahedelere de 
tevessül eder; yol kâğıdının çıkmaması halinde, postanın geliş merkezi, 
ek bir yol kâğıdı tanzim veya alınan kolileri doğru olarak not etmelidir. 
(Kolinin numarası, çıkış ve varış merkezleri, ağırlık, konulan değer ve
saire). Müşahede edilen intizamsızlıklar, vakit geçirilmeksizin ilişik CP 
13 örneğine uygun olan ve iki nüsha olarak tanzim edilen bir tahkik 
kâğıdı ile geniş alıp verme merkezîne bildirilir. Geliş alıp verme merkezi, 
postanın tetkik ve muayenesinden sonra ilk posta ile CP 13 tahkik kâ
ğıdını yollamadığında, aksi sabit oluncaya kadar çuvalları veya kolileri 
İyi halde almış sayılır. 

4 — Âdi kolilerde, aynı ağırlık derecesine dâhil koliler için ağırlık 
farkları tahkik kâğıtları tutulmasını veya kolilerin geri gönderilmesini 

gerektirmez; fark ancak mütaakıp servislere verilecek ücret hisselerinin 
değiştirilmesini gerektirdiği takdirde, tahkik kâğıdı tutulabilir. 

5 — Değer konulmuş kolilere gelince, gösterilen ağırlıktan 10 gra
ma kadar olan fazla veya eksik ağırlık farkları, kolinin dış durumu ge-
rektirmedikçe, ara veya varış idaresinin itirazına sebep olamazlar. 

6 — CP 13 tahkik kâğıtları gönderilen merkezler, bu kâğıtları tet
kik ettikten ve gerekirse, kendi düşüncelerini de yazdıktan sonra müm
kün olduğu kadar çabuklukla geri çevirirler; gerekirse, suretleri alıko-
yarlar; geri çevrilen kâğıtlar ait oldukları yol kâğıtlarına iliştirilir; bir 
yol kâğıdında yapılan ispat kâğıtları olmayan düzeltmeler hükümsüz 
tutulur; bununla beraber, tahkik kâğıtları gönderildikleri tarihten iti
baren iki ay içinde çıktıkları merkeze geri gönderilmezse, aksi hal sabit 
oluncaya kadar, gönderildikleri merkezler tarafından usulü dairesinde 
kabul edilmiş sayılır; uzak memleketlerle olan münasebetlerde bu müh
let dört aya çıkarılır. 

7 — Tetkik ve muayenede her türlü intizamsızlıklar görülmesi 
-Uzlaşmanın 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması müstesna 
olmak üzere - hiç bir zaman bir kolinin çıktığı yere geri gönderilmesine 
sebep teşkil edemez. 

8 — Tahkik kâğıtları ve ikinci nüshalar taahhütlü olarak gön
derilir. 
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MADDE : 135 
İdarelerin sorumunu gerektiren intizamsızlıkların görülmesi 

1 — Bir postanın gelişinde, bir veya bir kaç kolinin noksan oldu
ğunu, çalındığını veya hasara uğradığını gören her alıp verme merkezi 
aşağıdaki gibi işlem yapar : 

a) Sebepli bir imkânsızlık olmadıkça veya kab, sicim, bant mühür 
veya kurşunu ve etiket 5 inci fıkrada derpiş edilen CP 14 tutanağı as
lına eklenmiş bulunmadıkça, bu maddeler gidiş alıp verme merkezine 
yollanan CP 13 tahkik kâğıdına eklenir; 

b) Gerektiğinde tahkik kâğıdının ikinci nüshasını; son aracı alıp 
verme merkezine, gidiş alıp verme merkezi için kullandığı aynı posta 
ile yollar. 

2 — Faydalı gördüğü takdirde geliş alıp verme merkezi, masrafı 
kendi idaresine ait olmak üzere, gördüklerini gidiş alıp verme merke
zine telgrafla bildirir. 

3 — Muhabir bir merkezden hasara uğramış veya yeteri kadar 
ambalaj edilmemiş bir koli alan her alıp verme merkezi, onu, ilk amba
laja, adrese ve tiketlere mümkün olduğu kadar dokunmaksızın, yeniden 
ambalaj ettikten sonra tekrar yollamalıdır; kolinin yeni ambalajdan ön-
ceki ve sonraki ağırlığı, kolinin ambalajı üzerinde gösterilmelidir; bu 
işareti « de yeniden ambalaj edildi» şerhi ve bu 
meşruhatı da tarih mührünün bir tatbiki ile yeniden ambalaj eden me
murların imzaları takip eder. 

4 — Kolinin durumu, muhtevanın çalınmasını mümkün kılacak gibi 
İse veya koli muhtevanın kısmen veya tamamen çalındığını zannettire
cek kadar bir ağırlık farkı gösteriyorsa, alıp verme merkezi, 1 inci ve 
3 üncü fıkralar hükümlerinin uygulanmasına halel gelmeksizin, koli
nin re'sen açılmasına ve muhtevasının muayenesine tevessül eder; bu 
muayenenin neticesi hakkında, ilişik CP 14 örneğine uygun bir tutanak 
tanzim edilmelidir; tutanağın bir sureti koliye eklenir, 

5 — 4 üncü fıkrada bildirilen koli değer konulmuş bir koli ise, ay
rıca aşağıdaki gibi işlem yapılır : 

a) Tutanağın asıl nüshası, taahhütlü olarak, gidiş alıp verme mer
kezinin mensup olduğu memleketin merkezi idaresine veya bu idare ta
rafından gösterilen servise gönderilir; 

b) Tutanağın sureti, aynı zamanda, yanlış alıp verme merkezinin 
mensup olduğu merkezi idareye veya bu idare tarafından gösterilen her
hangi bir idare organına gönderilir; 

c) Tutanağın asıl nüshasına, sebepli bir imkânsızlık olmadıkça, 
kolileri ihtiva etmiş olan kab, sicim, bent mührü veya kurşunu ve eti
ket eklenir. 

6 — Doğru temasta bulunan alıp verme merkezleri söz konusu İse, 
bu merkezlerin mensup oldukları idareler, sorumlarını gerektiren inti
zamsızlıklar halinde ne türlü hareket edileceği hususunda anlaşabilirler. 

7 — Alıcı, veya geri çevirme halinde, gönderici, koliyi alırken ihti
razı kayıtlarda bulunursa teslimi yapan merkez tarafından derhal ka
yıtlarla karşılaştırma suretiyle tetkikte bulunularak netice hakkında bir 
CP 14 tutanağı düzenlenir; iki nüsha olarak tutulan ve kabil oldukça 
alıcı tarafından imzalanan bu tutanak, kolinin dış durumunu, daralı 
ağırlığını ve muhtevanın gerçek müfredatını göstermelidir: nüshalar-
dan biri alıcıya verilir; diğeri tutanağı tanzim eden idarenin iç nizam
larına göre işleme tabi tutulur. 

MADDE : 136 

Boş kabların geri çevrilmesi 
1 — Kaide olarak kablar, boş olarak, ilk posta ile imkânsızlık hali 

hariç geldikleri yoldan, ait oldukları idareye geri çevrilmelidir; bununla 
bertber, uçak kolileri kabları için, geri çevirme kara veya deniz yolun
dan yapılabilir. 

2 — İdareler, varış idaresinin çuvallarının kolilerin yollanmasında 
kullanmak suretiyle çıktıkları yere geri gönderilmesi için anlaşabilirler. 

3 — Boş çuvalların geri çevrilmesi daima masrafsız yapılır. 
4 — Geri çevirmeye tevessül eden idare, geri çevrilen kabların 

sayısını ve gerektiğinde sıra numaralarını yol kâğıtlarında gösterme
lidir. 

5 — Diğer hususlar için, Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 172 
nci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM VI 

TESLİM EDİLMEYEN KOLİLER 

M A D D E : 137 

Teslim edilememe haberi 
1 — Aşağıda gösterilen koliler için ilişik CP 9 örneğine uygun bir 

teslim edilememe haberi usulü dairesinde doldurulduktan sonra çıkış 
idaresine taahhütlü olarak gönderilir; bu göndermenin : 

a) Varış İdaresince yapılacağı haller : 
1. Teslim edilememe halinde; göndericinin teslim edilememe key

fiyetinden kendisine bilgi verilmesini İstediği her koli için; 
2. Re'sen tutulan veya muhtevasının çalınması veya hasara uğ

raması veyahut aynı mahiyette başka her türlü sebepten dolayı teslim 
edilemeyen her koli için; bununla beraber, bu tedbir, zorlayıcı sebepler 
halinde veya re'sen alıkonulan kolilerin sayısı sebebiyle bir haber gön
derilmesi mümkün olamıyacak gibiyse, mecburi değildir; 

b) İlgili aracı idarece yapılacağı hal : Taşıma sırasında gerek pos
ta servisince (Trafiğin ârizi olarak kesilmesi) gerek gümrükçe (Güm
rük tedbiri) re'sen -a) harfinin 2 nci rakamında derpiş edilen kayıtla 
tutulan her koli için. 

2 — Teslim edilememe haberine - bu haberin Uzlaşmanın 5 İnci 
maddesinin b) harfi hükümlerine uygun olarak üçüncü bir şahsa gön
derildiği hal hariç - yollama kâğıdı eklenir; bu maddenin 1 inci fıkra
sının a) harfinin 2 nci rakamında ve b) harfinde derpiş edilen hallerde 
haber, belli bir şekilde «Re'sen tutulan koli» ibaresini taşımalıdır. 

3 — Aynı gönderici tarafından aynı alıcı adresine aynı zamanda 
postaya verilen birden fazla koli söz konusu ise, bu kolilere bir kaç yol
lama kâğıdı eklenmiş olsa bile, yalnız bir tek teslim edilememe haberi 
gönderilmesi caizdir; bu halde, bütün yollama kâğıtları teslim edileme
me haberine eklenir. 

4 — Genel kaide olarak, teslim edilememe haberleri, varış merkezi 
ile çıkış merkezi arasında alınıp verilir; bununla beraber, her idare, 
kendisine ait haberlerin ya merkezî İdaresine veya özel surette gösteri
len bir merkeze gönderilmesini isteyebilir; bu merkezin adı, Milletlerarası 
Büro vasıtasiyle idarelere bildirilmelidir; göndericiye haber vermek çıkış 
idaresine aittir; teslim edilememe haberinin alınıp verilmesi, ilgili bü
tün merkezlerce mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır. 

MADDE : 138 

Teslim edilememe. Göndericinin talimatı 
1 — Teslim edilememe haberi, göndericinin yeni talimatı ile ta-

mamlanmış olduğu halde ve yollama kâğıdı ile birlikte olarak onu dü-
zenlemiş olan merkeze geri çevrilmelidir; gönderici veya üçüncü şahıs, 
gerekli hava munzam ücretini öderse, uçakla geri gönderilir. 

2 — Göndericinin (Veya Uzlaşmanın 5 inci maddesinin b) harfin
de gösterilen üçüncü şahsın) vermesine müsaade olunan yegâne tali
mat, Uzlaşmanın 22 nci maddesinin 1 İnci fıkrasında sayıldığından, aşa
ğıdaki Özel hallerde şu kaidelerin uygulanması uygundur : 

a) Gönderici (Veya üçüncü şahıs) ödeme şartlı bir kolinin ilk pa-
radan daha az bir paranın alınması karşılığında teslimini İsterse, öde
me şartlı posta maddelerine dair Uzlaşmanın İcra Nizamnamesinin 108 
inci maddesi hükümlerine uygun olarak yeni bir R 4 mormülü düzenlen
melidir; 

b) Gönderici (Veya üçüncü şahıs) kolinin gerek ilk alıcıya ve ge
rek diğer bir alıcıya resim ve ücret alınmaksızın teslimini isterse, ilgili 
merkez 108 nci maddeyi uygular. 

3 - Hakkında bir teslim edilememe haberi düzenlenmiş olan bir 
koli göndericinin yeni talimatı alınmadan evvel teslim edilmiş veyahut 
tekrar yollanmış olduğu takdirde, çıkış merkezi vasıtasiyle keyfiyet 
göndericiye bildirilmelidir; haber gönderici tarafından gösterilen üçüncü 
bir şahsa gönderilmiş olursa bu malûmat o üçüncü şahsa verilmelidir; 
Ödeme şartlı bir koli söz konusu İse ve ödeme şartlı posta maddeleri 
hakkındaki Uzlaşmanın İcra Nizamnamesinin 103 üncü maddesinin 1 in
ci fıkrasında sözü edilen R 4 havalenamesi göndericiye yollanmış bulu
nursa, ayrıca keyfiyetin göndericiye bildirilmesi gerekmez. 

4 — Varış idaresi veya aracı bir idare, gerek koli postaya verilir
ken ve gerek sonradan verilen talimata uymadığı takdirde (Gidip gel
me) taşıma Ücret hisselerini ve İptal ettirilemeyen sair muhtemel Ücret 
ve resimleri Üzerine almağa mecburdur; bununla beraber, gönderici ko
liyi postaya verirken yahut sonradan teslim edilememesi halinde koliyi 
terkettiğini veya satılmasını istediğini bildirmişse, gitme için ödenmiş 
olan masraflar göndericinin üzerinde kalır. 
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MADDE : 139 

Teslim edilemeyen kolilerin geri çevrilmesi 
1 — Uzlaşmanın 22 nci maddesini uygulamak suretiyle bir koliyi 

geri çeviren merkez, kolinin üzerine ve beraberinde bulunması gereken 
yollama kâğıdına teslim edilememe sebebini ya elle veya bir damga ve
yahut bir etiketle gösterir; "bu şerh Fransız dilinde yazılmalıdır; her 
idare bu şerhin kendi dilinde tercümesini ve başka herhangi bir meş
ruhatı ilâve etmeğe yetkilidir. Bu meşruhat bilinmiyor reddedilmiş, yol-
culukta, gitmiş, aranmamış, ölmüş ilâh... gibi açık kısa bir tarzda olma
lıdır. Bu koli 126 ncı maddenin 1, 2 ve 7 nci fıkraları hükümlerine göre 
işleme tabi tutulur. 

2 — Yanlışlıkla kabul edilmiş olmasından dolayı çıkış idaresine ge
ri çevrilen her koli, aşağıdaki işlemleri gerektirir : 

a) Posta servisine yükletilebilecek bir hata neticesinde yanlışlıkla 
kabul edilmişse, koliyi geri çeviren idare, onu çıkış merkezine geri çe
virmekle mükellef olan ilk idareye, bu idare tarafından alacağına kay
dedilmiş olan ücret hisselerini geri verir; 

b) Göndericinin bir hatası yüzünden yanlışlıkla kabul edilmişse 
veya Uzlaşmanın 6 ncı maddesinde bildrilen yasalardan birine temas 
ediyorsa 126 ncı maddenin 1, 2 ve 7 nci fıkraları uygulanır. 

3 — Çıktığı yere geri çevrilen her koli yol kâğıdının «Düşünce
ler» sütununda «Çıkış yerine geri» meşruhatı ile kaydolunur. 

4 — Gönderici hava yolundan yapılmasını istemedikçe, bir kolinin 
çıkış yerine geri çevrilmesi, imkânsızlık hali hariç, kara ve deniz kolileri 
İçin gidişte takip edilen yoldan ve uçak kolileri için de en seri kara veya 
deniz yolundan yapılmalıdır. 

5 — Değer konulmuş bir uçak kolisinin kara veya deniz yolundan 
tekrar yollanması veya çıktığı yere geri çevrilmesi halinde, sorum, ikin
ci, yol için, bu yoldan yollanan kolilere uygulanan sorum derecesinde kı
sılmıştır. 

6 — Bir kolinin, servisin tatili sebebiyle geri çevrilmesi ücretsiz 
yapılır; gidiş için alınıp ait oldukları yerlere verilemeyen ücret hisseleri 
göndericiye geri ödenir. 

MADDE : 140 

Satış, imha 
1 — Bir koli, Uzlaşmanın 23 üncü maddesi hükümlerine göre satıl

dığı veya imha edildiği takdirde, satışı veya imhayı gösteren tutanak 
düzenlenir. Tutanağın bir sureti yollama kâğıdına eklenerek çıkış mer
kez ne gönderilir. Kolinin satılması göndericinin İsteği üzere yapılmışsa 
aynı şekilde hareket olunur. 

2 — Satıştan elde edilen para ile evvelâ koliye ait masraflar öde
nir; gerektiğinde artan para göndericiye verilmek üzere çıkış merkezine 
gönderilir; gönderme masrafları göndericiye aittir. 

B Ö L Ü M VII 

MUHASEBE 

MADDE : 141 

Hesapların tanzimi 
1 — Her idare, kendi alıp verme merkezlerine, aynı idareden alınan 

kolilerin hepsi için aylık veya, uzak memleketlerle olan münasebetlerde 
üçer aylık olmak ve CP 11, CP 12 ve CP 20 yol kâğıtlarında alacağına 
ve vereceğine kayıtlı toplanmış paraları gönderici merkez itibariyle 
göstermek üzere ilişik CP 15 örneğine uygun bir cetvel tanzim ettirir 

2 — CP 15 cetvelleri iki nüsha olarak düzenlenen ilişik CP 16 
örneğine uygun bir hesapta icmal olunur. 

3 — CP 16 hesabı, CP 15 cetvelleriyle birlikte ve fakat yol kâğıt
ları olmaksızın, tetkik için ilgili idareye, ait olduğu aydan sonra gelen 
ay içinde gönderilir; uzak memleketler için, gönderme, eldeki aya ait 
son yol kâğıdı gelir gelmez vuku bulur; boş hesap düzenlenmez; toplam
lar asla düzeltilmemelidlr; bulunabilecek farklar ilişik CP 17 örneğine 
uygun cetvellerde gösterilmelidir. Bu cetveller ilgili idareye gönderilir; 
bu idare tutarlarını mütaakıp CP 16 hesabına dâhil etmelidir; farkların 
kesin tutarı hesap başına 2 frangı geçmezse, hiç bir CP 17 cetveli düzen
lenmez. 

4 — Tetkik ve kabulden sonra CP 16 hesaplariyle CP 15 cetvelleri, 
bunları düzenleyen idareye, gönderildikleri günden itibaren en geç ikinci 
ayın bitiminde geri çevrilir; mühlet uzak memleketlerle olan münasebet-

lerde dört aya çıkarılır. Hesabı gönderen idare, bu mühletler İçinde, he
sabın düzeltilmesine dair bu bildirim almazsa, hesap hakkiyle kabul 
edilmiş sayılır. 

5 — CP 16 hesapları, alacaklı idarece düzenlenen ilişik CP 18 
örneğine uygun üç aylık genel bir hesapta icmal edilir; bununla be
raber, bu hesap, ilgili İdareler arasında anlaşmadan sonra, altı aylık 
olarak düzenlenebilir. 

6 — Bir CP 18 hesabının bakiyesi 25 frangı geçmezse, bu bakiye 
ait olduğu devreden sonra gelen devrenin CP 18 genel hesabına soku
labilir. 

7 — Resim ve ücret alınmadan teslim edilen koliler için, her ida
re tarafından başka bir idare hesabına ödenen paraların dekontu aşa
ğıdaki esaslara göre yapılır : 

a) Alacaklı idare, her ay kendi memleketinin parasiyle, İlişik 
CP 19 örneğine uygun bir formül üzerinde özel bir hesap düzenler; 
ücret ödeme puslalarınm alıkoyduğu B* kısımları, masrafları avans ola
rak yapan merkezlerin harf sırasına ve onlara verilen numara sırası
na göre kaydolunur; 

b) özel hesap, ücret ödeme puslalarının B kısımlariyle birlikte 
borçlu idareye, en geç ait oMuğu aydan sonra gelen ayın sonunda gön
derilir; boş hesap düzenlenmez; 

c) Hesap^rın tetkiki, posta havalelerine ve sevahat posta bono
larına dair Uzlaşmanın Nizamnamesinde tesbit edilen şartlara göre 
yapılır; 

d) Dekontlar özel bir tasfiyeyi gerektirir; bununla beraber, her 
idare, bu hesapların posta havaleleri hesaplariyle, CP 16 hesapîariyle 
veya ödeme şartlı posta maddelerine ait R 5 hesaplarikle - bu hesap
lara dâhil edilmeksizin- tesviyesini isteyebilir. 

8 — Uzlaşmanın 39 uncu maddesine uygun olarak sorumlu idare-
ler'n hesaplarına Ödemeler geçirilmesi gerekir ve müteaddit tutarlar 
söz konusu o'ursa bunlar ilişik CP 22 örneğine uygun bir formül 
üzerinde icmal olunur ve toplanmış tutar CP 16 hesabına geçirilir. 

M A D D E : 142 

Hesapların tasviyesi 
1 — Genel hesapların muvazenesinden çıkan bakiye, borçlu 

idare tarafından alacaklı idareye, Sözleşmenin 42 nci maddesi hüküm
lerine göre ödenir. 

2 — Bir genel hesabın iki nüsha olarak düzenlenmesi ve gönderil
mesi, CP 16 hesaplarının geri çevrilmesinden ve kabul edilmesinden 
sonra derhal yapılır. CP 18 hesabının borçlu idare tarafından incelen
mesi ve iki nüshadan birinin alacaklı .idareye geri gönderilmesi, hesa
bın alınmasını takip eden iki aylık mühlet içinde yapılmalıdır; bu 
mühlet bitince, CP 18 hesabı hakkiyle kabul edilmiş sayılabilir. Baki
yenin ödenmesi, kabil olduğu kadar çabuk ve en geç genel hesabın 
kabulünden itibaren iki aylık bir mühletin bitmesinden önce yapıl
malıdır. 

3 — Diğer bir idareden her ay ve devamlı surette 30.000 franktan 
fazla alacağı bulunan her idarenin, alacak tutarının dörtte üçüne 
kadar aylık bir avans istemeğe hakkı vardır; isteği, ik i aylık bir müh
let içinde yerine getirmelidir. 

BÖLÜM v m 
TÜRLÜ HÜKÜMLER 

MADDE : 143 

Halkın Kullanmasına mahsus formüller 
Sözleşmenin 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması 

bakımından aşağıdaki formülleri, halkın kullanmasına mahsus for
müllerden sayılır : 

CP 2 (Yollama kâğıdı); 
CP 3 (Gümrük barnamesi); 
CP 4 (Ücret Ödeme pusulası); 
CP 5 (Reklâmasyon); 
CP 6 (Yükleme haberi). 

MADDE : Î44 

Evrak saklama süresi 
1 — Koli servisine ait evrak - yollama kâğıtları dâhil - ait ol

dukları tarihin ertesinden itibaren en az on sekiz aylık bir zarhan 
süresince muhafaza edilmelidir0. 

rak yapan merkezlerin harf sırasına ve onlara verilen numara sırası
na göre kaydolunur; 

1 ücret 
lüzenler; 
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2 — Bir ihtilaf veya bir reklâmasyona ait evrak, İşin tasfiyesine 
kadar saklanmalıdır. Tahkikatın neticesinden kendisine usulü dairesin-
de bilgi verilmiş olan müracaatçı idare, bildirim tarihinden itibaren altı 
ay içinde itiraz etmezse, iş tasfiye edilmiş sayılır. j 

BÖLÜM IX I 

SON HÜKÜMLEER 

MADDE : 145 S 

Nizamnamenin uygulanması ve süresi 

1 — Bu nizamname, posta kolilerine dair Uzlaşmanın uygulan- 1 
dığı günden İtibaren uygulanacaktır. j 

2 — İlgili taraflar arasında ittifakla yenilenmedikçe adı geçen 
Uzlaşma süresince yürürlükte kalacaktır. i 

3 Ekim 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 1 

İmzalar 

İcra Nizamnamesinin son Protokolü 
Aşağıda imzaları bulunanlar, bugünkü tarihle yapılmış olan posta 

kolilerine dair Uzlaşmayı imzalıyacakları sırada, aşağıdaki hususları 
idareleri adlarına kararlaştırmışlardır : 

TEK MADDE 

Koli çuvallarının en çok ağırlığı 

131 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak, Sey
lân, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş Kırallığı, Sömürgeler, 
Protektoralar ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş Kırallığı 
Hükümetinin vasiliği altındaki topraklar da dâhil olmak üzere deniz
aşırı İngiliz Ülkelerinden iç mevzuatı mâni olanlar ve İrlanda 36 kilo
gramdan fazla ağırlıkta olan koli çuvallarını kabul etmemek hakkını 
haizdirler. 

3 Ekim 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 

İmzalar 

Posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına 
dair Uzlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti, Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, Almanya, 
Suudî Arabistan Kırallığı, Arjantin Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, 
Bolivya, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Kamboç, Şili, Çin, Kolombiya 
Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Danimarka, Domi-
niken Cumhuriyeti, Mısır, E l Salvador Cumhuriyeti, İspanya, Afrika-
daki İspanyol Toprakları, Finlandiya, Fransa, Cezayir, Fransız Deniza
şırı Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafından temsil edilen, top
rakların hepsi, Yunanistan, Haiti Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, 
Macar Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran, İzlanda Cum
huriyeti, İtalya, İtalyan İdaresi altındaki Somali toprağı, Japonya; Laos, 
Lübnan, Liberya Cumhuriyeti, Libya, Lüksemburg, Fas, Meksika, Mo
nako Prensliği, Nikaragua, Norveç, Panama Cumhuriyeti, Paraguay, 
Holânda, Felemenk Antilleri ve Surinam, Peru, Polonya Halk Cumhu
riyeti, Portekiz, Batı Afrikadaki Portekiz Eyaletleri, Doğu Afrika, Asya 
ve Okyanusyadaki Portekiz Eyaletleri, Romen Halk Cumhuriyeti, San 
Maren Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre Konfederasyonu, 
Suriye, Çekoslovakya, Tayland, Tunus, Uruguay Doğu Cumhuriyeti, 
Vatikan Sitesi Devleti, Venezüelâ Cumhuriyeti, Viet-Nam, Yemen. Yu
goslavya Halk Federatif Cumhuriyeti 

arasında yapılan posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair 
Uzlaşma 

Yukarıda sayılan memleketler Hükümetlerinin, aşağıya imza eden 
murahhasları, 3 Ekim 1957 de Ottawa'da yapılan Dünya Posta Sözleş
mesinin 22 nci maddesine göre ittifakla ve tasdik şartına bağlı olmak 
üzere aşağıdaki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

PARÇA : I 

İLK HÜKÜMLER 

BİRİNCİ MADDE 

Uzlaşmanın konusu 
Bu Uzlaşma, bunu Imzalıyan memleketlerin karşılıklı münasebetle

rinde ihdas etmeği kararlaştırdıkları bir taraftan aşağıda «havaleler» 
diye adlandırılan posta havalelerinin alınıp verilmesini ve diğer taraf
tan seyahat bonoları servisini tanzim eder. 

PARÇA: II 

H A V A L E L E R 

BÖLÜM : I 

G E N E L HÜKÜMLER 

M A D D E : 2 

Alıp- verme usulleri 
1 — Havaleler, gerek posta yoluyla ve gerek, İlgili memleketler 

arasındaki münasebetlerde telgraf havaleleri kabul ediliyorsa, telgraf 
yoluyla alınıp verilebilir. 

2 — Posta yoluyla alıp verme, idarelerin intihabına göre, kart
larla veya listelerle yapılabilir. Birinci halde, havalelere «kart havale
leri» ve ikinci halde «liste havaleleri» denir. 

3 — Telgraf yoluyla alıp verme, telgraf kart havalesi veya telgraf 
liste havalesiyle yapılabilir ve iki nev'e de «telgraf havaleleri» denilir, 

BÖLÜM : II 

HAVALELERİN TANZİMİ 

M A D D E : 3 

Para çevirme 
1 — Başka yolda anlaşma olmadıkça, her havale ödeme memle

ketinin parası üzerinden düzenlenir. 
2 — Çıkış idaresi, kendi* parasının ödeme memleketi parasına çev

rilme rayicini kendi tâyin eder. 

M A D D E : 4 

Havale olunacak para tutarının son haddi 
1 — Bir havale tutarı 1000 frangın muadilini geçemez. Bununla 

beraber, her idare daha aşağı bir had tesbit etmek yetkisini haizdir. 
2 — İstisnai olarak, 7 nci maddede gösterilen havaleler için hiç 

bir had tesbit edilmemiştir. 

M A D D E : 5 

Paraların yatırılması, alındı 
1 — Her İdare bir havale göndericisinin, havale edilecek paraları 

nasıl yatıracağını tâyin eder. 
2 — Paraların yatırılması sırasında göndericiye ücretsiz bir alındı 

verilir. 

M A D D E : 6 

Ücretler 
1 — Tanzim sırasında alınacak ücret : 
a) Havale başına en çok 25 santimlik maktu bir ücretten; 
b) : 
— Kart havaleleri için : Yatırılan paranın % 1/2 si; 
— Liste havaleleri için : Yatırılan paranın '% 1 İ 

şeklinde hesaplanan âzami nisbi bir ücretten : 
c) Muhtemel olarak, özel hizmetlere (ödeme haberi, ekspres ola

rak ödeme isteği ve saire) ait ücretlerden 
terekküp eder. 

2 — Her idare, nisbi ücretin alınması için, kendi servisine uygun 
gelen ölçüyü kabul etmeye yetkilidir. 
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3 — B u Uzlaşmaya katılan bir memleket aracılığı ile, katılan bir I 
memleketle katılmayan bir memleket arasmda alınıp verilen havaleler, 
aracı memleket idaresi tarafından havalenin bedeli üzerinden alınacak 
munzam bir ücrete tabi tutulabil ir ; bununla beraber, İlgili idareler bu 
hususta anlaşmalarsa, bu munzam ücret göndericiden alınıp aracı mem
leket idaresine verilebilir. 

M A D D E : 7 

Ücretlerden muaflık 

Posta servisine ait olup Sözleşmenin 38 inci maddesinde derpiş olu
nan şartlar içinde alınıp verilen havaleler her türlü posta ücretlerinden 
muaftırlar. 

M A D D E : 8 

Telgraf havalelerinin tanzimine ait özel hükümler 

1 — Telgraf havaleleri, Milletlerarası Telekomün.kasyon Sözleş
mesine ekli telgraf Nizamnamesi hükümlerine tabidirler. 

2 — B i r telgraf havalesımn göndericisi, posta ücretinden başka 
olarak telgraf ücreti - gerektiğinde alıcıya mahsus bir bildirime ait üc
ret de dâhil olmak üzere - öder. 

BÖLÜM : I I I 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A ATT ÖZELLİKLER 

M A D D E : 9 

ödeme haberi, ekspres olarak teslim, alıcının kendisine ödeme, 
hava yolundan gönderme 

1 — B i r havale göndericisi, ödemeden kendisine haber verilmesini 
isteyebilir Sözleşmenin 69 uncu maddesi ödeme haberlerine uygulanır. 

2 — 16 ncı maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir ha 
vale gönder.cisı paraların ödenmesinin, havalenin gelişini mutaakıp 
ekspres olarak ikametgâhta yapılmasını isteyebilir; bu halde, Sözleşme
nin 57 nci maddesi uygulanır. 

3 — Alıcının kendisine ödemeyi kabul eden memleketler arasın
daki münasebetlerde, bir havale göndericisi havale kâğıdının üzerine 
konulan bir şerhle, ödemenin yalnız alıcının kendisine ve zati imzası 
karşılığında yapılmasmı isteyebilir. B u halde gönderici, 20 santimlik 
özel b ir ücret veya alıcının kendıs'ne ödeme isteği için çıkış memleke
tinde alman ücreti öder. Diğer taraftan, isteğe bir ödeme haberi katıl
malıdır. 

4 — i l g i l i İdareler bu hususta anlaşmışlarsa, b ir liste havalesi 
göndericisi, havalenin ödeme memleketi ahp verme merkeziyle ödeme 
merkezi aras nda hava yolundan gönderılmesmı isteyebilir B u halde, 
hava munzam ücretinin alınması tarzı idareler arasında doğruca k a 
rarlaştırılır. 

M A D D E : 10 

Geri alma, adres değiştirme 
B i r havale göndericisi, Sözleşmenin 58 İnci maddesinin 2 ilâ 4 üncü 

fıkralarında gösterilen şartlarla, havalenin kendisi veya bedeli alıcıya 
teslim edilmemiş oldukça, onu servisten geri aldırabilir veya adresini 
değiştirtebilir. 

M A D D E : 11 

Tefcror yollama 

1 — Alıcının oturduğu yeri değiştirmesi halinde ve tekrar yollayan 
memleketle yeni varış memleketi arasında havale servisinin çalıştığı 
hadler dahilinde olmak üzere her havale, gerek göndericinin ve gerek 
alıcının isteği üzerine posta veya telgraf yolundan tekrar gönderilebilir. 

2 — Posta veya telgraf kart havalelerın.n posta yolundan tekrar 
yollanması, yeni varış menfîeketi çıkış memleketıyle bu Uzlaşma esa
sına göre kart havaleleri teatisinde bulunuyorsa, ücret alınmaksızın 
ve yeni havale düzenlenmeksizin yapılır. 

3 — Diğer bütün hallerde, tekrar yol lama yeni bir havale İle y a 
pılır ve bunun ücreti de - gerektiğinde telgraf ücretleri dâhil - tekrar 
yollanan havalenin bedelinden alınır. 

4 — Tekrar yol lama halinde, Sözleşmenin 59 uncu maddesinin 7 
ncı fıkrası hükümleri postrestant ücretiyle ekspres ek ücreti hakkında 
uygulanır. 

M A D D E : 12 

Ciro 

Her memleket, başka memleketlerden gelen havalelere tasarruf 
hakkının toprakları üzerinde büro yoluyla devredilebileceğini bildirmek 
hakkını haizdir. 

BÖLÜM: I V 

HAVALENİN ÖDENMESİ 

M A D D E : 13 

Geçerlik süresi, tarih vizesi 

1 — Havalelerin geçerliği: 
a) Genel kaide olarak, düzenlendikleri aydan sonra gelen i lk ayın 

sonuna kadar devam eder; i l g i l i idareler arasında anlaştıktan sonra da 
düzenlendikleri aydan sonra gelen üçüncü ayın sonuna kadar devam 
eder : 

b) U z a k memleketlerle olan münasebetlerde, düzenlendikleri ay
dan sonra gelen yedinci ayın sonuna kadar devam eder. 

2 — B u mühletlerden sonra kart havaleleri ancak, ödeme idaresi
nin istemesi üzerine bunları düzenleyen idare tarafından yapılan bir 
«tarih vizesi» ile ödenebilir; liste havaleleri tar ih vizesinden faydalana
mazlar. 

3 — Tar ih vizesi, verildiği günden itibaren kart havalesine, aynı 
gün düzenlenmiş bir havalenin geçerlik süresi kadar yeni bir geçerlik 
süresi verir. 

4 — Geçerlik süresinin bitmesinden önce ödememe, bir servis ha 
tasından i leri gelmezse Sözleşmenin 67 nci maddesinde derpiş edilen üc
rete eşit ve «tarih vizesi» adiyle bir ücret alınabilir. 

M A D D E : 14 

Ödenecek paranın en yüksek tutarı 

1 — Tersine an'aşma olmadıkça, b ir memlekette ödenecek hava
lelerin en yüksek tutarı, bu memleketin düzenlediği havaleler için kabul 
edilmiş olan en yüksek tutarın aynıdır. 

2 — Aynı gönderici, aynı günde aynı kimseye mahsus olmak üzere 
bir kaç havale tanzim ettirir ve bunların toplamı varış memleketi tara 
fından kabul edilen en yüksek tutarı geçerse, varış merkezi , aynı günde 
ödenen para bu en yüksek tutarı geçmemek üzere, havalelerin öden
mesini aralıklarla yapmağa izinlidir . 

M A D D E : 15 

Havalelerin ödenmesine ait genel kaideler 

1 — Havalelerin ödenmesi, ödeme memleketinin nizamlarına göre 
yapılır. 

2 — Havalelerin tutan , alıcıya ödeme memleketinin kanuni para-
sıyle ödenir; muhabir idareler arasında özel anlaşmaya göre başka her 
türlü para ile de ödenebilir. 

3 — B i r posta cari hesabına ödeme, ödeme idaresinde cari kaide
lere göre yapılan yatırma suretiyle yapılabilir. 

4 — i l g i l i idarelere bilgi verdikten sonra ödeme idaresi, mevzuatı 
gerektirdiği takd.rde gerek para ünitesi kesirlerini terketmeye ve gerek 
tutarı en yakın para ünitesine veya ünitenin en yakın onda b.rını yuvar-
laklaştırmaya yetki l idir . 

M A D D E : 16 

Ekspres olarak teslim 

Gönderici, ekspres olarak ödemeyi istemişse, ödeme idaresi n zam
ları derpiş etmek şartıyle, gerek parayı, gerek hava'enin kendisini ve 
gerekse bir geliş ihbarnamesini bu vasıta ile verdlrebılir. 

M A D D E : 17 

Alıcıdan alınması muhtemel posta ücretleri 

Alıcıdan aşağıdaki ücretler alınabilir : 
a) ödeme ikametgâhta yapılırsa, <bır teslim ücreti; 
b) B u uzlaşmanın 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında gösterilen 

ödeme müsaadesi ücreti, 
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c) Gerektiğinde bu uz'aşmanm 13 unciı maddesinin 4 üncu fıkra
sında derpiş edilen tar ih vizesi ücreti; 

d) Havale postrestant olarak gönderil rse, sözelşmenin 50 inci 
maddesinin 2 nci fıkrasında gösterilen ücret. 

M A D D E : 18 

Telgraf havalelerinin ödenmesine ait özel hükümler 
1 —• Telgraf havalelerinin ödenmesi daima, bu uzlaşmanm 16 ncı 

maddes nde derp ş edilen şekil erde yapılır 
2 —• Paralar ekspres olarak ikametgâhta teslim edilirse, ödeme 

idaresi, bundan dolayı - havale telgrafmm gönderici tarafından ödenen 
ekspres ücretim gösteren ücrete tabı X P işaretim taşıyıp taşımadığını 
dikkate almak suretiyle - özel ba* ücret alabilir 

3 — Geliş haberınm veya havale kâğıdın n teslimi, a'ıcı için ücret
siz olarak yapılır, bunurPa beraber,' alıcnrn ikametgâhı ödeme merke
z in n mahallî dağıtma çevresi dışında bulunursa ve havale te'graf- da 
ücrete tabı X P servis işaretini taşımıyorsa, ekspres ücreti alıcıdan alı
nabilir. 

BÖLÜM V 
ÖDENMEYEN H A V A L E L E R , ÖDEME MÜSAADELERİ 

M A D D E : 19 

ödenmeyen havaleler 
1 — Reddedilen her havale, alıcısı bilinmeyen, adres bırakmak

sızın başka yere giden veya tekrar yollama yapılamayacak bir memle
kete giden her havale, ödenmesi geçerlik suresi içinde istenilmemiş o an 
her havale çıkış idaresine derhal geri gönderilir. 

2 — Her hangi bir sebeple ödenmeyen her havale göndericiye geri 
ver i l i r 

3 — Sözleşmenin 59 uncu maddesinin 7 nci fıkrası hükümleri post
restant ücretine ve ekspres ek ücretine uygulanır 

M A D D E : 20 
ödeme müsaadesi 

1 — ödenmeden önce kaybedilen, zıyaa uğrayan veya hasara uğ
rayan her kart havalesi yerine, göndericinin veya alıcının isteği üzerine, 
çıkış idaresi tarafından verilen b r ödeme müsaadesi konu abılır 

2 —- Çıkış merkezine atf edıleb lecek bir para çev rme yanlışl.ğı, 
alıcıya ek bir ödeme yapılmasını gerektirdiğinde dahi, ödeme müsaadesi 
veri l ir . 

3 — B i r ödeme müsaadesinin geçerlik süresi, aynı günde düzen
lenen bir havalenin suresi kadardır. 

4 — Hiç b r servis hatası yapılmamışsa, göndericiden veya ahcı-
dan «ödeme müsaadesi» adiyle sözleşmen n 67 ncı maddesin n derp ş 
ettiği ücrete eşit bir ücret alınabilir; bu ücretin rek'âmasyon, bi lgi iste
me veya ödeme haberi için esasen alınırı ş olduğu hal har.çtır 

M A D D E : 21 

Zamanaşımına uğrayan havaleler 
Havalelere çevrilip de tutarları zamanaşınrna uğramadan İsten 1-

memış olan paralar, katî olarak çıkış memleketi idaresine kahr . Zama
naşımı süresi bu memleketin mevzuatıyle tesbıt olunur. 

BÖLÜM V I 

S O R U M 

M A D D E : 22 

Sorumun esası ve genişliği 
1 — Posta idareleri, yatırılan paralardan, havalelerin usulü daire

sinde ödenmesine kadar, sorumludurlar. 
2 — Sorum, para çevirme yani şlıklarına ve telgrafla gönderme 

yanlışlıklarına da şamildir. 
3 — İdareler, havalelerin yollanmasında ve ödenmesinde olabilecek 

gecikmelerden dolayı hiç bir sorum yüklenmezler. 

M A D D E : 23 

Sorum esasında istisnalar 
İdareler, zorlayıcı b.r sebep netıces nde posta servisine ait evrakın 

yok olmas ndan dolayı ödemeyi tevsik edemedikleri ve sorumları da başka 
suretle ispat edilemediği takdirde, her tur lu sorumdan kurtulurlar . 

M A D D E : 24 

Sorumun kalkması 

Posta idareleri : 
a 21 ıncı maddede gösterilen zamanaşımı mühletinin sona erme

siyle; 
b) ödemenin usulüne uygun yapıldığına it raz söz konusu ise, 

sözleşmenin 67 nci maddesinin 1 meı fıkrasmda derpiş edilen mühletin 
sona ermesiyle sorumdan kurtulurlar . 

M A D D E : 25 

Sorumun tâyini 

1 — Aşağıdaki 2 ilâ 5 ıncı fıkralar hükümleri mahfuz kalmak kay -
dryle, sorum ç'kış ıdares ne ai t t i r 

2 —• ödemenin kendi n zamlarmda yazrlr şartlar rç nde yapıldığını 
tesbıt edemed ğı takdirde, sorum ödeme idaresine aitt ir 

3 — Sorum aşağıdaki hallerde yani şlığm yapıld ğı memleketin 
idares ne aitt ir : 

a) B r para çevirme yanlışlığı söz konusu ise; 
b) Çıkış memleketi veya ödeme memleketi içinde yapılan bir te l 

graf yazma yanbşlığı söz konusu ise. 
4 — Sorum aşağıdaki hallerde çıkış idares ne ve ödeme idaresine 

eşit paylarla terettüp eder : 
a) B i r telgraf yazma yanlışlığı aracı bir memlekette olmuşsa; 
b) B u yazma hatasının hangi memlekette olduğunun tesbıtı müm

kün olamazsa 
5 — 2 ncı fıkranm hukumleıı mahfuz kalmak şartıyle sorum 
a) Sahte bir havelen n ödenmesi halinde, havalen n toprakları üze

rinde serv se sokulduğu memleketin idaresine; 
b) Bedeli hile ile artırılan bir havalenin ödenmesi halinde, hava

len n hile ile değiştirildiği memleketin idares ne teıettup eder, bunun'a 
beraber, sahtekârhğın yap İd ğı memleketin tesbrtı mumkun olmadığı 
takdirde veya havale servisine bu uzlaşma esasına gore katılmayan aracı 
bir memlekette yapılan bir sahtekârlığın tazmin ettirilmesi mumkun ola
mazsa, zarar çıkış ve ödeme idareleri tarafından eşit paylarla odcnır 

M A D D E : 26 

İstenilen paraların ödenmesi rucu 

1 —• Mdracaatç'ya tazminat verilmesi mecburiyeti, paralar alıcıya 
verilecekse, ödeme idaresine terettüp eder, geri verme gönderıc ye yapı
lacaksa, çıkış idaresine terettüp eder, 

2 — Müracaatçıya tazminat veren idare, usulsüz ödemeden so
rumlu idareye rucu etmek hakkını haizdir. 

3 — Tazminatı en son olarak ödeyen idare, ödenen para tutar na 
kadar göndericiye karşı, alıcıya karşı veya üçüncü şahıslara karşı rücu 
hakkını haızd.r. 

M A D D E : 27 

İstenilen paraların ödenmesi mühleti 

1 — Müracaatta bulunan'ara ait paraların ödenmesi, kabil olduğu 
kadar çabuk ve en geç, müracaat gununun ertesinden itibaren altı aylık 
bir mühlet içinde yapılmalıdır. 

2 •— Çık ş idaresi bir ışın tahkikinde, gösterilen sürate rağmen 
sorumlunun tâyini için sözü edilen mühlet yetmezse, ödemeyi ıstisnaen 
bu mühletten sonraya bırakabilir 

3 — Ödeme idaresi, usulü daıres nde kendisine müracaat edildiği 
halde ışı halletmeksızın beş ayı geçirirse, çıkış idaresi göndericiye ödeme 
idaresi hesabına tazminat vermeğe izinl idir 

M A D D E : 28 

Ödeme idaresinin hesabına verilen paraların çıkış idaı esme geri ödenmesi 

1 — Ödeme idaresi, hesabma olarak çıkış idaresince müracaatçıya 
verrlmış olan tazminatı, bu tazminatın verıld'ğı haberinin gönderilme
sinden itibaren dört ay içinde çık-ş idaresine ödemeğe mecburdur; 25 
inci madden n 2 ilâ 5 inci fıkralarında derpiş ed-len hallerde de zararın 
ödenmesinde aynı suretle iş1 em yapılır. 

2 — B u ödeme çıkış idaresi için masrafsız olarak aşağıdaki şekil
lerden b i n ile yapılır : 

a) Alacaklı memleketin hükümet merkezinde veya b r ticaret ye-
' rinde gösterildiğinde ödenir havale çek veyo poliçe 
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b) B u memlekette geçen para; 
e) Anlaşma kaydıyle, bu memleket'n havale hesabına alacak kaydı 
3 — Dort aylık mühlet geçince, çıkış idaresinin alacağı para, bu 

mühletin bittiği günden itibaren % 5 fa_ze tabıdır. 

BÖLÜM V I I 

M U H A S E B E 

M A D D E : 29 

Ücretlerin nereye ait olduğu 

1 —• Ç Jrş idaresi, ödeme idaresine, 6 ncı madden n 1 mcı fıkras n n 
a) ve b) harflerine göre aldığı ücretlerin tutarı üzerinden havale baş n"1 

12,5 santimlik maktu b r ücret payı ile idarelerin kart hava'elerı s ste 
m.m veya liste havaleleri sıstemmı kabu 1 etmiş olmalarına gore ödenen 
havaleleri s stemını kabu 1 etmiş olmalarına göre ödenen havalelerin top
lamın r % 1/4 veya % 1/2 sı kadar msbı bir ücret payı ver r 

2 —• Ücretten muaf o'an havaleler ıç n hiç b*r ücret payı ver lmez 
3 —- Tekrar yollama ha inde yeni vanş memleketi idaresi, ç k 7 

ıdaresmden, gerçekten al nmış olan ücretler ne olursa olsun, i lk vanş 
memleketi idaresi olsaydı ne m ktar ücret alacak idiyse o miktar ucre 1 

payı alır. 
4 — 1 mcı fıkrada gösterilen ücretler müstesna olmak üzere ve bu 

uzlaşmada bilhassa derp ş edı.en hükümler mahfuz kalmak kaydıyle, 
her idare ald.ğı ücretlerin tamamını muhafaza eder. 

M A D D E • 30 

Hesapların tanzimi 

1 — Her ödeme idaresi her ç kış idaresi ıçm kar t havaleler ıç n 
ödenen paraların aylık bir hesabını veya liste havaleleri için ay zarfında 
alınan listelerin tutarının syhk bir hesabını tanzim eder, aylık hesap 
lar muayyen zamanlarda tanzın edilen ve bakiyen n tâyinine yaraj a. 
genel b_r hesaba dâhil edilir. 

2 —• Havaleler muhtelif para 'arla ödendiğinde en kuçuk alacalı 
en buyuk alacağ n parasına çevrilir, bu çevirme için borçlu idaren n 
memleketinde hesabın ait olduğu devredeki resmî ortalama borsa kuru 
esas alınır, bu ortalama kur, yeknesak olarak dort ondalığa kadar ne 
saplanmalıdır. 

3 — Hesapların tesviyesi takassız olarak aylık hesaplar esası uze 
rmden de yapılabilir. 

M A D D E : 31 

Hesapların tesviyesi 

1 —• Ters ne anlaşma olmad-kça, genel hesap bakryesınaı veya 
aylık hesapların tutarının ödenmesi, alacaklı memleket-n havalelerin 
ödenmesinde kullandığı para ile yapılır. 

2 — Nizamnamede tesbit edilen mühlet içinde ödenmeme halinde, 
ödenecek paralar için sözü edilen mühletlerin bittiği günden itibaren öde
men n yapıldığı güne kadar yılda % 5 faiz yurutulur. 

3 — B u Uzlaşma ile N zamnamesınm hesapların tsnzım ve tasfıve-
sıne dair o1 an hükümlerine - moratoryom, para transferi yasaklığı 
gibi - tek taraflı hiç bir tedbir ile halel getirilemez 

BÖLÜM : V I I I 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

M A D D E : 32 
Alıp vermeğe katılan merkezler 

idareler, mumkun oldukça, havalelerin memleketlerinin her tara 
fında ödenmesini sağ'amak için gereken bütün tedbirleri alırlar. 

M A D D E : 33 

Postadan başka teşekküllerin katılması 

1 — Havale servisinin posta idaresinden başka idareler tarafından 
yapıldığı mernleketler, bu uzlaşma hükümlerine tabı alıp vermeğe katı
labilirler. 

2 —• Uzlaşmanın butun hükümlerinin tamamen uygulanmasını sağ
lamak için, memleketler-nın posta idaresiyle anlaşmak bu teşekküllere 

terettüp eder Posta idaresi, bu teşekküllerin diğer âkit memleketler 
posta idareleriyle ve Milletlerarası Buro ile olan münasebetlerinde ara-
cıbk eder 

M A D D E : 34 

Damga veyı sa'r rest nler ah*a yasağı 
Havale'er e bunlar n uzerme verilen ahnd lar, bu uzlaşma ile n u -

saade edilenlerden başka herhangi brı ücret veya herhang bir resme 
tabi tutulamaz. 

PARÇA III 

S E Y A H A T P O S T A B O N O L A R I 

BÖLÜM I 

G E N E L HÜKÜMLER V E TANZÎM 

M A D D E . 35 

Tarif. Karneler 

1 —• Seyahat posta bonoları, katılan memleke'-'er posta 'da* e'eri 
tarafından bu uzlaşma esaslarına gore çıkan 1 ab 'en ve oden^bJen ce ıet-
lerdır 

2 — Bono'ar karne halinde bir araya getiril irler 

M A D D E • 36 

P a r a En yüksek tutar Çevirme 

1 — Her bono ödeme memleketinin parasiyle takriben 25,50 veya 
100 franga muad 1 olan ve i lg i l i posta idareleri arasmda anlaş aa sure
tiyle tâyin olunan maktu bir tutar üzer nden tanzim olunur 

2 — özel hallerde bonolar, bu muadıl'erın b.rındcn veya d ğeı i l 
den hısso unur şekilde a y r l a n bir tutar üzerinden duzenlencbJır 

3 —• Çevirme rayici , havale'er çın olan rayic in ayn d'r 
4 —• B i r karne teşkil edecek bono'ar n sayısı en çek ondur î r er 

karna değ ş.k tutarlarda bonolar ihtiva edebilir. 

M A D D E : 37 

Ücret 

Her bonoya uygulanacak ücret, bonoları çıkaran idarece tesbit o'u-
nur, ücret yatırılan paran n % 1/2 s nı geçemez ve 10 santimden aşağı 
olamaz. 

M A D D E . 38 

Satış fiyatı 

Emisyon idaresi, bonoların değer nden ve ücretlerden başka o l a n k 
bonolann, k a b ' a r m n ve karnelerin yapılnıas n n g e r e k t i d ğı çeşitli ış'e-
rm maliyetin karşılayan b.r para almağa yetkil idir 

BÖLÜM II 

B O N O L A R I N ÖDENMESİ 

M A D D E : 39 

Bonoların geçerliği Paraların ödenmesi 

1 — Bonolar, düzenlendikleri günden itibaren dort ay ıç n mu e-
berdr ler ; aylar terekküp ettikleri günlerin sayışma bakılın yarak şu 
tarihten şu tarihe kadar diye sayılır. 

2 —- ödeyici servisin elinde yetecek kadar para yoksa, bonoların 
ödenmesini, ödeme vasıtalarını sağlıyacağı ana kadar geciktirebilir 

3 — Karneler in ve bonoların mülkiyetine ciro yolıyle ve ne de ferağ 
yolıyle devredilemez; bu karneler ve bonolar rehine konulamaz 

M A D D E : 40 

ödemekten imtina 

Memleketlerinin mevzuatını uygulamak kaydıyle, ıdare'er, usal no 
uygun olarak tanzim edilmiş olan bonoların ödenmesinden imtina ed 1-
mesi hakkındaki müracaatlara cereyan veremezler. 
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BÖLÜM III 

REKLÂM A . S Y O N L A R S O R U M M U H A S E B E 

M A D D E : 41 

Reklâmasyonlar ve sorum '• 

1 — Karne gösterilmezse, emisyon idaresi aleyhine hiç b r müra
caatta bu'unu'amaz. 

2 — B i r karnenin veya bonoların kaybolması halinde relOâmas-
yonda bulun°n kimse, bun'arm karşılığını teşkil eden paraları alabilmek 
için, emisyon idaresi nezdmde b r bono karnss verilmesini istem ş ve 
buna ait paran n hepsini ödemiş oMuğunu ispat etmelidir 

3 — B u ıd«re mer'ıyet sures nı uç aydan tazla geçmeyen b r müh
let ıç nde ve kayboldukları b 'd inlen bonoların ödenmem ş olduğuna k a 
naat getirdikten sonra, parayı geri vermeğe tevessül edebilir, uç aylık 1 

mühlet, uzak memleketlerle olan münasebetlerde, altı aya çıkarılır 
4 — idareler, karnelerin veya bono'ann kaybo'masın n, çalınması- î 

nm veya hile ile kullanılmasın1 n doğurabileceği neticelerden sorumlu , 
değildirler. 

M A D D E : 42 i 

Ücretlerin nereye ait olduğu Hesapların tanzimi ! 

1 — Emisyon idaresi ödeme idaresine, ödenen bonoların tutarının 
% 1/4 unu verir. 

2 — Bono'ar ıçm ödenen paraların hesabı, havaleler için ödenen , 
paralar n hesabiyle aynı zamanda aylık olarak tanzim olunur j 

PARÇA I V \ 

S O N HÜKÜMLER j 

M A D D E : 43 ı 
t 

Sözleşmen'n ve bazı uylaşmaların uygulanması l 
1 — B u Uzlaşmada bilhassa gösterilen hükümlerden başka hava- s 

lelerm alınıp verilmesinde : 
a) Sözleşmen n bınncı kısmın n konusunu teşkil eden hükümler 

(7 ncı madde har.ç); 
b) Söz1 esmanın «Reklâmasyotfar ve bilgi istemeler» hakkındaki 

67 ncı maddesi; 
c) H a v a postasına dair hükümlerin I ıncı parçasındakı genel hü

kümler uygulanır. 
2 — B u Uzlaşmana II n"ı parças n n hükümleri seyphat posta bo-

noi^n b a k a n d a - I I I uncu parçada bilhassa derpiş edilmeyen hususlarda -
uygu'anır. 

M A D D E : 44 

Konyreler aracındaki fasılada yapılan tekliflerin tasvibi 

Kongreler arasmdakı fasılada yapılan teklifler (Sözleşmenin 27 
ve 28 ın~ı madde'erı) uygulanabilmek ıçm : 

s.) Yeni hükümler ilâvesi veya bu Uzlaşmanın 1 ilâ 10, 11 
(Fık 41 12 ilâ 14 15 (Fık 1, 2 ve 4), 16 ilâ 18, 19 rFık 3), 20 
fFık 41 22 lâ 31, 34 43 (Fık 1, b), 44 ve 45 ıncı ve Nizamnamenin 
V*2 ir 103 110 117, 120 121 (2 ncı cümle), 122, 123, 126 131 Ah 1 35 
138 C n k 1) ve 151 'n^ı maddeleri hükümlerinde değ ş k h k yapılması 
isten ı rse, oy'arda-birliği; 

b l B u Uz'aşman n a) ve c) harflerinde g sterılen hükümlerin
d e n b-şka hükümleriyle Nızamnames nm 107 ilâ 109, 111, 113, 116, 118, 
119 121 (1 ıncı cümle) 124, 125, 127, 129, 136, 139 ve 140 ıncı madde
ler nd^ yazılı hükümlerde değişiklik yapı'ması istenilirse, oyların uçte 
ıkis n ; 

c) Saz eşmenin 33 uncü maddesinde gösterilen hakeme verilecek 
en'aşm-zhk halı har.ç olmak üzere, Uzlaşmanın 20 (Fık 2) ncı mad-
desry'e N'zamnamen n diğer maddeler nm değiştirilmesi veya bu U z 
laş n a n n ve Nızamnames n n hükümlerinin te fs in istenilirse, oyların 
kes n çoğun'uğunu kazanmalıdır. 

M A D D E • 45 

Uzlaşı,*amn ı ygulanması ve süresi 
B u Uzlaşma 1 Nisan 19'9 da uygulanacak ve belli olmayan bir 

zaman için yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerinin Marahhas'arı, ıç.n-
de yazılanları tasd.k ederek bu Uzlaşmayı Kanada Hükümet nm arşiv
lerine konu'mak ve birer sureti taraflardan her bırme verilmek üzere 
b.r nüsha olarak imzalamış ardır 

imza lar 

- Posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair 

uzlaşmanın icra Nizamnamesi 

Aşağıda imzaları bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Ottawa da yapı'an 
Dünya Posta Soz'eş-nes nm 24 uncu maddesine go e posta havale'er ne 
ve seyahat posta bonolarına da.r Uzlaşman n uygalanmasını sağlamak 
ıçm kendi idameleri adına aşağıdak. tetb.rlerı ıtt.fakla kararlaştırm ş-
lardır : 

BlRÎNCÎ K I S I M 
İLK HÜKÜMLER 

M A D D E : 101 
Posta ıdaı elerine verilecek bilgiler 

1 — Her idare, Uzlaşman.n uygulanmasından en az uç ay önce 
diğer idarelere, milletlerarası baro aracılığı ıls aşağıdaki b.Igılerı ver
melidir . 

a) Havaleler servisi ; 
1° Uzlaşma esasına göre kart havaleleri ve liste havaleleri a'ıp 

verdikleri memleketlerin listesini; 
2° Y a havale tanzimine ve odemes ne mezun kıld'k'arı merkezie-

r n listesini veyahut butun meıkez 1er Jn n bu servise katıldıklarını; 
3° Icab nda telgraf havalelerin n ahnıp verilmesine katıldığını; 
4° Havalelerin tanziminde ve ödenmesinde kabul edilen en yük

sek tutarı, 
5° Memleketme gönderilen havalaier tutarının hangi para ile 

gösterilmesi lâzım geld ğıni, 
6° DuzenTencn havale'ere uygulanan ücreti; 
7° B u ucıetm ne suretle göster leceğ n i ; 
8° Gerektiğinde havale tutarın n ikametgâhta ödenmesi, post

restant, tarih vizesi, reklâmasyon ve ödeme müsaadesi ıçm alman üc
retleri , 

9° ödenmesi ıç n müracaatta bulunulmayan hava'eler tutarlarının 
kesin olarak Devlete mal edilmesi ıçm ıç mevzuatına göre geçmesi ge
reken muhiet 'enn suresmi, 

10° Paraların ekspres olarak (Telgraf havaleleri) tes'ım ücret'ni; 
11° Havalelerin, memleketi içinde Ciro yolıyle devir ed.lıp edılemı-

yeceğı hususundaki kararını; 
12° Havalelerin, listelerle alınıp verildiği hal har.ç, kullanıldığı 

havale formullerın.n bir tanesini; 
13° Havaleler n uzerme yazılacak paraların gösterılmes nde k u l 

lan lacak 1 den 1000'e kadar olan sayıların memleketinin resmî dilindeki 
imlâsını; 

14° Havale a h p vermek ıçm aracılık edebileceği Uzlaşmaya katıl
mamış mem'eketlerm lıstes nı, 

15° Reklâmasyoniarla bi lgi istemeler n ve geri alma ve adres de
ğişi rme isteklerinin gönderilmesi gereken servisi (Merkezi idare, alıp* 
verme merkez veya bu işe ayrılan başka bir merkez) ; 

b) Seyahat posta bonoları servisi • 
1° Uz'sşma esasına gore seyahat posta bonoları alıp verd ğı mem

leketlerin listesini; 
2° Y a bonoların tanzimine ve ödenmesine yetki l i kıldığı merkez

lerin listesini veyahut butun merkez'ermın servise katıldıklarım; 
3° Her seyahat posta bonosunun, uzerme düzenlendikleri memle-

ket.n parasıyle bedelini; 
4 ° Düzenlenen bonolara uygulanan ücretleri. 
2 — Yukarıda gösterilen bilgilerdeki her değişiklik, geciktiri lme

den bildiri lmelidir. 
3 — idareler, karşılıklı münasebetlerinde uygulad k l a n çevirme 

rayiçlerim ve bu rayiçlerde yapılan butun değ.şıklıkleı ı doğruca birbir 
lerine bildirmelidirler. 

M A D D E : 102 
Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin uygulanması 

Havalelere, ba Nizamnamede derp ş edılmıyen batım hususlarda, 
Sözleşmenin i c r a Nizamnamesin n hükümleri ve bilhassa aşağıdaki mad
delerin konusunu teşkil eden hükümler uygulanır : 



a) Madde 146 «Alma haberi»; 
b ) Madde 147 «Postaya vermeden sonra istenilen alma haberi»; 
c) Madde 150 «Ekspres posta maddeleri»; 
d) B u Nizamnamenin 110 ve 126 ncı maddeleriyle tamamlanan 

madde 156 «gen alma, adres değiştirme». 

M A D D E : 103 

Halkın kullanmasına mahsus formüller 

Sözleşmenin 45 ıncı maddesin n 2 ncı fıkrasının uygulanması b a k a 

mından aşağıdaki formüller halkın kullanmasına mahsus formüllerden 
sayılır : 

— M P 1 (Milletlerarası posta havalesi), 
— M P 4 (Mı letlerarası posta havalesine ait reklâmasyon), 
— M P 10 (Seyahat posta bonosu), 
— 11 (Seyahat posta bonoları karnesi) , 
•— M P 12 (Makine ile yazılmağa mahsus milletlerarası posta ha 

valesi). 

İKİNCİ" K I S I M 

H A V A L E L E R 

P A R Ç A : I 

TANZİM, Y O L L A M A 

BÖLÜM : I 

TANZİM, Y O L L A M A 

M A D D E : 104 

Kart havaleleri formülleri 

1 — Havaleler, ilişik M P 1 örneğ.ne uygun pembe renkte sağlam 
karton'a yapılmış bir formül üzerine düzenlenir 

2 — önemli sayıda havale gönderenlere bazı kolaylıklar göstenl-
mes nı kararlaştıran idareler, bunların ilişik M P 12 örneğine uygun for
mülü kullanmalarına müsaade edebilirler. 

M A D D E : 105 

Kart havalelerinin tanzimi 
1 — K a r t Havaleleri, lâtm harfleriyle ve arap rakamlarıyle - tas

d ik l i bile olsa kazıntı ve çıkıntı olmaksızın - yazılır; kurşun kalemiyle 
olan yazılar kabul edilmez, bununla beraber, servis işaretleri kopya k a 
lemiyle yapılabilir; M P 12 formülü, servis işaretlen hariç tamamıyle 
makine ile doldurulmalıdır. 

2 — Havaleler bedelinin yazı ile gösterilmesinde, para ünitelerinin 
adı, gerekirse, kısaltılabılır, ancak, bu kısaltmanın muteamıl olması ve 
karışıklığa sebebiyet vermemesi de şarttır B u gösterme, ondalık sis
temine uyan bir para ile yapılırsa, para ünitesi kesirleri yalnız rakamla, 
fakat mecburî olarak yüzde (Veya binde) ıkı (Veya üç) rakam'a ve 
lüzum halinde bir sıfır (Veya ıkı sıfır) ile ifade edilebilir Kullanılan 
para, ondalık sistemi kaidelerine uymazsa, para üniteleri veya para 
ünitesi kesirleri daima tamamen yazı ile yazılmalıdır, adları ise onda
lık sistem ıçm derpiş edilen şartlar içinde kısaltılabılir; tutarın rakamla 
gösterilmesinde yazı ile yazılan bedelde zıkredılmıyen para üniteleri 
veya unıte kesirleri yerine sıfırlar konulur. 

3 — Havalelerin adresi, alıcı açıkça tâyin ed lecek şekilde ya 
zılmalıdır, kısaltılmış adreslerle telgraf adresleri kabul olunmaz 

4 — Servis havaleleri, yuz taraflarında «Posta servisi» ibaresini 
veya buna benzer bir ibare taşılamalıdırlar. 

5 — Alıcının kendisine ödenecek havaleler, yuz taraflarında ve 
a r k a taraflarında çok belli haıflerle «Yalnız alıcının kendisine ödenecek» 
şerhini taşımalıdırlar. 

6 — ödeme haberli havaleler, yuz taraflarının başında, çok bel'ı 
harflerle «ödeme haberi» ıbaresmi veya gönderici ödeme haberinin 
uçakla gen çevrilmesini isterse, «ödeme haberi uçakla» şerhini taşı
malıdırlar. 

_ j r ;t T - • 

M A D D E : 106 

Yasak veya müsaade edilen şerhler 

Havaleler üzerine, formüllerin metinlerinin gerektird ği şerhler
den başka şerh yazılması yasaktır; «Posta servisi», «Yalnız alıcınm ken
disine ödenecek», «Ödeme haberi», «Uçakla», «Ekspres» g i b i servis işa

retlen müstesnadır, bununla beraber, kuponun arkasına havale alıcısına 
ozci b r b l d r ı m . Jâve etmek hakkını haizdir. 

M A D D E . 107 

Re'sen taahhütname 

îdare'er, tanzim ettikleri havaleler n hangi bedelden itibaren - bu 
bedel 250 franktan aşağı olmamak şart y 'e - re'sen taahhütlü işlemine 
tabi tutulacakları hususunda anlaşabilirler 

M A D D E : 108 

Ta izinden sonra istenilen ödeve haberi 

1 — 102 ncı madden n b) harfi hükümler n " ayk'rı o'arak tanzim
den sonra yapılan ödeme haberi istekleri ı ç m 115 ıncı maddede göste
ri 'en M P 4 formülü kul'anılır. 

2 — Alınan ucreLn tutarı bu formül üzerine, gerek posta pul la -
rıyle ve gerek rakamlarla ve tanz m memlekctm n parasıyle hava pos
tasına dair hükümler n 5 ıncı maddes nde derp ş olunan şekı'de gösteri
l i r . 

M A D D E • 109 

Kart havalelerinin yollanması 

1 — Başka yolda anlaşma yoksa, havaleler zarf içinde yollanmaz
lar. 

2 •— Havaleler, re'sen taahhütlü yapılıp yppılmadık'anna gore Söz
leşmenin i c r a Nizamnamesin n 162 ncı maddes n n 1 ilâ 3 uncu fıkra
larında veya 164 uncu maddesin n 3 uncu fıkrasında yazılı olduğu şe
kilde posta çantalarına konulur. 

BÖLÜM I I 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A AÎT ÖZELLİKLER 

M A D D E .110 

Geri alma Adres değiştirme 

1 — Posta yolıyle gen alma veya adres d-ğışt rmeğe ılışk.n her 
isteğe ahcı adresin n âdı kâğıt üzerine gereken butun tafs-lâtıyle yazıl
mış b r örneği eklenmel dır 

2 — Telgraf yolıyle adres değ ştırmeye ıl şkm her istek, . 'k pos^a 
ile gonder'len ve adres n örneği eklenm ş bulunan ve b^ş taraf n d - altı 
kırmızı kalemle çızfmış ( tarıh'ı telgraf ısteğnm tey d dır) 
şerhini taşıyan bir posta isteği ı'e tey .t cdı'mel d.r 

3 — Bununla beraber, ödeme ıdıresı kend sorunu a't nda adres 
değiştirmeğe ilişkin b r telgraf isteğine, posta teyıd nı bek'emeks zm ce
reyan verebil r 

M A D D E : 111 

Kart havalelerinin tekrar yollanması 

1 — Bir kart havalesini posta ile tekrar yol 'ayan merkez, gere
kirse, havale bedel nı gösteren i lk kıyıt 'an okunab 'ecek şekı 'de I c l r r a -
'e çizer, «Yatırılan para» işareti altındaki kayıtlar olduk'arı g.b k a l 
malıdırlar, havale bedeli, tekrar yollayan mem'ek^tten çıkan Inva-
le'er , ç n tesbit edilen rayice gore yem varış memleket mn parasın -' cev-
rlır ; çevirme neticesi, havale üzer ne rakam vc yazı ile ımrakıin oldağu 
kadar i l k bedele ait kaydın ust tarafına yaz 'hr , yem bedele ait kayıt, 
servis memuru tarafından imza lana , sonradan yapılan tekrar yol lama
lar ha'ınde, aynı usul takıp ed lmelıdir 

2 — i l k varış mem'eketıne tekrar yollama habnde, tekrar yo^a-
yan merkez, i lk bedel. yenıdQn göster r, tekrar yollama tamın m e m 
leket ne yapılırsa, tekrar yollayan merkez, goster'lmış olan bede' yer ne, 
servis işaretlerin n «Yatırılan para» başlığı altındaki kısımda yazalı olan 
tutarı yazar. 

3 — Telgrafla tekrar yollama halinde, tekrar yollayan merkez 
posta ve telgraf ücretlerin n çıkarılmasından sonra kalan para i " i n Yır 
havale duzen'er; posta ücreti, i lk tutardan telgraf ücret mn ç ke.rılma-
s ndan sonra elde ed.'en para üzer n d m hesıp 'amr, yon var ş memle
keti parasına çevirme yukarıdaki 1 ve 2 ncı f 'kralarda d^rp ş o'un-m 
şartlar içinde yapılır; i lk havale ıçm tekrar yollayan merkez tarafın
dan imza veri l ir ; bu havaleye « ücretlerinin çıkarılmasından 



— 68 — 

sonra tutarı a) «tekrar yollarım-ştır» meş
ruhatı veri l ir ve havale ödenmiş havale gibi hesaba, geç r l h r , i lk ha 
valen n kuponu, alıcıya verilmek üzere, bu Nizamnamenin 133 uncü 
maddesinde gösterilen tanzim haberine eklenir. 

4 — Yukarıdaki 3 uncu fıkranın hükümleri : 
a) Uzlaşmaya katılan bir memleketten çıkan ve tanz-m memle-

ket 'nm havale alıp vermed ğı Uzlaşmaya katılan diğer bir mem'ekete 
tekrar yollanan kart havalelerine veya alıp verme listelerle yapıldığın
da; 

b) Uzlaşmaya katılmayan bir memlekete tekrar yollanan kart 
havale'erine; 

c) Uzlaşmaya katılmayan b.r mem'eketten çıkıp Uzlaşmaya k a 
tılan b.r memlekete tekrar yollanan kart havalelerine uygıTanır. 

5 •— Tekrar yo ' lama istekleri, muhtıra olarak, i lk varış merkezin
ce ve gerekirse, sonraki varış merkezlerince kaydo'unur, tekrar yo ' la-
mayı yapan merkez keyfiyetten tanzim merkezine bilgi ver.r. 

BÖLÜM III 

ÖZEL İŞLEMLER REKLÂMASYONLAR. 
B l L G l İSTEMELER 

M A D D E • 112 

Usulüne uyyun olmayan havaleler 
1 — Gerekli şekilde kend sine bilgi verilen ahcı, aşağıdaki 3 üncü 

ve 4 üncu fıkraların uygulanmasını istemezse, aşağıda gösterilen int i 
zamsızlıklardan bir i bu'unan her kart havalesi, düzebilmek üzere, kab 1 
olduğu kadar çabuk ve zarf içinde olarak tanzim merkezine geri çev
r i l i r 

a) Alıcının ad'nın veya ikametgâhının yanlış, noksan veya tered
düde yer verilecek şekilde yazılması; 

b) Adlarda veya paralarda fark bulunması veya bunların y a 
zılmaması; 

c) Kayıtlard» kazmtı veya çık ntı bulunması; 
d) Damga, imza veya serv-se ait sair işaretlerin konulman ası, 
e) ödenecek paranın kabul olunan paradan başka bir para ile 

gösterilmesi ; 
f) Tanzim memleketi parasıyle ödeme memleketi parası aras n 

dakı n spette belli bir yanl.şlık bulunması, bununla beraber, ödeme mer
kezi , bu n spetı t e t k k l e mükellef de"ğıldır; 

g) Nizama uygun olmayan formüller kullanılması 
2 — Bununla beraber, uzak memleketlerle olan münasebetlerinde 

ödeme daresı, bedelleri kabul olunan paradan başka bir para ile göste
ri len havaleleri, - bu paranın çevrilmesini, tanzim ıdares.nın kuliand ğı 
rayiçle yapabilecek durumda olması ve bu idareye derhal bilgi vermesi 
şartıyle - odeyeb l i r , yanlış bir çevirmeden çıkan zararlar, bu yanlışlığı 
yapan idareye a.ttır. 

3 — B i r kart havalesinin ödenmesine ejıgel olan ve açıkça tanzim 
merkezine atfedılebı.ecek intizamsızlıklar, ödeme merkezinin ıntıhab na 
göre hava yolundan veya telgrafla ve alıcı ıçm masrafsız olarak düzelt
tiri len Jır, göndericiye isnat edilebilecek olan veya isnat edilmesi gerekir 
g.bı görünen intizamsızlıklar, alıcının isteği uzerme, hava yolundan veya 
te gı'arla duzeltt'rılebıhr, bunun ıçm bir düzelttirme isteği uçakla veya 
telgrafla ve masrafı alıcıya ait olmak üzere tanzim merkez ne yollanır; 
yanhşlığın bir servis hatasından i leri geldiği tesbıt edilirse, bu mas-
raflaı kendisine geri veri l ir . 

4 — intizamsızlığın düzeltilmesi telgrafla istenirse, usulüne uygun 
olmayan havale ödeme merkez nce alıkonulur; bu merkez, düzeltme 
telgrafını alır almaz düzeltmeyi yapar ve bu telgrafı havaıeye ekıer 

5 — Uçak'a veya telgrafla bir düzeltme isteği alınca, tanzim mer
kezi , intizamsızlığın servise affolunabilecek bir yanlışlıktan i l e n gelip 
gelmediğini inceler, inceleme musbet olursa, intizamsızlığı derhal hava 
yolundan veya telgrafla duze t r. Aksı halde göndericiye haber verir , bu 
takdirde göndericiye, yani şhğı hava yolundan veya telgrafla- ve masrafı 
kendine ait olmak üzere, düzeltilmesine müsaade olunur. 

M A D D E : 113 

Ödeme haberinin düzenlenmesi 

Tanzim idaresince eklenen formülün kullanılmasına nizamları mü
sait olmayan idareler, ödeme haberim kendi servislerin n bir formülü 
üzerine düzenlemeğe yetkil idirler. 

M A D D E : 114 
Tarih vizesi 

Tar ih vizesi havalenin uzerme yazılmalıdır. 

M A D D E 115 
Reklâmasyonlar. Bilgi iste neler 

1 — B i r kart hava'esı hakkındaki heı reklâınasyon veya bilgi is 
teme, ılış k M P 4 örneğine uygun bir formül uzerme düzenlenir, ve genel 
kaide olarak, tanzim merkezinden doğruna ode ve merkezine yollan r , 
aynı gonderıc n n isteği uzerme aynı a'-cı yararına aynı zamanda tan-

s zira olunm b rden fazla, havaleler ıç n yaln z bir formül kul lan lab i r 
Reklâmasyonlar, resen ve daima en seri yo'dan (Havadan veya yerden) 

^ sözleşmen n 67 ncı maddes nm 4 uncu fıkrasmda derpiş olunan şartlar 
1 İçinde yoPanır 

2 — Ödeme merkezi, havalenin akıbeti hakk nda kes n bilgiler 
veıecek durunda ise formülü, araştırmaların neticelerine gore tamam-

* lanm a olarak, reklâmasyon alan merkeze gen gönderir, araştırmalar 
ı neticesiz k^ld-ğa^veya ödeme ihtilaflı olduğu takdirde formül, tanzim 

idares no oderne idaresi aracılığı ile yollanır, ödeme idaresi, mumkun 
1 oMuğu takdirde, alıcm n havale bedelin a'mad ğma dair bir bi ldir imi 
f de ekler 
^ 3 — B i r reklâmasyon veya bilgi isteme tanzim memleketinden ve-
* ya ödem" memleketinden başka bir memlekette tevdi olunursa, M P 4 
» formülü, tanzim daresme alındı ile birl ikte yollanır, sozleşmenm 67 ncı 

maddesinin 1 ve 2 neı fıkralarında yazılı mühletler uygulanır 

BÖLÜM I V 

ÖDENMEYEN K A R T HAVALELERİ 

M A D D E : 116 
*, 

, Ödev mey en kart havalelerinin geri yollanması 
1 — Her hangi bir sebeple alıcılar na ödenmeyen havale"er, doğ-

' ruca çıkış merkezine gen çevrilır, önce ödeme merkezi bunları kaydeder, 
Tj damgalar veya kullan-'ması sözleşmenin Icıa Nizamnamesin n 155 ıncı 
& maddes n n 1 ilâ 3 uneu fıkralarında yazılı etiketle etiketler 
^ 2 —• Bununla beraber, 111 mcı madden n 3 uncu ve 4 uncu fıkra-
< 'arındı derpiş olunan şartlar içinde düzenlenen havaleler, bunları düzen
ce leycn idareye yo lannıahdır, bu idare, bu havale'erm bedelim, havale as-
İ lınm ç kt'ğı idareye, ya ücrets z yem bir havale ile veya ödenen hava-
f leler hesab ndcjı tenzil yolıyle öder 

l M A D D E • 117 
i 
jj ödeme müsaadeleri 
6 ödeme musaade'erı, ılış k M P 13 orneğ ne uygun pembe renkte b r 
| formül uzerme düzenlenir. 
| 

I M A D D E : 118 
ödemeden once kaybolan, zıyaa uğratılan veya hasara uğrayan 

kart havaleleri 
1 — ödenmeden önce kaybolan, zıyaa uğratılan veya hasara uğ a-

| yan bir havale hakkında ödeme müsaadesi vermeden önce, tanzim ıda-
1 resi, ödeme idaresiyle mutabık kalarak havalen n ne ödendiğinden, ne 
1 bedelin n geri ver ld ığ nden ve ne de tekrar yoilandığmâ-n emin olma-
i lıdır; havalenin sonradan ödenmemesi için dc butun ihtiyatî tedbirler 

alınmalıdır. 
2 —• Gönderici ve a'ıcı aym zamanda bir is i havale bedeLnm geri 

verılmes nı, d ğerı de ödenmesini isterlerse, ödeme müsaadesi birincinin 
lehine tanzim olunur; 

3 — Gönder cı bedelin kendisine geri ödenmesi hakkındaki isteğine 
mesnet olarak kaybolan, zıyaa uğratılan veya hasara uğıayan havalenin 
postaya verme almdısmı göstermelidir. 

4 —• ödeme idaresi, b.r havalenm kend'sme ge'medığını bi ldirdi 
ğinde, tanzim 'daresı, havalenin geçerlik suresine ait aylık hesapların 
hiç birinde ihtilaflı havalenin bulunmaması şartıyle, bir ödeme müsaa
desi verebilir, bununla beraber, muracatçıya tazm nat verilmesi için uz
laşmanm 27 ncı maddesinin 1 ıncı ve 2 ncı fıkralarında derpiş edilen 
mühlet içinde ödeme idaresinden hiç bir cevap alınmad-ğı ve havale de 
bu muh'etın sonunda alman aylık hesapların hiç b ns nde bulunmad ğı 
takdirde çıkış idaresi paraların geri verilmesine tevessül ?etır eğe y e + k i 
l id ir , keyfiyetten taahhütlü yazı ile ödeme idaresine bilgi veri l ir ve <bun 
dan böyle katı surette kaybolmuş sayılan havale sonradan hesaba geçi 
rılemez. 
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M A D D E : 119 
* 

Ödemeden sonra kaybolan z^yaa uğratılan veya haşata uğrayan 
kart havaleleri \ 

ödemeden sonra kaybo'an, z.yaa uğratılan veya hasara uğrayan \ 
her havale yerine, ödeme ıdares nce M P 1 formülü üzerine duzenlenm ş 
yem bir havale konulur, bu formül, asıl havalenin gerekli butun işaret
lerim ihtiva etmeli ve üzerine < ödemeden sonra kaybolan, zıyaa uğra
tılan veya hasara uğrayan b r havale yerine tanzim edilmiş havale» 
meşruhatı ver.lmelı ve tarih damgasının bir tatbiki basılmalıdır, para
ları aldığ na dair alıcı tarafından imzalanmış bir be'ge kinci nüsha j 
havaleye eklenir ve alındı yerini tutar. s 

PARÇA I I 

LİSTE HAVALELERİ 

BÖLÜM I 

İLK HÜKÜMLER 

M A D D E 120 

Lısie havaleleriyle kart havalelerine mahsus müşterek hükümler 
Liste havalelerine bu Nizamnamenin aşağıdaki maddelerinin hu- i 

kümleri uygu'anır • 
a) Madde 108 «tanz mden sonra istenilen ödeme haberi», 
b) Madde 110 «geri alma Adres değiştirme», 126 ncı madde hü

kümleriyle tamamlanmış olarak; 
c) Madde 115 «reklâmasyonlar. B'lgı istemeler». 

BÖLÜM II 

TANZİM Y O L L A M A 

M A D D E : 121 

Yasak veya müsaade edilen şerhler 
B u Nizamnamenin 106 ncı maddesi hükümleri liste havalelerine uy

gulanır, bunun'a beraber, bu Nizamnamenin 123 uncu maddesine gore 
seç len formül kart ha valesi ise, kuponun arkasına kaide olarak hiç bir 
muhabere kabul edilmez 

M A D D E • 122 

Alıp verme merkezleri 
Liste havaleler n n alınıp verilmesi yakı z «alıp verme merkezlen» 

d nılen ve Uzlaşmaya katılan memleketlerin her bir inin ıdares. tara 
fından gösterilen merkezler vasıtasıyle yapılır. 

M A D D E • 123 

Liste havalelerinin yollanması 
1 — Liste havalelerinin çıkış merkeziyle çıkış memleketi alıp ver

me merkezi arasmda veya ödeme memleketi a'ıp verme merkeziyle ode- I 
me merkezi arasmda yollanm-sı, i lg i l i idarelerden her birinin kendine j 
uygun gelen şek İde tesbit ettiği formüllerle yapılır. j 

2 — Muhtelif memleketler alıp verme merkezlen arasında yollama, I 
aşağ'dakı kaidelere gore yapılır : I 

a) Her alıp verme merkezi, gunluk olarak veya karar'aştırılan | 
tar hlerde, ilişik M P 2 örneğine uygun ve başka bir memlekette oden- J 
mek üzere kendi mem'eketmde tevdi o'unan havaleleri i cmal eden hs- « 
teler düzenler, s 

i 
b) B i r 1 steye kayıtlı her hava'e, Milletlerarası numara denilen | 

bir s 'ra numarası taşr , ba numara, i l g i l i idareler arasmdakı an'aşma- I 
ya gore, 1 Ocakta ve 1 Temmuzda başlayan yıllık bir seriye gore ve
r i l i r , numaralama değiştikçe, arkadan gelen i lk liste, sen numarasın
dan başka b r evvelki serinin son numarasını da taşır; 

c) Listelerin kendileri de numara'arın tab ı gelişine gore her yı
lın 1 Ocak veya 1 Temmuzundan itibaren numaralanır; 

d) Listeler muhabir alıp verme merkez ne, i lk posta ile ve kabil 
oldukça uçakla ve başka yolda anlaşma yoksa, çıkış merkezlerince tan
z im edilen havaleler eklenmeksizm yollanır; 

e) Muhabir alıp verme merkezi, her listeyi aldığını aksi i s t ika 
mete yollanacak i lk liste uzerme verilen münasip bir şerhle bi ldirir . 

M A D D E : 124 

özel listeler 

•Özel bir M P 2 listesi, aşağıdaki havale nevilerınin her b i r i için 
tanzim edilmelidir : 

a) Sözleşmenin 39 uncu maddes'yle Uzlaşmanın 7 nci maddesinde 
gösterilen ücretten muaf hava'e'er; liste, baştarafında «Ücretten muaf 
havaleler» kelimelerini taşımalıdır; 

b) Göndericin n, ödeme mem'eketı alıp verme merkeziyle ödeme 
merkezi arasmda hava yolundan gönderilmesini istediği havaleler; l is 
te, «Havaleler uçakla» şerhini taşımalıdır. 

M A D D E : 125 

Özel serv'sler Listeler üzerine konulacak şerhler 

1 —• Havalenin göndericisi eksnres olarak tes'u- ı is*-pı-«e «^ksnres» 
ibaresi M P 2 listesi üzerinde «Düşünceler» sütununa İlgili kayd 'n h iza 
sına yazılır 

2 — B i r havale göndericisi b ir ödeme haberi İsterse «AP» işareti 
M P 2 listesi uzerme «Düşünceler» sütununa havaleye ait kaydm k a r -
şısma yazılır; gönderici, ödeme haberinin gen çevrılmes nde hava yo
lunun kullanılmasını isterse bu işaret «Uçakla» şerhi ile tamamlanır 

3 •— B i r havale gönderıc.sı ödemenin alıcının kendıs ne yapılma
sını isterse «Yalnız alıcının kend sine ödenecek» şerhi M P 2 listesine 
< Düşünceler» sütunun- havaleye kaydın karşısına yazılır. 

BÖLÜM ın 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A AİT ÖZELLİKLER 

M A D D E : 126 

Geri alma Adres değiştirme 

Sozleşmenm İcra Nizamnamesinin 156 ncı maddes ne aykırı ola
rak, liste havalelerine ait geri alma veya adres değ ştırme istekleri , çı
kış memleketi a'ıp verme merkezi aracılığı İle ödeme memleketi alıp 
verme merkezine yollanır. 

M A D D E : 127 

Liste havalelerinin tekrar yollanması 

Başka bir memlekete tekrar yollanan her liste havalesi, tekrar 
yol'ayan merkez tarafmdan ımz« mukab İmde a'ımr gerektığ nde pa
rası, ucretm çıkarılmasından sonra yeni varış memleketin n parasına 
çevrilir ve yem bir havale düzenlenir. 

BÖLÜM rv 

ÖDEME MEMLEKETİNDE İŞLEMLER 

M A D D E : 128 

Eksik veya vsulune uygun olmayan listeler 
hakkındaki işlem 

1 — Eğer bir liste eks k ise, noksanlığı gören alıp verme merkezi 
tarafından derhal istenilir; çıkış memleketi alıp verme merkezi vakit 
gc ırmeks zm ve kabi l oldukça hava yo'undan, noksan listenin suretini 
isteyen alıp verme merkezine yollar. 

2 — Listeler, ödeme memleketi alıp verme merkezi tarafından 
d kkatle tetkik edilir ve önemsiz yanlışlıkları varsa bun'ar re'sen düzel-
t l i r , çıkış memleketi a r p verme merkez ne ödeme alıp verme merkezi 
l istelen a'dığını bild r irken bu düzeltmelerden de bı'gı verir. 

3 — Listelerde, bildirilecek önemde intizamsızlıklar varsa, ödeme 
memleketi alıp verme merkezi çıkış memleketi alıp verme merkez nden 
izahat ister bu merkez en kısa zam=nda cevao verme' d r noru'pn ha
valelerin ödenmesi cevap gelinceye kadar geciktir i l ir ; izahat istekleri ve 
cevapları, kabi l oldukça uçakla alınıp veri l ir . 

M A D D E : 129 

ödeme haberinin gönderilmesi 
ödeme merkezi tarafından C 5 formülü üzerine düzenlenmiş olan 

ödeme haberi doğruca havalenin göndericisine yollanır. 
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M A D D E : 130 { 
Ödenvııyen liste havalelerinin geri çevrilmesi I 

1 — Aşağıdaki h a v a V e r , alıp verme merkezme ı'k M P 2 lıstesme ] 
kayıt suret y'e ve ödeme memleketinden ç kış memleket ne yollanan b.r 
havale imiş gjDi yollanır : 

a) Uzlaşman n 19 un^u maddesinde göstergen havaleler, 
b) G e n alma isteğin n ait olduğu havaleler. 
2 — Uygun bir şerh ve bunun aıkasmdan ı'k hava'enm milletler

arası numarasıyle kısa tar i f i (Duşanceler) sütunundaki kaydının h i za 
sına konulur. 

PARÇA : III 

T E L G R A F HAVALELERİ 

BÖLÜM • I 
ÎLK HÜKÜMLER 

M A D D E : 131 

Müşterek hükümler 
Telgraf hava'eler ne bu Nizamnamen n I I I undu parkasında b i l 

hassa derpiş ed îmıyen butun hususlarda, kart havaleleriyle Lste hava
lelerine a t hüküm1 er uygulanır. 

BÖLÜM : I I 

TANZİM Y O L L A M A 

M 4 D D E : 132 

Te'graf havalelerinin tansımı 
1 — Te'graf havaleleri çıkış posta merkezi tarafından düzenlenir 

ve doğruca ödeme posta merkez, adres'ı havale telgrafları gönderilme
sin gerektir rler, havale te 'graf 'an, başka y o ^ a anlaşma o'nıadıkça, 
Frans zc° yaz hr vo d i m i aş~-ğıd~k s ıava g o . e tertıp'en.r 

— Ücretli serv s işretleri (Gerek'rse), 
— Ödeme haberi (Gerekirse), 
— Uçak'a ödeme haberi (Gerekirse), 
— Alıç nm kendisine ödeme (Gerekirse), 
— havale (Tanz m posta numarası), 
— Ödeme posta merkezi adı, 
— Göndericinin adı, 
— ödenecek paranın tutarı, 
— Alıcının oturduğu yer n ve mümkünse ikametgâhının, hak sa-

h.b açıkça tâyin ed 'ebfecek ş=k İde dağfu o'arak gösterilmesi, 
— özel muhabere, (Gerekirse), 
2 —• A y n goıderi"i tarafından aym alıcıya a ^ n ' samanda faz 'a 

s a y d t e ' g r a f havalesi veri d fmde - var ş ıd resi kabul ederse - yaln z 
b r havale telgraf' gönderi'eb hr , bu halde tancım numarası şu seki'de 
gösteri1 r «Havaleler 201 - 203» ve odenseek paranın toplaınmda her 
havalen n bedeli ayrıca göster l ir 

3 —• B r te'graf havales nm, gerek te'graf servisi bulunmayan bir 
yerin pos'-a merkezi taraf n d a n ve gerek te'graf servisi ile görevli olma
yan vo b'r çok posta merkezi mevcut olan bir yerde bulunan b 'r merkez 
tarafından düzenlenmesi halinde çık ş merkez' adı çık ş posta numara-
srmn hemen prkas nda ve şu şekilde gösterilmelidir : ( nm 
a a.t havalesi). 

4 —• Öleme posta r ' s rkezm n bulunduğu yerde b ı te'graf merkezi 
yoka", havale te grafı, ödene posta merkezinin adiyle ona vas'talık eden 
te'graf merîtez nm ad n' taş mahd r, oieme yerinde 'oır te'graf merkezi 
bu'un^uğu şüpheli >se veya bu yeım ışını gören telgraf merkez, göste-
rılemczse, h a v a i 0 te grafı y a mu'kî taksimat bo'ges n n ad nı veya öde
me mem'eket adın' veyahut bu k' âdı veyahut da havale telgrafın n 
yo ' lannas ' ıçm kâfi goru'ecek başka her tur la aç.k amayı taşımal'd'r 

5 — P a r a şu şekilde gosterf mehd r • Rakamla ve sonra yazı ı'e 
par - 1 un teler,. sayısı, para unrtesm.n adı ve gerekirse rakamla umte 
kesirleri . 

6 —• B i r kadm a h e n n ai'e adı, kendi ad yle b r'ıkte dahi olsa, 
ön mo «Madai '9 vey^ Mademoıse'le = Bayan» kelime 1 er nden bırı - bu
nun hak sahıb nm aç'kça tâyınme muşa t olan b r s-fat, bir u n v n , bir 
memuriyet veya bir meslek'e tekerrür etmemesi şart yle - konulmalıdır, 
no gönderici ve ne de a'ıcı sözleşmeli brr k 'saltma veya ke ime ile gös
terilebilir. 

7 — Ahcınm otu duğu yerm adı, ödeme merkezi admm aynı ise 
ayr ı ç gösterJmıyebıhr, telgraf havaleleri, «Postrestant» veya «Telgraf -
restant» olarak gönderil rse bun ar yalnız sozu edı'en işaretlerin verine 
ku'lanılan ücretli servis işaretlerin, taşımal.dırlar. 

M A D D E : 133 

Tanzim haberi 
1 — Her telgraf havalesi, ç'kış merkezme ılış'k M P 3 örneğine 

u jgun b r tanzim teyit haberi düzenlenmesini gerektır.r 
2 — - B u haberin uzerme posta pulu yapıştırmak veya ücret dam-

ga'arı basr.'ak yasaktır. 
3 —T a n z i m haberi zarf içinde ve ı'k posta ile ve kab i l oldukça da 

uçakla olmak üzere : 
a) B i r telgraf kart havalesi söz konusu ise, doğruca ödeme mer

kezine; 
b) B i r telgraf liste havalesi söz konusu ise, çıkış memleketinin 

al p verme merkezine yolianıft 

M A D D E : 134 

Telgraf liste havalelerinin yollanması 
1 —• Telgraf liste havaleleri alıp verme merkez'erinden geçmek

sizin doğruca çık ş posta merkezinden ödeme merkez ne yollanır. 
2 — Telgraf liste havale"eri, baştarafında «Telgraf havaleleri» ıba-

res.nı taşıyan özel bir M P 2 lıstes nm duzenlenmes nı gerektirirler 
3 — Alıp verme merkez'erı, bu turlu özel listelerde kayıtlı telgraf 

'ısta havaleler ne, telgraf havale'er ne mahsus bir seriye göre milletle
rarası b r nun ara verebilirler 

BÖLÜM III 
H a l k a tanınan bazı haklara ait özellikler 

M A D D E 135 

Adres değiştirme 
1 — Sözleşmenin 58 ıncı maddesinde derpiş edilen sade adres dü

zeltme haııç, bir telgraf "havalesin n ödeme merkezi, adres değ.ştırme 
isteğine cereyan vermeden once tanzim haber nı almalıdır 

2 — Bununla beraber, ödeme idaresi adres değiştirme hakk ndakı 
telgraf ısteğme, ne posta teyidim ve ne de tanzim haber nı beklemek
sizin kendi sorumu altında cereyan verebilir. 

Madde . 136 

Telgraf havalelerinin tekrar yollanması 
1 — B i r telgraf havalesinin (Posta ile veya telgrafla) tekrar yol 

lanması, tanzim haberi beklemeks zm yapılır. 
2 — Tanzrm haberinin gelmesmden once çıkış memleketine tekrar 

yollama hahnde, tekrar yollayan merkez, ahemm adres m düzeltmekle 
yetinir ve bedele ait yazıları kalemle çizer; h a v a ^ zarf içinde yem varış 
merkezine yollanır, tanzim haberi tekrar yollayan merkeze varır var
maz, aynı yolda işleme tabı tutulur. 

BÖLÜM I V 

ÖDEME MEMLEKETİNDE İŞLEMLER 

M A D D E : 137 

Usulüne uygun olmayan telgraf havaleleri hakkındaki işlem 
1 — Noksan veya yanlış adres yüzünden veya alıcıya yuklenemı-

yecek başka herhangi bir sebeple ödenemeyen her telgraf havalesi, çı-
k ş merkezine, ödememe sebebini gösteren b r servis telgrafmm gönde-
r.lmesını gerekt rır. 

2 — Servis telgrafıyle bir düzeltme isteğmı alınca, çıkış merkezi 
112 ncı maddenin 5 ıncı fıkrasında goster'len şekilde işlem yapar 

3 —• intizamsızlığı normal bir sure içinde hava volundan veya 
telgrafla düzeltilmemiş olan her telgraf havalesi, posta havaleleri için 
bildirilen şekilde düzeltilir. 

M A D D E : 138 

Telgraf havalelerinin ödenmesi 
1 —- Telgraf havaleleri alımr alınmaz ve tanzim haber de beklen-' 

meksızm ödemeye amade tutulur; tanzim haberı,_ sonradan ve kabi l o l 
dukça, alıcı tarafından bedeli alınan havaleye eklenir. 



2 — Tanzim haber ödeme merkezine havale telgrafından once gc-
ien telgraf hava'elen, y a ' n z tanzim h berm^ bakıbıo oden nerncl dır, 
böyle b r halde, tuvale telgrafı bir serv s telgrafı ile i s temimizd ir , ha 
va 'cn n taııb nd n sonraki ı k posta 'le odeme merkezine gelmeyen tan 
zıpı habeı eri, Sözleşmenin i c r a Nız~mnanıesme ck'ı C 14 oınoğme uy
gu ı bir tahk k kâğ dı ile stemîır. 

3 — ödeme merkezin n, haklarında havale telgrafı a'mıd ğı te l 
graf liste havale'en, ancak servis telgrafıyle ıstemlen havele telgrafı-
n n ıkmcı nushasm n alınmasından sonra ödenebilir 

4 — Odcme mera'eketı a'ıp verm= merkez n n hakkımda m r m a ' 
s 're idinde b r M 3 lıstes a'mad ğı te gıaf liste hava'e'erı ıçm çıkış mem
leketi alıp verme merkezinden izahat ıstcneb'lır bu merkez cn k 'sa siırc 
içinde cevap vermel dır, mâkul bıı sure ıçmde cevap alınamazsa, ger
çekten ödenmiş olan telgraf lısto havaleler, çık ş m„m'ekctmd' ,n alı
nan ı'k M ? 2 bstes ne re 'sen ilâve olunabilir, noks -n M P 2 listesi bu 
re'sen kayıttan sonra gelirse, onu alan alıp verme merkez nee iptal veya 
tashih olunur 

M A D D E • 139 

Öâeme haberinin düzen1'enmesi 

B i r telgraf havalesi ıç n bir ödeme haberi düzenlenmesi ışı, odeme 
merkezine ait olup bu merkez bu haberi çıkış me kez ne, ödemeden he
men sonra ve tanzim haberini bcklemeksız n yollar 

M A D D E 140. 

öden niyen te1r)iaf kart havalelerin n geri çevrilmesi 
1 — Herhangi bir sebep'e alıcılarına odpnemem ş olan telgraf kart 

havaleleri 116 ncı madde hükümlerine tabı tutulur 
2 — Bun'ar zarf irinde ve kendilerine ait tanzim haberleriyle bir

likte geri gönderilmelidir 

PARÇA • rv 

M U H A S E B E HÜKÜMLERİ 

BÖLÜM : I 

MÜŞTEREK KAİDELER 

M A D D E ' 141 

Aylık hesapların düzenlenmesi 
1 — Her odeme idaresi, her aym sonunda, kendilerinden havaleler 

a'rmş o'duğu idarelerden her b i n ıeın, ilişik M P 5 orneğme uygun aylık 
b r hesap dizenler, bu hesapta, kendi merkez'erı tarafından muhabir 
idare hesabma b r evvelki ay mnde ödenmiş bıtun hava'eler, kab 1 ol
duğu k^d^ı t a r h s'rasına ve çık ş merkezlerınm harf sırasına gore icmal 
o'unur, lüzum halinde ödenen hava'e'er ilişik M P 6 orneğme uygun 
ozei bıı- ııstede icmal o'unur, bu 1 ste, böyle bir halde, ilişik M P 7 ör-
neğ ne uya:un bir foıımıi üzer ne dazenlenen aybk hesaba eklenir. 

2 — ödeme idaresi bu hesaba şunları da kaydeder : 
a) U z ' a s m a n n 29 uncu maddesi gereğince kendisine ait olan üc

ret payları tutarını; 
b) Gerek rse, Uz'aşmanm 28 ıncı maddesinde gösterilen gen öde

necek paralar tutarı ile 28 ve 31 mcı maddelerde derpiş olunan faizlerin 
tutarını 

3 — Üzerine odeme yapılan müsaadeler, havaleler gibi ış'eme tabr 
tu 'u 'ur ve M P 1 hesabma veya, gerek rse, M P 6 üstesine, tıpkı havale 
imiş g bı kaydolunur 

4 — Aylık hesap borçlu idareye en geç ait olduğu aydan sonra 
gnen ayrı sonunda, musb t evrakla b rlıkte (ödenen havaleler ve öde
me müsaadeleri) gönderilir 

5 - Od°nm s hıva 'e yoksa (Havaleler, odeme müsaadeleri), mu-
hab r idare ve av ' -k boş bir hasan gönderilir 

6 — Borçlu idare tarafından aylık hesaplarda görülen farklar , dü
zenlenecek aylık i lk hesauta gösterilir, tutarları hesap baş na 50 san
t imi geçmezse dikkate alınmaz 

M A D D E : 142 

Genel hesabın düzenlenmesi 
1 — Jlış k M P 8 o neğ ne uy<;un b r foı ıal üzer ne d zı nVn^r 

gene! hesap alacaklı idare tarafından ay'ık hesap'arm a'ınmas'ud^n h^ 
men soma ve hatta bu hesapların teferruatını incelemeden once düzen 
lenır 

2 — Genel hesap, ait olduğu aym bitmesinden sonra ıkı aylık sure 
ıç nd"1 d 'zm'enneiıdır, bu sure uzak memleketlerle olan münasebetlerde 

j 'o t aydır. 
j| 3 — Idıre'er genel hesab n uç aylık, altı ayl k veya y l h k olarak 
jj dt'zen cnaıesı hususunda anlaşabilirler. 

I M A D D E : 143 

'j Hesapların tesviyesi, alelhesap verilecek paralar 

" 1 — A k s ne an'aşma olmadıkça, genel Jjesabm bak yesı veya aylık 
; i r s a p aım top'am'arı, a'acaklı memleketin başşehri veya b i r ticaret yeri 

Lzerne çekilen ve göster Idığ nde odmeb len çek veya po'ıce'erle ve o 
nemleket n parasıyle ve kendisine b r zarar o'mamak şartiyle ödenir; 
a'acaklı .darece yükletilen k l i r ing giderleri gibi fevkalâde masraflar 
müstesna olmak üzere, odeme masrafları borçlu idareye aitt ir . 

< 2 — ödeme, genel hesabın alın ilasından en geç, onbeş gun sonra 
veya ödemeler aylık hesap uze^me yapılıyorsa, bu hesabın a'mmas ndan 

>- son^a yapılmalıdır; bu mühlet uzak memleketler içm bir aydır. 
X 
' 3 — ödenecek para tutarı üzerinde ıkı idare arasında uyuşmazlık 
ı varsa, it iraz edilen kısmın ödenmesi gee ktırı'ebılır; borçlu idare, i t iraz 

sebepler n , 2 n-ı fıkrada gösterilen mühlet ıçm de alacaklı idareye bıl-
I dırmeğe mecburdur. 
İ 4 — B"şka bir idare hesabına, ayda 30 000 franktan faz 'a ödeme 
' yapan b r idare, havalelerm dızenlendık'erı ay ıçmde avans bir para 
i verilmesini istemek hakkını haizdir, aylık ortalama bakiyen n bu 
^ avansla kapat-lmayan k smı 30 000 frangı geçmeme'.d r , aylık orta-
\ 'ama a'acak, kabul edilen son uç aylık hesap'a^ esasına göre tâym olu-
\ nır , borçla idare, son uç aylık orta'^manm havale ışiemm n sprçek 
j önemine artık tekabül etmedığ n , iyice bı'erek, i ler i suremezse ıste-
I nı'en avansı alacaklı idareye, en geç, hava'elerin tanz m ed Idıklen ayın 
ı cnb°ş ncı gunu ödemeye mecburdır, yukarıda bildirilen sure içinde 
1 ödememe ha'mde, Uzlaşmanın 31 ıncı maddesi hükümleri uygulanır 

| 5 — Avans olarak verilen para, ılgı'ı devren n gerçek bak yesın-
I den fazla ise, fark bir sonraki hesaba alınır veya, gerekirse, 6 ncı fık-
I rada derpiş olunan alacağa geçirilir 

6 — Bak 'yen n veya aylık hesap tutarının ödenmesi bakmrndan 
her idare, Uz'aşmaya kat 'an bir mem'eketm d.ğer b r idaresi n^zdınde, 
bu idare ile an'aşmak suretiyle bu memleketin parası üzerinden bir ala
cak hesabı açabilir. 

BÖLÜM : I I 

LİSTE HAVALELERİ V E T E L G R A F HAVALELERİNE M 1 H S U S 
I 

M U H A S E B E KAİDELERİ 
M A D D E : 144 

Aylık hesapların düzenlenmesi 

Liste havaleleriyle telgraf havaleleri aşağıdaki özel muhasebe hü
kümlerine tabidirler : 

a) Liste havaleleri : 
1° İdareler aylık hesapta, ay ıçmde alman listelerin yekûn'arım 

icmal ederler; 
2° Aylık hesap borçlu idareye, ait olduğu ayın son listesi alınır 

alınmaz gönderilir; 
~ 3° İdareler, mutabık kalarak, aybk hesapların düzen1 enmesmden 

vazgeçeb lirler ve lıstenm tutarını, bû listeye eklenecek bir çek veya 
bir poliçe ile ödeyebilirler; 

b) Havale telgrafları : 
1° Telgraf havaleleri, duruma göre kart havaleleriyle veya liste 

havaleleriyle birlikte icmal edilirler; 
2° Telgraf havaleleri, mümkün olduğu kadar i lg i l i tanz m haber

leriyle bırLkte olarak, aylık hesaba eklenir, a t o'dukîarı te'graf hava
lelerinin kayıtlı oldukları hesabın gönderilmesinden sonı-a ödeme idare
sine gelen tanzim haberleri, çıkış idaresine mütaakıp hesaplardan birine 
eklenmek suretiyle gönderilir; 

3° b) harf m m rakam 2° hükümleri telgraf İste havaleler .ne 
uygulanmaz 
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ÜÇÜNCÜ K I S I M 

S E Y A H A T P O S T A B O N O L A R I 

M A D D E : 145 

Emisyona ait genel kaideler 

A'şağıdakı öze'lıkler mahfuz kalmak kaydıy'e, havalelerin tanzimine 
ait genel hükümler bonoların ve karne kap'arınm tanzimine de uygu
lanır. 

M A D D E : 146 

Bonolar ve karne kapları, formülleri, tedarik etme 

1 — Bonolar, il'ş.k M P 10 örneğ ne uygun formüller üzer ne dü-
zen'enir; beyaz kâğıttan yarnlan bomlar üzerlerinde takriben i k i san
timetre yüksek'ığmde a'egorık bir baş temsil eden gd'geli bir flıgran 
taş r 'ar Formülün sol yanında, üç buçuk santimetre genişi ğ nde beyaz 
b r şer t ayrılır Flıgran, bu şeridin yukarısına konulur; ortas na k a 
bartma soğuk bir damga basılır; bu damga bütün memleketler için 
aynı olup bir merkür başı temsil eder; bu şeridin alt kısmı, bonoları 
veren servisin 147 ncı maddeye göre basacağı soğuk damgaya ayrıl
mışta Beyaz şerit hariç olmak üzere formül, kabartma şekiller ihtiva 
cd^n gemş motiflerden mürekkep bir tımsabn uç renk üzermden çok 
net o'arak basılmasıyle vücuda getirilmiş bir emniyet fonu ile k a p l a 
nır Seyahat posta bonosu işareti, emniyet fonu Ve aynı zamanda ve 
aynı renklerde bas'br Uziaşmanm 36 ncı maddes nde derp'ş olunan Uç 
d°ğerin her bir nden olan bonolar için tamamryle farklı renk'er ku l la 
nılır. 

2 — H e r bono, yüz tarafına basılmış olarak aşağıdalo bilgileri 
taşır : 

a) 1 den 100 000 e varan bir seri numarası; 
b) Emisyon memleketinin adı; 
c) Bononun değeri ile tanzim edıld ğı paranın adı; 
d) Yalnız ödenebileceği memleket'n adı 
3 — H a l k a satman bono'ar, ilişik M P 11 örneğine uygun açık 

mavi renkte kap'ı karne halinde birleştirilir ve d'kıl.r. 
4 — Idare'er bono'arı ve karne k a p l a r m basılmalarını sağlayan ve 

maliyet fiyatına veren M'lletlerarası Bürodan tedarik ederler. 

M A D D E : 147 

Bonoların düzenlenmesi 

1 — Tanz'mde, banolara, yüz tarafta ayrılan beyaz şeride ve bu 
maksat için derpiş edilen yere, bunları veren servise mahsus kabartma 
b r soğuk damga bası'ır; bundan başka, son mer'ıyet gunu elle, yazı 
makmesiyle veya bir damga ile kuponların üzerinde gösterilme'ıdır 

2 — idareler, düzenleyen servisin adının hakkedilmiş özel bir 
damga ile gösterilmesi için anlaşabilirler. 

M A D D E • 148 

Karnelerin yapılması ve tertibi 

1 — Bonolar, karnelerin içinde numara'arı sırasına göre tasnif 
edilir. 

2 — B i r karne tanzim eden merkez, bonoların son mer'ıyet gunünu 
kab n üstünde buna ayrlmış olan yerde gösterir, bu kabın fileleri üze
rine de düzen'enen bonoların sayısı ile bu bonoların i lk ve son numara
larını yazar Ödeme memleketinin adı karnenin ve bonoların üzerinde 
derp ş edi'en yere belli bir şekilde yazılır. 

3 — Yazılar, elle, yazı makmesiyle veyahut mihaniki bir basma 
usulü ile basılmalıdır. 

4 — 147 ncı maddenin 1 inci fıkrasınla gösterilen kabartma soğuk 
damganın bir tatbiki , karnenin tanzimi sırasmda kabın uzerme buna 
ayrılmış olan yere basılmalıdır. 

M A D D E : 149 

ödemeden sonra kaybolan, ziyaa uğratılan veya hasara 
uğrayan bonolar 

119 uncu madden'n hukum'erl , ödendikten sonra kaybo'an, zıyaa 
uğratman veya hasara uğrayan seyahat posta bono'arı hakkyüda kıyas 
yolu ile uygulanır Ikmcı nüsha bono M P 10 formülü üzerine düzenle
nir Ödeme idamesi, çıkış idaresi aracılığı ile, alıcmm alındı yerine geçen 
bildirimini sağlar. 

M A D D E : 150 

Hesapların düzenlenmesi 
1 — ödenen bono'arın ay'ık hesabı, ıLş k M P 9 örneğine uygun 

bir formül uzerme düzenlenir. 
2 •— B u hesap, aynı devre içinde ödenen havalelere ait M P 5 aylık 

hesabına eklenir ve toplamı M P 5 hesabının yekûnuna ilâve olunur. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 151 

Nizamnamenin uygulanması ve süresi 
1 — B u Nizamname, posta havalelerine ve seyahat posta bonola

rına dair Uzlaşmanm uyguland ğı günden itibaren uygulanacaktır. 
2 — i l g i l i taraflar arasında i t t i fakla yenilenmedikçe adı geçen U z 

laşma suresmce yürürlükte kalacaktır. 
3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılmıştır. 

imza lar 

Posta ile hesaptan hesaba aktarmalar yapılmasına 
dair uzlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti , Arnavut luk H a l k Cumturıyetı, Almanya, 
Ar jant in Cumhuriyeti , Avusturya, Belçika, Bolivya, Şı ı, Kolombiya 
Cunhurıyet, Küba Cumhuriyeti , Danimarka, Donun ken Cumhuriyeti , 
M ı s x ispanya, Afrıka'dakı ispanyol toprakları, Finlandiya, Fransa, Ce
zayir, Fransa Denizaşırı Posta ve Telekomünikasyon idaresi tarafından 
temsil edilen toprakların hepsi, Yunanistan, Haltı Cumhuriyeti , Hondu
ras Cumhuriyeti , Endonezya Cumhuriyeti , i ta lya , i ta lyan idaresi a l t .n-
dakı So.naL toprağı, Japonya, Laos, Lübnan, Luksemburg, Fas , Monako 
Prensliği N.karagua, Norveç, Paraguay, Holânda, Batı Afrıka'dakı Por 
tekiz eyalet'e*ı, Doğu A f r i k a , A s y a ve Okyanus'dakı Portekiz Eyalet leri , 
Romen H a l k Cumhuriyeti , Sen Maren Cumhuriyeti , isveç, isviçre K o n 
federasyonu, Tunus, Uruguay Doğu Cumhuriyeti , Vat ikan Sitesi Devleti, 
Venezuela Cumhuııyetı, Vıet-Nam, Yemen, Yugoslavya H a l k Federatif 
Cumhuriyeti arasında yapılan (Posta ile hesaptan hesaba aktarmalar 
yapılmasına dair uzlaşma). 

Yukarıda sayılı Memleketler Hükümetler n n aşağ.ya imza eden 
murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapı'an Dünya Posta Birliği 
Sözleşmesinin 22 ncı maddesine göre i t t i fak la ve tasdik şartma bağlı 
olmak üzere aşağıdaki uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

Posta ile hesaptan hesaba aktarmalar yapılmasına 
dair uzlaşma 

PARÇA I 

İLK HÜKÜMLER 

BlRİNCl M A D D E 

Uzlaşmanın konusu 
1 —• B u uzlaşma posta ile hesaptan hesaba aktarmaların, bu mua

meleyi ihdas etmek isteyen memleketler arasında yap'lmasmı tanzrm 
eder B u memleketlerin birinde tutulan her posta cari hesabı, bu mem
leketlerden b'r diğerinde tutulan bir posta carı hesabma aktarmalar 
yapılmasını emredebilir. 

2 —• i l g i l i idareler arasında özel anlaşmalar yapılmak kaydıyle, 
servis, posta çekleri merkezlerinde ödenen değerlerin posta hesap aktar -
masıyle tesviyesine teşmil edilebilir. 

PARÇA II 

P O S T A İLE H E S A P T A N H E S A B A A K T A R M A L A R 

BÖLÜM I 

A K T A R M A EMİRLERİNİN K A B U L EDİLMESİ V E YERİNE 

GETİRİLMESİ ŞARTLARI 

M A D D E : 2 
Alıp verme usulleri 

Posta ile hesaptan hesaba aktarmalar gerek posta yolıyle ve gerek, 
i lg i l i memleket'er arasındaki münasebetlerde telgrafla, aktarmalar kabul 
ed.lıyorsa, telgrafla karşılıklı olarak yapılabilir. 
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M A D D E : 3 

Para Çevirme 

1 — A k s no an'aşma olmad kça, aktarılacak p a r a l a r n tutarı, varış 
memleketinin paras'y e gösterilir. 

2 —• Bununla beraber, her posta idaresi, sözü edilen tutarın borç
landırılacak hesabın sahibi tarafından çıkış memleketi parasıyle göste
rilmesini kabul edebilir. 

3 — Çıkış idaresi, parasının varış memleketi parasına çevrilmesi 
rayic im tesbıt eder. 

M A D D E : 4 

En yüksek tutar 

Her idare, bir hesap sahibinin gerek bir günde ve gerek muayyen 
bir zaman içinde emredeb leceğı aktarmaların tutarını kısmağa yetkil idir 

M A D D E : 5 

Ücretler 

1 — B i r aktarma muame esmın ücreti, aktarılan paranın 0/00 1 im 
geçmemelidir, her idare aşağıdaki yetki len de haizdir • 

a) Kesir ler i servıs.nm icaplarına göre yuvarlaklaştırmak; 
b) 20 santimi geçmeyen asgari bir ücret tesbıt etmek. 
2 —• Bununla beraber, idareler, bu nispi ücret yerine aktan lan pa

ranın tutarından ayrı olmak üzere yeknesak bir ücret almağa yetk i 
l idirler B u yeknesak ücret 50 santimi geçemez 

3 — B i r aktarmanın bir posta carı hesab-nın alacağına kaydı, ıç 
serviste aynı muamele ıçm, icabında alman ücretten daha yüksek bir 
ücrete tabı tutu amaz. 

M A D D E : 6 

Ücretten muaflık 

Servise ait olup idareler ve merkezler arasında resen yapılan aktar 
malar, her turlu ücretten muaftır. 

M A D D E : 7 

Aktarma haberi 

1 — Posta ile yapılan her aktarmaya, keşıdecı veya bunun hesa
bını tutan posta çekleri merkezi tarafmdan düzenlenen bir ihbarname 
eklenmelidir 

2 — - B u ihbarnamenin arkası, alıcıya özel bir şey bildirilmek ıçm 
ku ' l an 'k r , bu halde, çıkış .daresı bundan dolayı, borçlandırılan hesap 
sah b nden - ıç servisinde böyle bir ücret uygulanması şartıyle - bir ücret 
almağa yetkılıd r. 

3 — A k t a r m a haberleri, alıcılara, hesaplarının alacağına aktarı
lan paraların kaydından sonra ücretsiz olarak gönderilir. 

M A D D E : 8 

Telgrafla yapılan posta hesap aktarmaları 

1 — Telgrafla yapılan aktarmalar , Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesine ekl i Telgraf Nizamnamesi hükümler ne tabıdır. 

2 — Yukarıda gösterilen Nizamname ile müsaade olunan telgraf 
ücretlerinden ayrı olarak, telgrafla yapılan aktarmalar, 5 ıncı maddede 
derp ş edilen aktarma ücretine ve bundan başka 1 frangı geçmeyen 
maktu bir ücrete tabidirler. 

3 —• Keşıdecı, telgrafla verilen bir aktarma emri metn ne alıcı ıçm 
özel b^r b.ldırım katabi l ir , bu bildirim, 7 ncı madden n 2 ncı fıkrasında 
müsaade olunan ücretin yerin tutan nizamı telgraf ücretler ne tabıdır 

4 —• Her telgrafla aktarma emri için, alıcı posta çekleri merkezi 
hır varış haberi düzenler ve bunu ücretsiz olarak alıcıya gönderir 

M A D D E : 9 

Alacaklının hesabına geçirme. Kayıt haberi 

1 — îlgıh posta idarelerine haber verdikten sonra, varış idaresi 
alacağın alacaklının hesabına*kaydı sırasında ve mevzuatı da gerekti
rirse, gerek bir para unıtes nın kesirlerini terketmeğe ve gerek tutarı en 
yakın para ünitesine veya bir ünitenin en yakın onda bınne yuvarlak
laştırmağa yetki l idir . 

2 — idareleri mutabık kalan memleketler arasındaki münasebet
lerde keşıdecı, alacağın alacaklının hesabına kaydedildiğinden kendisine 
bilgi verılmes m isteyebilir, sözleşmenin 69 uncu maddesin n 1 ve 2 ncı 
fıkraları hükümleri kayıt haber er.ne uygulanır 

3 —-2 ncı fıkraya gore tahsil edilecek ücretler keşidesinin hesa
bından alınır. 

4 — Kayıt haberi isteği aktarma emrinden sonra yapılırsa, bir 
reklâmasyon gibi sayılır ve 13 uncu madde hükümlerine tabı tutumr. 

M A D D E : 10 

Aktarmaların teatisi 
1 — Aktarmalar , çıkış idaresinden varış ıdares ne, listelerle b i l 

d ir i l i r . 
2 — Tersine anlaşma yoksa, aktarılacak paralar, liste üzerinde 

varış memleketinin parasıyle gösterilir. 

M A D D E : 11 

Alıp verme merkezleri 
A k t a r m a listelerin n teatisi, a'ıp verme merkezleri g bı sayılan ve 

uzlaşmaya katılmış memleketlerin her barının idaresi tarafından göste
rilen çek merkezlen aracılığı ile olur 

BÖLÜM II 

İ P T A L R E K L Â M A S Y O N L A R 

M A D D E : 12 

Aktarmaların iptali 
1 —• Aktarmalar , alacaklı hesab.nın a'acağma geçirilmediği müd

detçe, keşıdecı tarafından iptal edileb.hr, iptal istekleri yazı ile b i ld ir i l 
meli ve keşıdecının aktarma emrini verdiği idareye gonderılmel.dır 

2 — Sözleşmenin 58 ıncı maddesi hükümleri bu isteklere uygulanır. 

M A D D E : 13 

Reklâmasyonlar Bilgi istemeler 

1 —• B i r aktarma emrinin icrasına ait her reklâmasyon veya her 
bilgi isteme, keşıdecl tarafından - alacaklının hesabını tutan idare ile 
an'aşması ıç n bu kimseye yetki verdiği hal hariç - aktarma emr.nı ver
diği idareye yollanır. 

2 — Sözleşmenin 67 ncı maddesinin hükümleri, reklâmasyonlarla 
b jg ı istemelere uygulanır. 

BÖLÜM III 

S O R U M 

M A D D E : 14 

Sorumun esası ve genişliği 

1 — Posta idareleri keşıdecının hesabının zimmet ne geçirilen pa
ralardan, aktarma emirlerinin usulü dairesinde yerlerine getirilmesine 
kadar sorumludurlar. 

2 —• idareler, servislerinin, aktarma listelen üzerinde veya telgrafla 
yapılan aktarmalarda yaptıkları yanlışlıklardan sorumludurlar 

3 —• idareler, aktarma em rlerınm gönderilmesinde ve yerlerine 
getirilmesinde olabı'ecek gecikmelerden hiç bir sorum yüklenmezler 

M A D D E : 15 

Sorum esasında istisnalar 
Posta idareleri : 
a) Servis evrakının zorlayıcı bir sebep neticesinde yok olmas ndan 

dolayı, b 'r aktarma emrinin yerme getınld ğım ispat edemedikleri ve 
sorumları da başka suretle sabit olamadığı takd rde; 

b) Keşıdecı; sözleşmenin 67 ncı maddesinin 1 ıncı fıkrasında der
piş edilen mühlet içinde Mç b r müracaatta bulunmamışsa her t J r ' u so
rumdan kurtulurlar . 

M A D D E • 16 
Sorumun tâyini 

1 —• Sorum, servisinde yanhşlık yapılan idareye teveccüh eder 
2 — Yanlışlık İki idareye isnat olunabildıği veya hangi memle

kette yapıldığı tâyin olunamadığı takdirde, ık* idare parayı eşit paylarla 
İ öderler. 
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3 — Posta havalelerine- ve seyahat posta bonolaıına dair uzlaş
man n 25 ıncı maddesinin 3 ilâ 5 mcı fıkraları t e l g r a f a aktarma erer 
lerine uygulanır. 

M A D D E . 17 

Borç paraların ödenmesi 

1 —. Reklâmasyonda bu unana geri verılmes. gereken paraların 
ödenmesi mecburiyeti, reklâmasvonun yapıld ğı daıeye teıettup eler, bu 
idaren n sorumla idareye racu hakkı mahfuzdur 

2 — Paran-n geri ödenmesi, servisin so runu sabit o'ur olmaz, y a 
pılmalıdır. 

3 — Sorumu olduğu zannedilen ve kendisine bu cihet b İd ı ildiği 
halde altı ayhk bir mühlet ıçmde cevap vermeyen idare, sorumunu zım
nen kabul etm.ş sayılır. 

4 — Paranın geri verıln esi sebebi ne olursa olsun bir aktaı ma 
emri keşidesine gen verilecek para, hesabının z mmetine geçirilen meb
lâğdan fazla olamaz 

5 — Yanlışlıktan doğan zararları en sen olarak ödeyen idare, öde
nen para miktarı kadar bu yani şhk ıç n tazminat alan kimseye karşı 
rucu hakkını haizdir. 

M A D D E : 18 
Alacaklı idareye ödeme 

Sorum'u idare, müracaatçıya parayı ödeyen ıdarcmn a'acağmı, pa-
ranm ödendiğine da r olan b i ld ir im n gonderi'rnes.nden itibaren uç aylık 
b r mühlet içinde gen vermelidir, sözü edilen mablet.n bitmesinden i t i 
baren bu para yılda % 5 faize tab dır. 

BÖLÜM I V 

M U H A S E B E 

M A D D E . 19 

Ücretlerin nereye ait olduğu 

Her posta idaresi, aldığı ücretlerin hepsini muhafaza eder 

M A D D E : 20 

Hesapların tanzimi ve tesviyesi 
1 — idareler, iştirak eden her idare ve hesaptan hesaba aktarma 

emirleri teati edilen her ış gunu ıçm sozu edilen ıkı tarafça gönderilen 
ve aktarma listeler nın toplamlarm'n icmalini gösteren bir hesap tanzim 
ederler, idareler, mutaaddıt günlerin yekûn'arını aynı hesapta top'amak 
için anlaşabilirler. 

2 — B u hesapların ödenmes', her idare borç paralar.n mecmuunu 
ödemek mecbur yetinde o'duğundan, eksiksiz yapılır. 

3 — 2 ncı fıkranm hükümler nden mııs esna olarak ıkı idare hesap
larını takas suret yle ödemek ıçm an'aşabıhrler, bu halde en az ala
cak en fazla alacağın paras na, borsalarda veya ılgı'ı her memleket t a 
rafından bilhassa gösterilen bankalarda resmen kabul ed len kambiyo 
k u r l a r j r n , hesabm ait o duğu gane tekaddanı ed^n en son borsa gü
nündeki fiyatların n riyazi ortalamasına gore çevnhı, bu orta'ama kurlar 
daima dort ondalığa kadar hesaplanmalıdır 

4 — Her hesaptan kalan bakiyeye, Âkıd Memleketler İdareleri t a 
rafından uyuşu'arak tesbıt edilen bir mühletten itibaren ve brr miktar 
üzerinden faiz yurutuluı, bu faızm miktarı yılda Jr 5 ı geçemez 

M A D D E : 21 

Ödeme Guzeşte faizi 
1 — Tersine anlaşma yoksa, her dare, muhabir bu memleket posta 

idaresinde, borçlar n ödenmesi ıç n bu mem'eketm parasıyle bir a'acak 
bu'undurabıhr, eğer bu a'acak, verilen emirleri yerıns get rmeğe yet
mezse, hesaba aktarmalar yine alacaklıların hesaplarının mat ubuna 
kaydolunur. 

2 — B u alacak, diğer butun posta, telgraf veya telefon hesapla
rından kalan borç bakiyelerin n ödenmesinde de kullanılabilir; alacak 
bunu tesis eden idarenin muvafakati olmaks.zm hiç bir ha'de başka b.r 
hesaba tahsis edilemez. 

3 — Alacaklı idare, bakiyelerdi odenmesmı her zaman istemek 
hakkın" haizdir , icabında ödemenin yapılacağı tarhı, aıadak mesafeleri 
de hesaplıyarak tesbıt eder, borçlu idare, ödemeyi tây n edilen tanhte 

yapmamışsa, 20 ncı maddenm 4 uncu fıkrasında derpiş edilen faiz mik
tarı, o tarihi takıp ed n altıncı günden .t.baren yılda % 2 nispetinde 
a rttırılır 

4 — E u Uzlaşman n ve Nizamnamesinin, hesapların tariz m ve boı ç-
l a n n tasfiyesine ait hükümleri, moratoryum, transfer yasağı ı'h gibi 
tek t a r a n , mç bir tedb.rle ihlâl edilemez 

M A D D E : 22 

Üç aylık genel hesap 
Her uç ayın sonunda, gun uk hcsap'arı düzenleyen dareler, sozu 

cdı'en hesap ar n, alelhesap yap-'an ödemeler n ve icabında hesaba dâhJ 
cduen f a zlerın hu icmalini , tasdik ıçm muhabir idarelere y o l a r l a r , uç 
aylık genel hesap bakiyeleri, mutaakıp uç aya nakledil ir , .dareler, bu 
aç aylık hesap yeı ne, uç aylık devrenin sonundaki bakiyeleri göster
mek hususunda anlaşabilirler. 

BÖLÜM V 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

M A D D E : 23 

Memleket d şMda bir pos+a carı hesabı açılmasını isteme 
1 — Müracaat sahıbımn oturduğu memleketin posta ile hesaptan 

hesaba aktarma muameleleri yapt'ğı b r memlekette bir pos^a csıı he
sabı açılmasın n isten nesi halinde, bu mem'eketın ıdares , isteğin tah-
k.kı ıçm hesaba tutmakla makelleı olan idareye yard m etmeğe mec
burdur 

2 — idareler, bu tetkiki butun iht imam ve süratle yapmayı ta 
ahhüt ederler; bunun'a beraber, idarelere bundan do'ayı b r s o r u n te
rettüp etmez 

3 — ikametgâh memleketi idaresi, hesabı tutan idaren n istemesi 
uzerme, hes p sahibinin kanuni salâhiyetinin değişmesine ait malûmatı 
tetk k iç.n kabi l olduğu kadar yardım eder. 

M A D D E : 24 

Posta ücretinden muaflık 
Hesap hulâsalar nı ihtiva eden mazruflar, posta çekleri merkez

leri tarafından Bırlığm herhangi b.r memleketinde oturan hesap sa
hiplerine ücretsiz olarak gönderilir 

M A D D E : 25 

Hesap sahiplerinin listesi 
1 — Hesap sahipleri, hesaplarım tu an idare vasıtasiyle, d ğer ida

reler tarafından yayınlanan hesap sahip en listelerim, bu idarelerin ıç 
servisler nde tesb t edilen bedelle tem.n edebilirler 

2 — Her idare servısm yapılması ıç n lüzum u listeler k a t f a n diğer 
memleketler idarelerine parasız verirler. 

P A R Ç A n ı 

P O S T A ÇEKLERİ MERKEZLERİNDE ÖDENEN DEĞERLERİN 
P O S T A ÎLE H E S A P L A R A A K T A R I L M A S I 

SURETİYLE TESVÎYESÎ 

M A D D E 26 

Posta çekleı ı merkezlerinde ödenen değerler 
1 — Ödeyecek mem'eket posta idaresiyle anlaşmak kayd.yle bir 

yabancı posta çekleri merkez nde ödenecek banka çek'ennı veya ticari 
s°nctieıı, b deÛerim tahsJ etmek üzere alan posta çek merkezlen bun
ları ödemekle mükellef merkeze yol larlar , bu merkez bedePcrın posta 
. e b.r hesaba aktarmak suretiyle tesv.ye eder 

2 - - Değerler s^kıl b~k m n l a n b d i l l e r i tahs 1 edilecek s netler 
ıçm derp ş ed ı^n şartları haiz olmahdı^ar 

3 — idareler, protesto formalitelerinin icrası ıçm luzum'u tedb.r-
lerı ve lcsmı ödemelerin kabul edebileceği şartları birlikte kararlaştı
rırlar. 

M A D D E • 27 

Ücret 
Bedeli tahs 1 ed Imek üzere bir posta çekleri merkez nce ahnan her 

değer, bunu a'an ıdaren.n yararına olarak en çok 20 santimlik bir ücret 
almayı gerektirir. 
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M A D D E : 28 

Sorum 
İdareler hesapların zımmet'ne kaydedilen değerlerin tutarından so-

rum'udurler, idareler : 
a) Değerlerin yollanmasında veya ihrazında; 
b) Protestonun tanziminde veya 26 ncı madden n 3 uncu fıkrası 

hükümler mn uygulanması suretiyle mükellef tutu'abıleceklen adlî ko
vuşturmaları yaptırmakta, 
vukua gelen gecikmelerden sorumlu değildirler. 

PARÇA I V 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 29 

Sözleşmenin uygulanması 

Sözleşmenin, birinci kısmında bulunan genel hükümler posta ile he
saptan hesaba aktarma muameles.ne uygulanır, ancak 7 ncı madden n 
konusunu teşkil eden hükümler müstesnadır. 

M A D D E : 30 

Kongreler arasındaki fasılada yapılan tekliflerin tasvibi 

Kongreler srasmdak fasılada yamlan teklifler (Sözleşmenin 27 ve 
28 ıncı maddeleri) uygulanabilmek için • 

a) Yeni hükümler ilâvesi veya bu U z 1 aşman n ve Nizamnamesi
nin hükümlerin n değiştirilmesi söz konusu olduğunda oylar n üçte i k i 
s in i ; 

b) Sözleşmenin 33 uncü maddes nde derpiş edilen hakeme verile
cek uyuşmezl^k halı hariç olmak üzere bu Uziaşmanm ve Nizamnamesi
nin hükümlerinin tefsin söz konusu olduğunda oyların çoğun'uğunu k a 
zanmalıdır. 

M A D D E : 31 

Uzlaşmanın uygulanması ve süresi 

B u Uzlaşma 1 Nisan 19G9 da uygulanacak ve belli olmayan b r za-> 
men ıçm yürürlükte kalacaktır 

Yukarıda sayılan memleketler hükümetlerinin murahhasları, .emde 
yazılan'arı tasdik ederek bu Uzlaşmayı Kanada Hükümetinin arşivlerine 
konu'mak ve b rer sureti taraflardan her birine ver lmek üzere b r nüsha 
olarak imzalamışlardır. 

3 E k i m 1957 de Ottowa'da yapılmıştır. 

İmzalar 

Pcsta ile hesaptan hesaba aktarmalar yapimasina dair 
Uziaşmanm icra Nizamnamesi 

Aşağıda imza 1 arı bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Ottowa'da yapılan 
Dünya Posta Sozleşmes n n 24 uncu maddesine gore posta ı'e hesaptan 
hesaba aktarmalar yapılmas na dair Uzlaşmanın uygulanmasını sağla
mak iem kendi idareleri adına aşağıdaki tedbirleri i t t i fak la kararlaştır
mışlardır : 

PARÇA I 

A K T A R M A L A R 

BÖLÜM I 

İLK HÜKÜMLER 

M A D D E 101 

Posta idarelerince ver 1ecek bilgiler 
1 — İdareler, aşağıdaki hususları doğruca birbirlerine bıld rmel i -

dırler : 
a) Uzlaşmanın 11 inc i maddesinde bildirilen alıp verme merkez

leri adlarını; 
b) Alıp verme merkezlennde kullanılmakta o'an tasdik damga

larının tatbik örneklerini; 
c) B u merkez'erde yollama mektuplarını ımza'amağa yetki l i me

murların, imzalarının örneklerini de ihtiva eden, listesini; bu liste, ser

vis n ihtiyaçlarına yetecek sayıda gönderılmehd r ; değişiklik halinde 
muhabir idareye tam bu* nüsha gönderilmelidir, bununla beraber, yalnız 
bJd r. 'en ımza'ardan birini iptal etmek soz konusu ise, mevcut liste üze
rinde bu imzanın çızı'mcs.yle yetin l i r ve liste kullanılmakta devam eder; 

d) B'lhassa 'stenıld ğı takdirde, akta fma emirleri ıç n tesbit edi
len çevirme rayic ini ; 

2 — Bund°n başka idareler, M lletlerarası Büroya : 
a) Posta ı'e muhtemelen de t e lg ra fa aktarma emirleri teati et

t ikler memleketler'n adlarını; 
b) Uzlaşmanın 11 ıncı maddesinde bildirilen alıp verme merkez

leri adlarını 
bıld rırler 

3 — 1 ıncı ve 2 nci fıkralarda gösterilen bilgilerdeki her türlü de
ğişik! k gecikmeden bildirilmelidir. 

M A D D E • 102 

Halkın k llanmas^na mahsus formüller 

1 — Sözleşmenin 45 ıncı maddesm'n 2 ncı fıkrasurn uygulanması 
bakımından, aşağıdaki formüller halkın kullanmasına mahsus formül
lerden sayılır : 

V P 1 (Aktarma haberi) ; 
V P 7 (Yerme getirilmeyen bir aktarma emri hakkında reklâmas

yon) ; 
V P 10 (Kayıt haber in 
2 — 101 un^u maddenin 1 ınc fıkrasında göstergen şartlar 'ç'nde 

kullanılan ıç servis formülleri bu hükümlere tabı değildirler. 

BÖLÜM II 

A K T A R M A EMRİNİN VERİLMESİ Y O L L A M A 

M A D D E • 103 

Formüllere kaydetmeler 

1 — A k t a r m a servisi formüllerine kayıtlar, lâtif harfleriyle ve 
arap rakamlarıyle yapılır 

2 — Boyalı kalemin veya âdı kurşun kalemm'n kullamlması kabul 
edilmez, bununla beraber, imzalar kopye kalemiyle yapılab l ir 

M A D D E : 104 

Aktarma haberlerinin düzenlenmesi 

1 — A k t a r m a haberleri, ı'işık V P 1 örneğin» uygun formül u_;e-
rme, gerek borçland rılacak hesabın sah bı tarafından ve geıekse heosbı 
tutan çek merkezi tarafından düzenlenir 

2 — Kes decı, aktarma tutarını «kış memleketin n psrasiyTe gös
ter d ğmde, aktarma emr m al°n merkez - veya bu merkezm bağlı ol
duğu alın verme merkezi - çevırmevı yapar ve kırmızı murekkep'e, 
haberin vızenn», aktarma tutarını varış memleketi paras yTe kaydeder 

3 — A k t a r m a haberlerine çıkış çek merkez mn tarih damgası tat
b ik i vurulur 

M A D D E • 105 

Telgrafla aktarmalar 

1 — YoFanmayan aktarma haberi müstesna, telgraf aktarmaları, 
d ger aktarma 1 ann tabı oMukları formalitelerin ve muhasebe ış^mleri-
n n aymna tabıd rler ; bunlar, çıkış çek merkezince doğruca alıcınm he
sabını tutan çek merkezine tevcih edilmiş aktarma telgraflarının gönde
rilmesini gerekt ir^ 

2 — A k t a r m a telgrafı - tersine an'aşma yoksa - Fransızca yazı
lır ve daima aşağıdaki sıraya göre tertiplenir : 

— S T V I S ° ait ücrete tabı işaret'er (Gerekirse). 
— Kayıt h=berı (Gerekirse) 
— Uçak kayıt haberi (Gerek'rse). 
— A k t a r m a (Emrin numarası) 
— Varış çek merkezi adı 
— Keş'decnm adı veya işareti 
•— Borçlandırılan hesabın numarası 
— Kesıdecmm hesabını tutan çek merkezmin adı. 
— Aktarılacak paranın tutarı. 
— Alacaklının adı ve işareti. 
— Alacaklandırıiacak hesabın numarası. 
— Özel haberleşme (Gerekirse). 
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3 — İdareler, her telgraf aktarmasında emir numarasının ve ak
tarma tutarının tamamını veya bir kısmını göstermek için bir anahtar 
k u l 1 anmak hususunda anlaşabilirler 

4 — Aktarılacak para şu şek'Ide gosterı'ebılır • Tam para ünite
leri sayısı rakamla ve sonra yazı ile, para unites nın adı ve gerekti
ğinde, unıte kesirleri rakamla. 

5 — Ne keş.deci ve ne de alıcı sözleşmeli bir kısaltma veya bir , 
kelime ile gösterilebilir % 

M A D D E : 106 j 
Aktarma listeleri » 

1 — A k t a r m a listeleri, alıp verme merkezler nce, ıhş k V P 2 ör
neğ ne uygun formüller üzerine düzenlenir İdareler, formülün 3 uncu 
sütununun doldurulmaması için aralarında anlaşabilirler Her 1 steye, > 
bunu düzenleyen merkezin damgasının bir tatbiki basılır t 

2 — Posta ile gönderilen aktarma haberleri eklenen aktarma lıs- ! 
telerı her ış gününde bir defa muhabir alıp verme merkez'erme yol la- | 
nır; bununla beraber, i lg i l i idareler bir kaç gunun aktarmalarını aynı î 
listede toplamak ıçm aralarında araşabilirler. | 

3 — Telgraf aktarmaları, baş taraflarında çok belli harflerle (Telg- I 
rf aktarmaları Teyit» ıbares nl taşıyan ayrı listelere kaydolunur E L I 
lıste'ere hiç bir aktarma haberi eklenmez j 

M A D D E • 107 jj 

Yollama mektuplarının tanzimi j 

1 — Aynı a'ıp verme merkezine ait listelerden her b'rın n toplamı, 5 
iliş k V P 3 örneğme uygun bir yollama mektubuna geçirilir, bu mek- ! 
tubun genel torjlamı yazı ile veya çekleri muhafazaya mahsus bir ma- f 
kine ile basılmış rakamlar la gösterilir. 

( 2 — Yol lama mektubundaki kayıt numarası, her aktarma 1 stesıne , 
yazılır. 

3 — Yol lama mektup'arma, bunları duzen'eyen merkezm tarih 
damgası basılır ve ış ıçm yetki l i kılman memur veya memurlar tara 
fından imza edilir ; bu mektuplardan her b.rı, a'ıp verme merkez 1 erınm 
her b'rı için her ay yemlenen b r seriye gore sıra numarası alır 

4 — Te 'graf la aktarmalar Lstelerı ıçm ayrı yol lama mektupları 
düzenlendiğinde, bu mektuplar posta ile yapılan aktarmalara ait lıste-
enn yollama mektuplarına mahsus ser.den b r sıra numarası alırlar 

5 — Her ayın sonunda gönderilen her son yo'lama mektubu 
numara'ı son yol lama mektubu» ıbares n taşımalıdır; 

bir alıp verme merkezımn bir ayın son uç gününde muhabir merkeze 
gönderecek hiç bir aktarma emri yoksa, yme bu merkeze « 
numaralı son yollama mektubu» gibi gösterilen bir yollama mektubu 
yollar. 

M A D D E • 108 

Aktarma emirlerin» yollanması 

Yol lama mektupları; aktarma listeleri ve haberleri kapalı bir pa
ket ıçmde toplanır ve alıcı alıp verme merkezine en müsait yollardan 
ücretsiz olarak gönderilir, bu muraselât taahhütlü işlemine tabı tutula
bil ir . 

BÖLÜM I H 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A AİT ÖZELLİKLER 

M A D D E : 109 ! 

Kayıt haberi isteme I 

1 — A k t a r m a yapılması emr.nr verd ğı s T a d a keş decı Uzlaşma- \ 
nun 9 uncu maddesi hükümlerine gore kend sine bir kayıt haberi gon- j 
derılmesını isterse V P 2 hstesme, ılg lı kaydın hizasına «Al» işareti • 
konulur, posta ile gönderilen bir aktarma emri soz konusu ise, aktar
ma haberine çok belli harflerle «Kayıt haberi» ibaresi yazılır, bundan 
başka, kayıt haberin n hava yolundan gen çevrilmesin, arzu ederse, 
haber.n uzerme «Uçakla» ibaresi de konulur. 

2 — İlişik V P 10 orneğ ne uygun bir formül veya b'r C 5 formülü, 
yuz tarafmda keşıdecımn adresi ve arka tarafında aktarma emrin n ', 
tar i f i yazılmış olarak, ılg.lı aktarma haberine eklenir B i r telgrafla ak
tarma soz konusu ise, kayıt haberi, varış çek merkezi tarafından ala
caklının hesabının alacağına geçıı.lır geçirilmez düzenlenir. 

M A D D E : 110 

B r aktarma emrinin iptali ısteyi 

1 — Posta ile yollanacak her iptal isteği için, çıkış merkezi, il'şık 
V P 5 örneğine uygun bir formül düzenler ve bunu memleket n n a'm 
verme rnerkezme yo' 'ar, bu merkez, formülü aktarma emrin n varış 
memleketi alıp verme merkezme yollanmasına ait bilgilerle tamamlar 
ve bunu taahhütlü olarak bu merkeze yollar. 

2 — İstek, telgrafla yollanacaksa, çıkış merkezi veya çıkış mem
leket alıp verme merkezi tarafından ı'ışık V P 6 örneğine uygun b*r for
mül do'duru'ur ve ma'ûmat ücrete tabı serv s te^rafı şekl nde alacak-
landırılacak hesabı tutan merkeze gönderilir; serv's telgrafı, derhal 
posta ile gönderilen b r V P 5 formülü ile tey.t olunur; bu formül i k i 
memleket'n alıp verme merkezlerinden geçmeli ve baş tarafında çok 
belli harflerle « posta çekleri merkezinden 
posta çekleri merkez ne tarihinde gonderJen telgraf is
teğinin tey^d,» ıbares nı taşımalıdır, 
j 

M A D D E : 111 

Reklâvvasyonlar Btfgı istemeler 

B i r aktarma emrınm yer .ne getir Jmes' hakkındaki her rek'âmas-
yon ve b lgı isteme, borçlandırılan hesabı tutan -çek merkezince ilişik 
V P 7 orneğ ne uygun bir formül düzen1 enmes.nı gerektirir ; bu formül, 
gcrelcrse memleketler n her b rımn alıp verme merkezleri aracılığı ile, 
alacakland'rılacak hesabı tutan çek merkezine yollanır; bu formu', Söz
leşmenin İcra Nizamnamesin n 157 ncı maddes ne gare işleme tabı t u 
tulur. 

BÖLÜM I V 

VARIŞ P O S T A ÇEKLERİ MERKEZÎNDE İŞLEMLER 

M A D D E • 112 

Telgrafla vermen aktarma emirlerinin derhal kaydı 

Varış- çek merkezi telgraf aktarma em rlerın n, alacaklının hesabı
nın a'acağına, i lg i l i l isteyi beklemeksız n kaydeder. 

M A D D E • 113 

Kayıt ihbarnamesinin geri çevrilmesi 
109 uncu maddede yazılı kayıt haberi, alacaklandırılan hesabr t u 

tan çek merkezmce tamamlanmış olarak, doğruca keşıdecıye veya bir 
telgrafla aktarma soz konusu ise, hesabı tutan çek merkezine gönderilir 

M A D D E : 114 

Muraselâtın tetkiki ve intizamsızlıklara uyg ılanacak işlem 

1 — Varış alıp verme merkezi, yo ' lama mektuplarını, listeleri ve 
aktarma hataer'ermı ihtiva eden paket len alır almaz, maddenin tetkı-
k m a başlar, herhangi b r intizamsızlık veya kusur görürse, bundan der
hal gönderici alıp verme merkezine ılış k V P 4 örneğine uygun mektupla 
bı'gı verir, bu merkez i lk posta ile cevap vermeli ve gerekirse eksik 
belgeler.n birer suretini yollamalıdır 

2 — Intızams'Zİık aktarma haber.yle aktarma listesinde yazılı pa
ralarda b.r fark bulunmasından ibaretse, varış alıp verme berkczı, ak
tarmayı en kuçuk tutar üzerinden yapmağa yetkdıdır; hale göre, ak
tarma haberi veya aktarma listesi ve yollama mektubu kırmızı mürek
keple düzeltilir ve düzeltmeden muhab.r alıp verme merkezine V P 4 
mektubu ile bı'gı veri l ir 

3 — Alacaklıya atfolunamıyacak herhangi bir sebepten dolayı ye
rme getııı'emeyen te 'graf 'a aktarmalar, çıkış posta çekleri merkezine, 
emirlerin yerlerine getırı'ememesı sebebini gösteren b.r servis telgafı 
gondenlmes.nl gerektirirler; tetkikten sonra çıkış idaresi, intizamsız
lığın b r servis hatasmdan i l e n geld ğını görürse, bunu derhal bir ser
vis telgrafı ile düzelt r , aksı halde, duze'tme posta ile ve keş.decıye so
ru duktan sonra yapılır, bunun'a beraber, keş decı öyle ister ve masra
fını verirse, düzeltme hava yolundan veya ücretli servis telgrafı ile y a 
pılabilir. 

4 — Makûl bir mühlet içinde intizamsızlığı düzeltilmeyen telgrat 
aktarma emirleri, 116 ncı madde hükümlerine gore kabul edilmez. 
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M A D D E : 115 

Bir aktarma emrinin iptali 

1 — B r aktarma emrin n - iptal i 116 ncı maddede yazılı kaidelere 
göre yapılır, iptal telgrafla ıstenmışse, varış çek merkezi, aktarma ha
berini, posta ile gönderilen teyidi alıncaya kadar alıkoyar 

2 — B i r iptal isteği varış çek merkezimi, aktarma emrinin ipta'ıne 
imkân kalmayacak şekilde geç gelirse, bu merkez keyfiyetten derhal 
mektupla çık'ş çek merkez ne bilgi verir , ıptahn telgrafla istenilmesi 
halinde, bu bi lg iy i vermek ıçm "VP 5 formülünün gelmesi beklenmeme
lidir 

3 — 110 uncu maddede yazılı şartlardan başka şartlar ıçmde y a 
pılan ve yollanan iptal istekleri dikkate alınmaz. 

M A D D E : 116 

Bir aktarma emrinin yerine gct rılmemesi 

1 — Herhangi bir sebeple bir aktarma emri alacaklı hesabm ala
cağına kaydedilmediğinde, kayıtlı olduğu listeden çizilir ve bu listen n 
toplamı ı'e ı'gılı yollama mektubu toplamı kırmızı mürekkeple düzel
t i l i r , çıkış memleketi a'ıp verme merkez ne, bu düzeltmelerden ıcab.nda 
i lg i l i aktarma haberi eklenmiş V P 4 formülü i 1 e bi lg i veri l ir . 

2 — i l k defa yerme getirilemeyen b r aktarma emri yeniden v a 
rış memleketi alıp verme merkezine yoPanırsa, çıkış memleketi alıp 
verme merkez nce yem bir aktarma emri gibi işleme tabı tutulur 

3 — Uzlaşmaya katılan memleketler idareleri, yerlerine getir le-
meyen aktarma emirlerin n b»r aktarma lıstesmde çıkış memleketi ala
cağı olarak geçirilmesi veya başka suretle hesap'anması ıçm anlaşabi
l ir ler , icabında, çevirme, diğer aktarmalar için olduğu gibi gunım rayic i 
üzer nden yapılır ve aktarma haberine açık'ayıcı b*r not eklen r 

BÖLÜM V 

M U H A S E B E 

M A D D E : 117 

Hesapların düzenlenmesi 

1 — Hesaplar, ilişik V P 8 orneğme uygun formüller üzerine dü
zenlenir. 

2 — Hesaplar muhabir idareye kabi l olduğu kadar erken yol 'a -
nır. 

3 — Takas usulünü kul lanan idareler, hesaplarını, ilişik V P 11 or-
neğ ne uygun formüller üzerine düzen1 erler 

M A D D E • 118 

Borç paraların ödenmesi 

1 — Posta ile yapılan aktarmalardan borçlanılan para 1 ar, alacaklı 
memleketin parasıyle ve bu memleket ıçm hiç bir zarar olmaksızın aşa
ğıdaki şekillerden biriyle ödenir : 

a) Alacaklı menpeketın hükümet merkezi veya bir ticaret ma
hal l i üzerine tanz m edilmiş ve gosterıldığ'nde ödenir çekler veya poli
çelerle; 

b) B u hükümet merkez n m veya bu ticaret mahallin n bir ban
kası uzerme çekilmiş bir aktarma emriyle. 

2 — Alacaklı memleket tarafından yükletilen k'ırmg masrafları 
gibi fevka'âde masraflar hariç olmak üzere, ödeme masrafları borçlu 
idarece ödenir 

3 — Her idare, kendisi ıç n d.ğer idarelere mûtat şartlarla bir 
posta car hesabı açtırab l i r ; zimmetine tahakkuk eden borç bak'ye'erı-
nın re'sen bu hesabın alacağından da.ma mahsup edılmes ni isteyebilir. 

BÖLÜM V I 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

M A D D E • 119 

Hesap hulâsalarını ihtiva eden ücretten rfuaf mazrufaı 

Hesap hulâsalar nı ihtiva eden ve posta çekleri merkez eri tara
fından hesap sahiplerine ücretsiz olarak gönderilen mazruflar, gönderici 
çek merkeznun adını ve «Posta servisi» ibaresini taşırlar. 

M A D D E : 120 

Yabancı memleketlerde bir posta carı hesabının açılmasını isteme 

1 — Yabancı memleketlerde b r posta can hesabı açıim"sı hak
kındaki her istek, müracaatçı tarafından hesabı tutacak olan idareye 
hitaben yaz 'Pr , bu istek sozu edilen idareye ya doğruca ısteyıcı tara 
fından veyahut ıkametgâhmm bu'unduğu yerin çek merkez nce gonde-
r l i r , ısteyıdn n zaten millî bir posta carı hesabı varsa, hesab nı idare
den çek merkezi aracıl ığının faydalanabilir 

2 — B u merkez, kendi mem eketmde bir hesap açılması ıcm konul
muş kaidelere uyularak, kend' aracılığı ile yapılan ıstek'erı ve doğruca 
rmracaıt olunan yabancı idare tarafmdan kendisine bıldııJen istekleri 
inceler. 

3 —• Lüzum ha'ınde yukarıda, bildirilen merkez, müracaatçıya da-
n ştıktan sonra, istekteki yani şlık arı düzeltir ve listeye, ilişik V P 9 
orneğ ne uygun ve usulü dairesinde do'durulmuş bir belge ek'er, b u for
mülün metn nde derpiş edilmemiş olan bazı özel hallerde, formülü ıca-
b nd"> aç'klaycı b r mektupla tamam'ar veya düzelt r B u merkez evra
kın hepsim, vaı s memleketi alıp verme merkezine kendi memleket m n 
alıp verme r erkezı aracılığı ile gondcıır, ibe'gelere vasıta memleketin 
alıp verme merkezinin kabartma damgası basılır ve yo ' lama mektupla
rının tasd kı ıçm yetki verilen memur veya memurlarca imza konulur 

PARÇA II 

P O S T A ÇEKLERİ MERKEZLERİNDE ÖDENEN DEĞERLER 

M A D D E 121 

Alacak tahs ime dair uzlaşmamı İcra Nizamnamesinin uygulanman 

.Aşağıdaki özellikler mahfuz ka 'mak kaydıyle, posta çekleri mer
kezlerinde ödenen değerler, bilhassa değerlerin haiz olmıları gereken 
şart'ar, yasak şerhler veya yazılar ihtiva eden muraselâta uyg lan"n 
işlem, ibraz, ödeme mühletleri ve tahsil ed^ememe sebebinin gösteril
mesi bakımından alacak tahs 1 ne dair uzlaşman n i c r a Nizamnamesinin 
bunlara uygulanması mumkun olan hükümlerine tabidirler. 

M A D D E : 122 

Değerleri haiz olmaları gereken özel şartlar 

Posta çekleri merkezlerinde ödenen değerler borçlandırılacak posta 
carı hesabı numarasını ve bu hesabı tutan posta çekleri merkezin n admı 
taşımalıdırlar 

M A D D E : 123 

Değerlere ait yollama boralarının düzenlenmesi ve gönderilmesi 

1 — Posta çekleri merkezlerinde ödenen değerler uç nüsha olarak 
tanzim ed İm ş ilişik V P 12 örneğine uygun bordrolar üzerine kaydolunur. 

2 — Çıkış çek merkezi V P 12 bordrolarınm 'aslını muhafaza eder 
ve değerler n ödeneceği çek merkezine doğruca diğer ıkı nüshayı gön
derir, bu nüshalara ödenecek değerleri ekler 

3 — Tahsilden sonra, değerleri ödeyen merkez (bordronun b J n >s-
hasm 1 103 mcı maddede derpiş edilen şartlar ıç nde, değerler n çık ş ıda-
ıesıne geri çevirir, gerekirse buna ödenmeyen değerleri e k e r 

M A D D E : 124 

Paraların gönderilmesi 

Değerleri ödeyen merkezde, tahsil edilen değerlerin tutarı - ak
tarma ücreti çıkarıld ktan sonra - çıkış çek merkez nce gosteraen posta 
carı hesabı yararına bir aktarma emri tanzimini gerektirir 

PARÇA III 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 125 

Nizamnamenin uygulanması ve suresi 

1 — B u Nizamname, posta ile hesaptan hesaba aktarmalar yapıl
masına da'r uzlaşmanın uyguland ğı günden itibaren uygulanacakt r 

2 — I'gılı taraflar arasında i t t i fak la yenilenmedikçe adı geçen uz
laşma sures nce yürürlükte kalacaktır. 

3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılmıştır 
* imzalar 
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Ödeme şartlı posta maddelerine dair uzlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti , Arnavutluk H a l k Cumhuriyeti , A lmanya A r 

jantin Cumhuriyeti , Avusturya, Belçika, Bolivya, Kamboç, Ş lı, Çın, K o 
lombiya Cumhuriyeti , Kuba Cumhur yeti, Dan marka, Dom mken Cum
huriyeti, M s r, İspanya, Afrıka'dakı İspanyol toprakları, F i n andıya, 
Fransa, Cezayir, Frans.z Denizaşırı Posta ve Telekomünikasyon idaresi 
tarafından t e m s ' edilen toprakların hepsi, Yunanistan, Macar Haık 
Cumhuriyeti , Endonezya Cumhuriyeti , Irak, İzlanda Cumhur yeti, İtalya, 
İtalyan idaresi altındaki Somali toprağı, Japonya, Laos, Lıbnan, L ibya , 
Lükse nburg, Fas, Meksika, Monako Prensi ğı, Nikaragua, Norveç, P a 
raguay, Holânda Fe'emenk Antü'erı ve S u n a m Polony \ H a l k Cumhu
riyeti , Portekiz, Batı Afrıka'dak. Portek z Eyaîet'en, Doğu Afıık<>, / pya 
ve Okyanusyadakı Portekiz Eyaletleri , Romen H a k Cumhuıiyetı, Sen-
Marcn Cumhuriyeti , İsveç, İsviçre Konfederasyonu, Suıiye, Çekoslo
vakya, Tayland, Tunus, Uruguay Doğu Cumhuriyeti , Vat ikan Sitesi Dev
leti, Venezuelâ Cumhuriyeti , V 'e t -Nam, Yemen, Yugoslavya H a l k Fede
ratif Cumhuriyeti 

Arasında yapılan ödeme şartlı posta maddelerine dair Uzlaşma 
Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerinin aşağ-ya ın^a eden 

murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottav a'da yap an Dünya Posta Sozleş-
mes mn 22 ncı maddesine gore i t t i fak la ve tasdik şaıtma bağlı olmak 
üzere tşağıdakı uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

Ödeme şanlı posta maddelerine dair uzlaşma 

BÖLÜM I 

İLK HÜKÜMLER 

BİRİNCİ M 4 D D E 

Uzlaşmanın konusu 

B u uz'aşma buna kat- lsn memleketler idareler n n karş bkh müna
sebetler n d ı ihdas etmeği karar aşt rdıklan ödeme şartlı posta madde'eri 
alıp verme işlerini tanzim eder. 

BÖLÜM II 

G E N E L ŞARTLAR. ÜCRETLER P A R A L A R I N TRANSFERİ 

M A D D E : 2 

Kabul edilen post" maddeleri 

1 — Sbz'eşmede veya değer konu'muş mektuplara ve kutulara dair 
uzlaşmada veyahut posta ko'ılerıne dair uzlaşmada derp ş ed 'en şartlara 
uygun bu unan tahhutlu haberleşme maddeler „ ıc Ceğer konu'mus mek
tuplar ve kutular ve posta kolıleı odeme şartlı olarak gondcrıleb l i r 

2 —• Uz'aşmaya katılan m^nfeketleiın idareleri, yakarıda sayılan 
maddelerden ancak bazı nevileri odeme şart i olarak kabul etmeğe yet
ki l idir ler . 

M A D D E • 3 

Kabul şartlın 

1 — Ödene şaıtlı maddeler, ait oldukları nevin kabul şartlama ve 
ücretle: ine tabidirler 

2 — Tasfiye tarzı nasıl olursa o sun ödenecek paranın cn yüksek 
tutarı, parayı tahsil eden memleke\n maddenin çıktığı memlekete gön
derilen havaleler - ç n kabul ettiği en yüksek tutarı gecen ez 

3 — Ters ne cn'aşma yoksa, ödenecek para t u ' a r , madden n e k 
tiği memleket perası/le gösterilir, bunun'a beıaber, ödenecek para, mad
den n varış yerinde tutu'an posta can hesab na yatırılacak veya aktarma 
edı'ecekse, varış memleketi parasıyle gösterilir. 

M A D D E • 4 

Gönderici ile hesaplaşma usulleri 

Coııderıc ye a t paıalar kend sine aşağıdaki şekılleıden b i n ı'e 
yo'lan-r : 

a) Öde le havalesiyle kı bunun b^de'ı, maddenin cıkt-ğı me me-
kette „utu an b r po^ta carı hesab na - bu memleket ıdares nnı nizam
ları buna muşaıt ise - yatırılabilir; 

b) İlgili idareler aşağıdaki usulleri kabul ederlerse : 
1° Paran n t a l i s i edildiği mem'ekette tutulan bir posta carı hesa

bına aktarma veya yatırn a suretiyle, 
2° Madde 'enn çıktıkları memlekette tutulan bir posta c a n hesa

bına aktarma suretiyle. 

. M A D D E : 5 

Ücretler 

1 — 3 uncu maddenin 1 ıncı f -kr"smda gösterilen ücretlerden başka 
gönderici aşağıdaki ücretleri peşin öder • 

a) ö d e n e tutar nın kendi yarar na ücretsiz o'arak düzenlenecek 
bir ödeme havalesiyle gönderilmesin isterse • 

1° E n çok 50 santimi k maktu bir ücret, 
2° ödmae tutarının en çok % 1/2 sine eşit- nispî bir ücret; her 

id - re servisin n uygun'uk'ar m en ıyı şekilde karşılayan olcuyu kabul 
etmek hakkını haizdir; 

b) Ödeme hava es mn kendisine uçakla gönderilmesini isterse ve 
i lg i l i idarelerin tersine b r an'aşna'an yoksa - A l m a haberi formülünün 
hava yolundan geri çevrilmesi için söz'eşmenin -69 uncu maddes nın 1 ıncı 
f ıkras n n derpiş ettiği ücrete eş't b r ücret; 

c) Öden o tutar nın, parayı tahsil eden memlekette bulunan bir 
posta carı hesab'na yatırlmas nı veya aktarma edilmesini veya madde-
n n ç-ktığı memlekette o'an b'r posta carı hesab'na aktarma ed'lmesını 
isterse E n çok 25 santimlik maktu bir ücret 

2 — Bundan başka, parayı tahs.l eden memleket ıdares nce odeme 
tutarından aşağ dakı ücretler alıkonulur 

a) Eğer bu tutar, parayı tahsil eden mem'ekette tutulan bir carı 
hesaba yat n r veya aktanlırsa : 

1° E n çok 25 santimlik maktu bir ucıet; 
2° Gerektiğinde, para yatırımlan veya aktarmaları ıçm uygu

lanan ıç ücret; 
b) Eğer bu tutar, maddenm çıkt ğı memlekette tutu'an bir cari 

hesaba aktanlırsa : 
1° E n çok 25 santimlik maktu bir ücret; 
2° Milletlerarası para aktarmalarına uygulanan ücret. 

M A D D E : 6 

ödeme tutarının iptali veya tadili 

1 — ödeme şartlı bir posta maddesi gönderen kimse, sözleşmenin 
58 ıncı maddesinde tesbit olunan şartlarla, odeme bedelinin tamamen 
veya kısmen ıpta mı veya oden ııesı şart koşulan par^mn tutarın n artı
rılmasını isteyebil r 

2 — ödenmesi şart koşulan para tutarının artırılması halinde, 
gönder cı, aıtı.ma için 5 mcı madden n 1 inci fıkrasının a) harfinin 2° 
rakamında gosteııien nispi resmi odemeLdır, tasfiye b r posta carı he
sabına yatırma veya aktarma suretiyle olursa, bu resim alınmaz. 

M A D D E : 7 

ödeme havaleleri 

Nizamnamede derpiş olunan kayıtlar mahfuz kalmak şartiyle, öde
me havaıelerı, posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair U z 
laşmanın tesbit ettiği hükümlere tabidirler. 

M A D D E : 8 

Kolilere ait odeme havalelerinin ödenmesi 

ödeme şartlı kolilere ait odeme hava'eleri göndermelere, maddenin 
çıkış idaresince tâyin olunan şartlar ıçmde ödenir. 

M A D D E : 9 

Alacaklıya ödememe 

1 —- Her hangi bir sebeple alacaklıya odenmiyen bir ödeme hava
lesinin bedeli, madden n çıkış idaresince, bu kimsenin emrine amade 
tutulur, bu bedel, kanuni zamanaşımı suresinin bitmesinde kesin olarak 
bu idareye kalır. 

2 — Her hangi bir sebeple, 4 uncu maddenin b) harf i hükümler 
rme uygun olarak istenilen bir posta carı hesabına yatırma veya ak
tarma işlem, yapılamazsa, parayı tahsil eden idare, bu parayı maddenin 
göndericisi yararına olarak bir odeme havalesine çevirir. 
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BÖLÜM : III 

S O R U M 

M A D D E : 10 

Sorumun escm ve genişliği 

1 — idareler, tahs.I ed len paralardan, ödeme havalesinin usulü 
daıres nde ödenmesine veya bir posta carı hesab nm alacağına geçiril
mesine kadar sorumludurlar 

2 — Bundan başka idareler, posta maddelerinin paralar tahsil edıl-
meks z.n veya ödeme tutarından daha az b r para tahsili karşıl ğmda 
t e s h i l ed'mes ı d m odame tutarı nispet nde sorumludurlar 

3 — Idare'er, paraların tahsilinde ve yollanmasında o'abılecek ge
cikmelerden dolayı h ç bir sorum yüklenmezler. 

M A D D E : 11 

Ödeme bedeli alınmaksızın alıcıya verilen bir posta maddesinin 
göndericiye gen verilmesi 

1 — Alıcı kend sine ödeme bedeli tahsil edPmeksızm teslim edil
miş o1 an b r posta maddesini geri verd ğ.nde, gondeııcıye, bunu üç ay-
]-k b r mi'h'et ıcmde, ödeme bedehnm tedıyes nden vazgeçmek veya 10 
un"u maddenin 2 nc fıkrası gereğmce almış olduğu bedeli gen vermek 
sartıy'e, alab leceğı bi ldir i l ir . 

2 — Gönderici posta maddes m alırsa, gen alman ödeme bedeli 
zararı ödeyen idareye veya idarelere iade olunur 

3 — Gönder cı posta maddes n . a 'maktan feragat ederse, bu posta 
maddesi, tazmnatı ödeyen idarenin veya idarelerin malı olur 

M A D D E : 12 

İstisnalar 

Aşağıdaki hallerde ödeme bedeli ıçm hiç bir tazminat ödenmez 
a) Paıan-n tahs 1 ed.lmemesı, göndericinin b r hatasından veya 

ihmal nden i l e n gelirse; 
b) Post"a maddesi, gerek Söz'eşmen n 49 uncu maddesmm 7 ncı 

fıkrasıyle 9 unaû fıkrasının c) harfinde ve 60 ıncı maddesinin 1 inci 
fıkrasında ve gerek değer konulmuş mektuplara ve kutulara da'r U z 
laşman n 2 ncı maddesinin 4 uncu ve 5 ıncı fıkralarında ve 5 inci mad
des nde ve gerekse posta kolilerine d u r Uzlaşmanın 6 ncı maddesinin 
a) h a ı î m ı n 2°, 3°, 5° , 6° ve 7° rakamlarında ve b) harf nde ve 26 ncı 
maddesinde gösterilen yasakhklara temas etmesi dolayısıyle teslim edi
lememiş ise; 

c) Soz 'cşnenn 67 ncı maddesin n 1 ıncı fık rasmda tâym edilen 
sure ıçmda h ç bir rek'âmasyonda bulunulmamış ise. 

M A D D E : 13 

Tazminatın ödenmesi, rucu, mühletler 

1 — Tazminatı ödeme mecburiyeti, posta maddesinin çıktığı ida
reye terettüp eder, bu idare, sorumlu idareye rucu hakkını kullanabil ir ; 
sorum'u .dare, hesabma avans olarak ödenen paraları, Sözleşmenin 76 
ncı maddesinde tesb't edilen şartlar ıç nde ç'kış idaresine ödemekle 
mukel'eftır. 

2 — Tazminatı son olarak ödeyen idare, bu tazminatın tutarı nis
petinde alıcıya, göndericiye veya uçuncu şahıslara rucu hakkını haizdir. 

3 — Soz'cşmen n, taahhut'u b r posta maddesin n kaybı için taz
ın nat ödenmesi mühletlerine ait olan 75 ıncı maddesi hükümleri, her 
nevi ödeme şaıtlı posta maddeleri ıçm tahsil edilen paralar veya tazmi 
nat hakkında uygulanır. 

M A D D E : 14 

Paranın tahsili konusunda sorumun tâyini 

1 — Parayı tahsil eden idare, yapılan intizamsızlıklardan aşağı-
lakı hallerde sorumlu değildir : 

a) Hatanm, çıkış memleketi ıdares nın nizamı bir hükme uyma-
nasmdan i l en geldiğim ispat edebilirse; 

b) Kendi servisine yollanması sırasında posta maddes nm ve b.r 
•osta kolisi söz konusu ise buna ait yollama kâğıdının n zami işaretleri 
aşımadığını tevsik edebilirse. 

2 — Sorumun ıkı idareden bir ne açıkça isnadı mumkun olamadı
ğında bu idareler zararı eşit paylarla öderler. 

BÖLÜM: I V 

TÜRLÜ V E S O N HÜKÜMLER 

î M A D D E : 15 
l 
i Ödeme bedelinin havale ile tasfiyesi halinde ücretlerin ait 
i 
. oldukları yerlere verilmesi 

' 1 — Posta maddes n m çıktığı memleket idaresi Nizamnamede ya -
z lı şartlar içinde olarak : 

ı a) Parayı tahsil eden idareye, ödenen her ödeme hava'esı basma 
25 sant mhk bir ücret payı ile buna ı'âve olarak bu havalelerin toplu 
bede inm % 1/4 unü; 

» b) Gerekt ğmde, ödeme havalesini uçakla geri yollamakla mukel-
* lef olan idareye, 5 ıncı maddenin 1 ıncı fıkrasının b) harfinde derpiş 

olunan ücreti verir. 
i 
l M A D D E : 16 
t 
| Sözleşmenin ve bazı uzlaşmaların uygulanması 
\ ödeme şartlı posta maddelerine bilhassa sorum bakımından, Söz-
» leş ne ile i c r a Nizamnamesinin ve değer konulmuş mektuplara ve kutu -

laıa dair Uzlaşma ile posta kolilerine dair Uzlaşmanın hükümleri, bu 
> N.zamnameye aykırı olmayan her hususta, uygulanır. 
I 
| M A D D E : 17 
t 
j Kongreler arasındaki fasılada yapılan tekliflerin tasvibi 
I Kongreler arasındaki fasılada yapılan teklifler (Sözleşmen n 27 
4 ve 28 ıncı maddeleri) uygulanabilmek için : 
(i a) Y e m hükümler ilâvesi ve bu Uzlaşmanın 1 ilâ 7, 9 ı'â 15, 17 
I ve 18 ıncı maddeleriyle Nızamnames nm 114 uncu maddesi hukumleri -
[ nın değiştirilmesi söz konusu olduğunda oy birliğini; 
' b) (a) harfinde gösterilenlerden başka hükümlerin d°ğışt rılmesı 
| soz konusu oldağunda, oyların uçte ik i s in i ; 
5 c) Sözleşmen n 33 uncu maddesın'e de*pış edilen hakeme v e r l e -
| cek uyuşmazhk hah hariç olmak üzere, bu Uzlaşma ile Nizamnamesinin 
„ hükümlerin n tefs in söz konusu olduğunda oyların kesm çoğunluğunu 
| kazanmalıdır. 

' M A D D E " : 18 

Uzlaşmanın yürürlüğe konulması ve suresi 
ı 

B u Uzlaşma 1 N san 1959 da uygulanacak ve belli olmayan bir za -
f rnan ıcm yurur'ukte kalacaktır. 
jj Yukarıda sayılan memleket 'e ' in murahhaslar , içinde yazılan'arı 
| tasd k ederek, bu Uzlaşmayı Kanada Hükümetinin arşıvlerme konulmak 

ve birer sureti taraflardan her b.rıne verilmek üzere b r nüsha olarak 
imzalamışlardır. 

3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılmıştır 
imza lar 

Ödeme şartlı posta maddelerine dair U z V u n a n n 

îera Nizamnamesi 

Aşağıda imzaları bulunmlar , 3 E k i m 1957 de Ottowa'da yapı'an 
Dünya Posta Sözleşmes nın 24 uncu maddesine go~e ödeme şartlı posta 
maddelerine dair Uzlaşmanm uygulanmasını sağlamak çın kend ida
releri adına aşağıdak tedb.rler. i t t i fakla kararlaştırmışlardır 

BÖLÜM I 

İ L K H Ü K Ü M L E R 

M A D D E . 101 

Posta idarelerince verfecek b'lgiler 

1 — Her idare, Uzlaşmayı uygulamaya başlamadan en az uç ay 
ön^-e, MıUetlerarası Buro aracılığı, ile ödeme şart ı posta madd eı ser 
vis ne ait faydalı butun b.lg lerı d ğer .dare'ere teb 1 ğ etmel'd r 

2-*— Her turlu değişiklik geciktirilmeden tebliğ edılmel dır 
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MADDE : 102 

Halkın kullanmasına mahsus formüller 
Sözleşmenin 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerini uygulan

ması bakımından : 
R 3 (Haberleşme maddeleri ve değer konulmuş maddeler servisi 

milletlerarası ödeme havalesi); 
R 4 (Posta kolileri servisi milletlerarası, Ödeme havalesi) formül

leri halkın kullanmasına mahsus formüllerden sayılır. 

BÖLÜM II 

POSTAYA VERME 

MADDE : 103 

Posta maddeleri ve yollama kâğıdı üzerine 
konulacak işaretler 

1 — ödeme şartlı haberleşme maddeleri, değer konulmuş mektup
lar ve kutular, posta kolileri ve ilgili yollama kâğıtları, müraselâtın 
adres taraflarında, çok belli bir surette «ödemeli» başlığını ve bunun 
arkasından lâtin harfleri ve arap rakamlariyle ve tasdikli dahi olsa bir 
kazıntı ve çıkıntı olmaksızın ödeme bedeli işaretini taşımalıdırlar; Öde
me bedeline ait işaret ne kurşun kalemi ve ne de kopya kalemiyle ya
pılamaz; bununla beraber, servis işaretleri kopye kalemiyle yapılabilir. 

2 — ödeme bedelinin yazı ile gösterilmesinde, para üniteleri adı 
kısaltmasız yazılır; bu işaret, ondalık sisteme uyan bir paraya ait ise, 
para ünitesi kesirleri yalnız rakamlarla, fakat mecburî olarak, iki (Veya 
üç) rakam - ki bunun bir tanesi b:r sıfır (Veya iki sıfır) olabilir - kul
lanmak suretiyle yüzdeler (Veya bindeler) re gösterilebilir. Kullanılan 
para ondalık sistemi kaidelerine uymuyorsa para ünitelerinin sayısı ve 
adı veya para üniteleri kesirleri tamamen yazı ile yazılır; bedel rakam
larla gösterildiğinde yazı İle gösterilen yekûnda zikredilmeyen para üni
teleri veya ünite kesirleri yerine sıfırlar konulur. 

3 — Gönderici 105 İndi maddede yazılı ödeme havalesinin uçakla 
geri çevrilmesini isterse «ödeme havalesi uçakla geri yollanacak» iba
resi" çok belli olarak maddenin üzerine ve bir koli söz konusu ise yolla-
ma kâğıdı üzerine yazılır. 

4 — Gönderici, posta maddelerinin adres tarafına ve bir koli söz 
konusu ile yollama kâğıdının yüz tarafına adını ve adresini lâtin harf
leriyle yazmalıdır; tahsil edilen para, bir posta cari hesabının alacağına 
geçirilecekse, posta maddesi ve gerektiğinde, yollama kâğıdı adres ta
raflarında Fransızca dilinde veya varış memleketinde bilinen başka bir 
dilde yazılmış şu İbareyi de ayrıca taşırlar : « çek mer
kezince tutulan Bay numaralı posta cari hesabının alaca
ğına geçirilecektir.» 

MADDE : 104 

Etiketler 
1 — ödeme şartlı haberleşme maddeleriyle değer konulmuş mek

tuplar ve kutuların yüz taraflarına, ilişik R 1 örneğine uygun turuncu 
renkte bir etiket yapıştırılmalıdır; Sözleşmenin İcra Nİzamnamesinin 
145 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında gösterilen C 4 etiketi (Veya bu
nun yerini tutan Özel damganın tatbiki) mümkün olduğu kadar R 1 eti
ketine üst köşesine konulmalıdır; bununla beraber, yukarıda gösteri
len iki etiketin yerine ilişik R 2 Örneğine uygun ve üzerinde lâtin harf
leriyle çıkış merkezinin adı, R harfi, maddenin sıra numarası ve «öde
meli» kelimesi yazılı turuncu renkte bir üçgen bulunan yalnız bir etike
tin idarelerce kullanılması caizdir. 

2 — ödeme şartı kolilerle yollama kâğıtları adres taraflarında R 1 
Örneğindeki etiketi taşırlar. 

MADDE : 105 

Posta maddelerine eklenecek formüller 
1 — Aşağıdaki 5 inci ve 7 nci fıkralarda derpiş olunan haller müs

tesna, ödeme şartlı her maddeye - bir haberleşme maddesi veya değer 
konulmuş bir posta maddesi söz konusu ise, ilişik R. 3 örneğine uygun 
açık yeşil renkte ve bir posta kolisi söz konusu ise ilişik R 4 örneğine 
uygun beyaz renkte sağlam kartondan yapılmış bir ödeme havalesi for
mülü eklenir; havale formülü ödeme bedeli tutarını posta maddesinin 
çıktığı memleket parasiyle göstermeli ve genel kaide olarak bu madde
nin göndericisini havalenin alıcısı olarak göstermelidir. 

2 — ödeme havalesi bedeli, posta maddesinin çıktığı memlekette 
tutulan bir posta cari hesabına yatırılabilirse, bu yetkiden faydalanmak 
isteyen gönderici, havale kâğıdının üzerine, adresi yerine posta cari 
hesabının sahibi ile numarasını ve bu hesabı tutan merkezi göstermeli
dir. 

3 — Gönderici, ödeme havalesinin uçakla geri gönderilmesini is
terse R 3 veya R 4 formülünün yüz tarafına «Uçakla geri çevrilecek» 
ibaresini yazar; bundan başka posta maddesinin çıkış merkezi bu for
mülün üzerine mavi renkte bir «Uçakla» etiket veya damgasını koyar. 

4 — Her idare, posta maddesinin çıktığı merkeze veya merkezle
rinden her hangi bir diğerine memleketinden çıkan posta maddelerine ait 
havaleleri göndermek yetkisini haizdir; bu halde, merkezin adı R 3 
veya R 4 formülü üzerinde gösterilir. 

5 — Gönderici, ödeme bedilinin parayı tahsil eden memlekette tu
tudan bir posta cari hesabına yatırılmasını isterse, posta maddesine, 
tersine anlaşma yoksa, bu memleketin nizamlarında yazılı örneğe göre 
bir para yatırma puslası eklenir; bu pusla, alacaklandırılacak hesabın 
sahibini göstermeli ve varış memleketince, paranın tahsilinden sonra 
alacağına geçirtecek tutar müstesna olmak üzere, formülün gerektir-
diği diğer bütün bilgileri ihtiva etmelidir; para yatırma puslasının bir 
kuponu varsa gönderici buna adını ve adresini ve lüzumlu saydığı diğer 
bütün bilgileri yazar. 

6 — Havale, posta maddesine veya bir posta kolisine alt İse yol
lama kâğıdına sağlamca eklenmelidir; gerektiğinde para yatırma pus
lası da aynı işleme tabi tutulur. 

7 — Gönderici, ödeme bedelinin bir posta cari hesabına aktarılma
sını isterse, ne posta maddesine ve ne de yollama puslasına hiç bir for
mül eklenmez. 

BÖLÜM III 

H A L K A TANINAN BAZI H A K L A R A AÎT ÖZELLİKLER 

MADDE : 106 
ödeme bedelinin iptali veya tadili 

1 — ödeme bedelinin iptaline veya tadiline ait her istek, Sözleş
menin îcra Nizamnamesinin 156 nci maddesi hükümlerine tabidir. 

2 — Telgrafla yapılan bir istek söz konusu ise, bu istek ilk posta 
ile gönderilen ve yukarıda yazılı 156 nci maddenin 1 inci fıkrasında 
sözü edilen suret eklenmiş ve baş tarafında « tarihli iste
ğin teyidi» ibaresi yazılmış bulunan bir posta isteği ile teyit olunur; 
parayı tahsil edecek merkez, bu teyidin alınmasına kadar maddeyi alı-
koyar; bununla beraber, parayı tahsil edecek idare kendi sorumu altında 
olarak posta teyidini beklemeden bir telgraf isteğini sonuçlandırabilir. 

3 — ödeme bedeli havale ile Ödenecekse, posta ile yapılan deği
şiklik isteğine, düzeltilen tutarı gösteren yenî bir R 3 veya R 4 for
mülü eklenir; telgrafla yapılan bir istek söz konusu ise, ödeme havalesi, 
tahsil merkezince 111 inci maddede belirtilen şartlar içinde değiştirilir. 

4 — Maddenin postaya verilmesi sırasında gönderici ödeme hava-
lesinin uçakla yollanmasını istemişse, havalenin yeni formülü yüz tara
fında «Uçakla iade» ibaresini ve mavi renkli «Uçakla» etiket veya dam
gasını taşır. 

MADDE : 107 

Tekrar yollama 
1 — ödeme şartlı her posta maddesi, yeni varış idaresi çıkış ida

resiyle olan münasebetlerinde bu türlü maddeler işlemini yapıyorsa, tek
rar yollanabilir; bu halde, Ödeme havalesi formülü posta maddesine 
ekli olarak kalır. 

2 — Gönderici, ödemenin bir posta cari hesabının alacağına geçir
mek suretiyle yapılmasını istemiş ise ve yeni varış memleketi bu türlü 
tesviyeyi kabul etmiyorsa, 9 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri 
uygulanır Yeni varış merkezi ödeme bedelini, 108 inci maddenin 1 inci 
fıkrasında belirtilen rayici esas alarak memleketinin parasına çevrilir. 

BÖLÜM IV 

TAHSİL MERKEZÎNDE İŞLEMLER 

MADDE : 108 

Çevirme ödeme senetleri hakkında işlem 
1 — Tersine anlaşma yoksa, madden n çıktığı memleket parasiyle 

gösterilen Ödeme bedeli, tahsil memleketi parasına, bu memleketin pos
ta idaresi tarafından çevrilir; bu idare posta maddesinin çıktığı mem
lekete gönderilen havaleler için kullandığı çevirme rayicini kullanır. 
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2 — ödeme bedelini tahsil eder etmez, tahsil merkezi veya tahsil 
idaresince gösterilen herhangi bir merkez, ödeme havales nln «Servis 
işaretleri» kısmını do'durur ve tarih damgasını bastıktan sonra, üze
rindeki adrese yol lar 

3 — Tekrar yollama halinde ve 107 nci madden n 2 ncı fıkrası hü
kümleri mahfuz kalmak kaydlyle yeni varış idaresi, posta maddeleri 
kendıS ne doğruca yollanmış g bi , aynı şekilde işlem yapar 

4 — Hava yolunun kullanılması gönderici tarafından ıstenılmışse, 
ödeme havalesi i l k hava postas.yle gönderilir. 

5 —• Tahsi l ed len paraların bir posta cari hesabına yatırılması ve
ya aktarTması halinde, hesap sahıbme ait olan alacak veya aktarma ha
beri «ödeme» ibaresi taşımalıdır. 

6 — ödeme bedelleri tahsil memleketinde b'r posta cari hesabının 
alacağına geçirilmesi gereken ödeme şartlı posta maddelerine ait para 
yatırma puslaları, bu memleketin kaidelerine göre işleme tabi tutulur 

M A D D E : 109 

İntizamsızlıklar hakkında işlem 
1 — B i r taraftan posta maddesi üzerinde ve d ğer taraftan havale 

veya yol lama kâğıdı üzerinde yazılı ödeme bedelleri arasında fark bu
lunması halinde, alıcıdan en yüksek bedel tahsil edilmelidir. 

2 — Alıcı bu bedeli ödemeyi reddederse, posta maddesi aşağıdaki 
5 inci fıkrada derp ş ed len ist sna hariç, daha kuçuk bedelin tahsı 1! 
mukabilinde ve alıcının çıkış idaresince verilecek b i lg i gelir gelmez ge
rekirse tamamlayıcı bir para yatırmayı taahhüt etmesi şartiyle, verile
b i l i r ; alıcı bu şartı kabul etmezse maddenin teslimi gec ktırılır. 

3 — Butun hallerde, çıkış idaresinin gösterdiği servisten derhal ve 
kabilse hava yo'u ile bilgi istenir; bu servis en kısa mühlet içinde ve k a 
b i l o'duğu kadar uçakla ödeme bedel.nl açıklamak ve gerekt ğınds 106 
ncı madden.n 3 uncü fıkrası hühkumlerini uygulamak suretiyle cevap 
verir 

4 — Malûmat isteğine cevap alınıncaya kadar ödeme havales nın, 
para yatırma pusa'sının veya aktarma emrinin gönderilmesi gecıktrılir 

5 —• Alıcı yolcu olduğu veya bir müddet için yerinden ayrı'mak 
mecburiyetinde bulunduğu takdirde behemahal en yüksek bedelin öden
mesi istenir; red halinde, posta maddesi, ancak bilgi ısteğ ne cevap alın
ması üzerine teslim edilir. 

M A D D E : 110 

ödeme mühleti 

1 — Ödeme bedeli, maddenin tahsil merkezine geldığin'n ertesi 
gününden itibaren yedi gun içinde ödenmelidir; bu mühlet, tahsil mem
leketinin ik nizamları müsait ise, en çok bir aya kadar uzatılabilir. 

2 — Taahhütlü veya değer konulmuş bir haberleşme maddesi söz 
konusu ise, bu madde ödeme muhletin'n sonunda çıktığı merkeze geri 
gönderilir; bununla beraber, gönderici İlk gösterişte alıcı ödeme bede
l in i ödemezse madden n hemen gen çevrilmesini bir şerh ile isteyebilir; 
madde kendis'ne gösterPd ğınde alıcı, kesin olarak her türlü ödemeyi 
reddettiği takdirde de derhal geri çevnllr. 

3 — Madde bir posta kol isi ise, ödeme mühleti b ttiğinds bu ko l i 
posta kolilerine dair Uzlaşmanın 5 inci maddesiyle 19 uncu maddenin 
3 ve 4 uncü fıkraları ve 22 nci maddesinin 1 ilâ 6 ncı fıkralan hüküm
leri uyarınca ış'eme tabi tutulur; bununla beraber, gönderici, alıcının 
jdeme bedelini i l k gösterişte ödememesi halinde, posta kolilerine dair 
Uzlaşmanm tera Nizamnamesinin 106 ncı maddesinin 2 ve 3 uncü fık
raları gereğince verdiği talimatın hemen uygulanmasını isteyebilir; 1b-
• az sırasında alıcı her türlü ödemeyi reddett ği ha'de de bu talimat he
men uygulanır; bir teslim edilememe haberine cevap olarak gönderici 
ahsıl merkezine talimat verm şse yukarıda gösterilen mühletler bu ta -
imatın geldiği günün ertesinden sayılır. 

M A D D E : ııı 

ödeme senedi formüllerinin imhası, iptali veya 
değiştirilmesi 

1 — Aşağıdaki senetler tahsil ıdares nce imha olunur : 
a) ödeme bedelini gösteren kayıtlar arasındaki fark lar sebebiyle 

'eya bedelin iptal i veya tad.li neticesinde kullanılamaz hale gelen her 
•deme havalesi formülü; 

b) ödeme bedelinin ipa l i halinde kullanılamaz hale gelen her pa -
a yatırma puslası. 

2 — Herhangi bir sebeple çıktığı yere geri gönderilen bir posta 
naddeslne alt formül, iadeyi yapan merkez tarafından iptal olunur. 

3 — ödeme şartlı posta maddelerine ait formüller tahsil ed.lme-
den z.yaa uğratıldığında, kaybolduğunda veya hasara uğradığında tah-
s 1 merkezi, nizamı formüller üzerine bunların ik inc i nüshalarını dü
zenler. 

M A D D E : 112 

Teslim edilmeyen veya tahsil olunmayan havaleler 

1 — Sahiplerine teslim edilemeyen ödeme havaleleri gerektiğinde 
tar h vizesi işlemine tabi tutulduktan sonra, ait oldukları maddelerin 
çıktıkları idare tarafından tesellüm olunarak tanzim olunduklan idare 
hesabına kayded l i r 

2 — Sah.plerıne teslim edildiği halde bedelleri tahsil olunmayan 
ödeme havaleleri hakkında da aynı şekilde işlem yapıhr. B u havaleler 
yerine, önce bun 1 arın çıktıklan idare tarafından düzenlenmiş ödeme 
müsaadeleri konulmalıdır. 

BÖLÜM V 

M U H A S E B E 

M A D D E : 113 

Hesapların düzenlenmesi ve ödenmesi 

1 — Tersine anlaşma yoksa, bedelleri ödenm ş ödeme havalelerine 
ait hesaplar ilişik R 5 örneğine uygun formül üzerine düzenlenir. 

2 — Gerektiğinde ödeme havalelerinin uçakla geri çevrilmesine ait 
o'up tahsil memleketine ödenmesi gereken ücret tutarı, R 5 formülü 
üzer nde özel bir sütunda ödenmiş her ödeme havalesinin karşısına kay
dedilir. 

3 — Tersine anlaşma olmadıkça, R 5 formülleri, mektup postası 
servisine, değer konulmuş posta maddelerine veya posta kolilerine ait 
ödeme hava'eleri içm de kullanılabıPr. 

4 — Bedelleri ödenen ve tesellüm ojunan ödeme havaleleri özel 
R 5 hesabına eklenir B u havaleler tanzim merkezlerin n harf sırasına 
göre ve bu merkezlerin defterlerinde kaydedildikleri numara ve kabil 
oldukça tar ih sırasına göre kaydo'unur; hesabı düzenleyen idare U z 
laşmanın 14 üncu maddesi gereğince muhabiri idareye ait olan ücret
lerin ve resimlerin tutannı kendi alacağının toplamından çıkarır. 

5 — R 5 hesabının bakiyesi mümkün oldukça, aynı sure için dü
zenlenen aylık havale hesabının bakıyes.ne ilâve olunur; R 5 hesabının 
tetk ik i ve tasfiyesi posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair 
Uzlaşma ve îcra Nizamnamesi ile tesbıt edilen hükümlere göre yapılır. 

BÖLÜM V I 

•SON HÜKÜMLER 

M A D D E : 114 

Nizamnamenin uygulanması ve süresi 
1 — B u Nizamname ödeme şartlı posta maddelerine dair Uzlaş

manın uygulandığı günden itibaren uygulanacaktır. 
2 — Ilgül taraflar arasında i t t i fakla yenilenmedikçe adı geçen U z 

laşma süresince yürürlükte kalacaktır. 
3 E k i m 1957 de Ottowa'da yapılmıştır. 

İmzalar 

Alacak tahsiline dair uzlaşma 
Türkiye Cumhunyetı, Arnavutluk H a l k Cumhuriyeti , Almanyaı A r 

jantin Cumhuriyeti , Avusturya , Belçika, Bo ' .vya, Kamboç, ıŞılı, Ko lom
biya Cumhuriyeti , Cumhuriyeti , Küba Cumhunyeti , Dan marka, Domi
niken Cumhuriyeti , Mısır, ispanya, Afrıka'dakı ispanyol topraklan, F i n 
landiya, Fransa, Cezayir, Fransız Den zaşırı Posta ve Telekomünikasyon 
idaresi tarafından temsil edilen toprakların hepsi, Yunan stan, H a i t i 
Cumhuriyeti , Honduras Cumhuriyeti , Macar H a l k Cumhuriyeti , Endo
nezya Cumhuriyeti , iz landa Cumhuriyeti , i ta lya , ttalyan idaresi a l i m 
d i kı Somal. toprağı, Laos, Lübnan, Luksemburg, Fas , Monako Prensliği, 
Nikaragua, Norveç, Paraguay, Holânda, Fe'emenk Antılleri ve Sur nam, 
Portekrz, Batı Afrıka'dakı Portekiz Eyalet leri , Doğu A f r i k a , A s y a ve 
Okyanu3 'yadakı Portekiz Eyalet leri , Romen H a l k Cumhuriyeti , Sen-Maren 
Cumhuriyeti , isveç, isviçre Konfederasyonu, Tayland, Tunus, Uruguay 
Doğu Cumhuriyeti , Vat ikan Sitesi Devleti, Venezuela Cumhuriyeti , Vıet-
N a m , Yemen, Yugoslavya H a l k Federatif Cumhunyet i 
arasında yapılan alacak tahsiline dair uzlaşma 
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Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerinin aşağıya imza eden 
murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılan Dünya Posta Sözleş
mesinin 22 ncı maddesine gore ıttifak'a ve tasd k şartına bağlı olmak 
üzere aşağıdaki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

A l a c a k t a h s i l i n e d a i r uz laşma 

B Ö L Ü M I 

I L K H Ü K Ü M L E R 

B ı R Î N C Î M A D D E 

Uzlaşmanın konusu 

B u Uz'aşma, buna katılan memleketlerin karşılıklı münasebetle
rinde ihdas etmeği kararlaştırdıkları «Bedelleri tahsi l olunacak senet
lerin alınıp verilmesini» tanzim eder. 

M A D D E : 2 

Bedelleri tahsil olvnmak üzere kab\l edilen senetler 

1 — Ibraname'er, faturalar, emre yaz'lmış senetler, poliçeler, faiz 
ve temettü kuponları, amorti edilen sehımler ve genel olarak masrafsız 
edinebilen t icari vesaır her turlu senetler, bedelleri tahsil o'unmak 
üzere kabul olunur. 

2 — Paız veya temettü k u p o n ' a r n m ve amorti edı'en sehım'enn 
tahsilini üzerlerine alamayan idareler, bunu Milletlerarası Büro aracılığı 
ile diğer idarelere bildirirler. 

M A D D E : 3 

Protestolar Kovuşturmalar 

B u Uzlaşmaya katılan memleketler idareleri, t icar i senetlerin pro
testo ettirilmesini ve alacaklar hakkında adlî kovuşturmalar yaptırıl
masını üzerlerine alabiLrler Bunlar bu husustaki gerekli tedbirleri b.r-
likte kararlaştırırlar. 

M A D D E : 4 

Para 

Tersine Uzlaşma o'madıkca tahsil ed.lecek senetlerin bedeli, tahs 1 
memleketin'n parasiyle gösterilir. 

B Ö L Ü M II 

BEDELLERİ T A H S I L O L U N A C A K S E N E T L E R ! I H T Î V A 

E D E N MADDELERİN P O S T A Y A VERİLMESİ 

M A D D E : 5 

Gönderilen maddelerin şekli ve ücreti 
Bedeller tahsil olunacak senetler n postaya verilmesi, paıaiarı tah

sil ed 'ecek olan posta merkezine, doğrudan doğruya gönderici tarafın
dan ücreti tamamen odenm'ş taahhütlü bîr mektup şeklinde yapılır 

M A D D E : 6 

Bir madde içinde bul nabılecek senetlerin en yüksek 
sayısı ve tutan 

1 — Aynı posta maddes. içme konulabilecek senetlerin sayısı tah-
d t cd lmem şnr; borçlular aynı varış merkezinin dağıtma çevresi içinde 
bu'unııak ve tahsı'ât aynı kışın n yararına veya hesabına yapılmak 
k l y d yle senetler ayrı ayrı borç'ulara a t olabilirler 

2 — Bundan başka aynı posta maddesi iç-ne konulacak senetlerin 
ibrazda cdenır veya aynı vadeli olmaları gereklidir 

3 — Tahsi l olunacak paraların tutarları, murasâle başına, posta 
hava'e'er nın tanzimi ıçm tahsi l memleketi tarafından maddenin çıktığı 
memleket için kabul edilen son haddi geçmemelıdr; meğerki, anlaşma 
suretiyle daha yüksek bir had kabul edilmiş olsun. 

M A D D E : 7 

Yasaklar 
a) Senetler üzerine tahs le ait olmayan notlar yazılması; 
b) B u senetlere alacaklı ile borçlu arasında haberleşme yerine 

geçebilecek mektuplar veya notlar eklenmesi; 

c) Yol lama bordrosu üzerinde bunun gerektirdiği kayıtlardan ba 
k a meşruhat yazılması 
yasaktır. 

BÖLÜM III 

SENETLERİN TAHSİLİ TAHSİL EDİLEN P A R A L A R I N 

GÖNDERİCİYE Y O L L A N M A S I 

M A D D E : 8 

Kısmî ödeme yasaklığı 

Her senedin bedeli, tamamen ve bir defada ödenmek lâzım gel: 
aksi takdirde reddedilmiş sayılır. 

M A D D E : 9 

Paraların göndericiye yollanması usulleri 

Aynı posta maddesine ait olup senetlerin göndericisine yollanma 
gereken paralar şu şekilde gönderilir : 

a) ya «Tahsilat havalesi» i le ; 
b) Veya i lg lı posta idarelerinin aşağıdaki usulleri kabul etmele 

halinde bun 1 ardan biriyle : 
1° Tahsi l memleketinde tutulan bîr posta cari hesabına yatırm 

veya aktarma suretiyle; 
2 ° Senetlerin çıktığı memlekette tutulan bir posta cari hesabın 

aktarma suretiyle. 

M A D D E : 10 

Tahsil edilen para havaleleri 

1 — Tahsi l ed len paralara ait havaleler, 6 ncı maddenin 3 üne 
fıkrası gereğince kabul olunan en yüksek tutara kadar kabul olunur 

2 — Nizamnamede derpiş olunan kayıtlar mahfuz kalmak şartiyl 
tahsilat havaleleri, posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına da: 
Uzlaşmada tesbit olunan hükümlere tabidirler. 

M A D D E : 11 

Alacaklıya ödememe 

ödeme şartlı posta maddelerine dair Uzlaşmanın 9 uncu madde 
hükümleri tahs.lât havaleleriyle, tahsil ed len senetler bedellenn'n post 
cari hesaplarına yatırılmasına veya aktarılmasına uygulanır. 

M A D D E : 12 

Ücretler. Postaya ait olmayan resimler 

1 — 3 üncu fıkranın uygulanması hariç, aşağıdaki ücretler tahs 
edilen senetlerm tutarından alıkonulur : 

a) Tahsi l ed.len her senet için «Tahsil ücreti» adiyle 25 santimi! 
maktu bir ücret; 

b) Tahsi l edilemeyen her senet için «İbraz ücreti» adiyle 25 saı 
tımlik maktu bir ücret; 

c) Senetlerin göndericisine paraların yollanmasına alt ücretle 
şöyleki : 

1° Yol lama, tahsı'ât havalesiyle yapılırsa, havalelere ait ücret; 
2 ° Yo"lama, 9 uncu maddenin b) harfinin 1° rakamında derp 

ed len şek İde yapılırsa, para yatırmalarına veya aktarmalara icabmc 
uygulanan İç ücret; 

3° Yol lama, 9 uncu maddenin b) harfinin 2 ° rakamında derp 
olunan şekilde yapılırsa, milletlerarası aktarma'ara uygulanan ücret; 

d) Ters ne an'aşma olmadığı ve gönderici de tahsil edilen bedel 
tasfiyes ne a't evrakın uçakla gen gönderılmes nı istediği takdirde : A 
ma haberi formülünün hava yolundan geri yol'anması için Sözleşmen 
69 uncu maddesinin 1 inc i fıkrasının derpiş ettiği ücrete eşit ücret; 

e) İcabında, senetlere uygulanan malî resimler : 
2 — Her hangi bir intizamsızlık veya b.r adres yanlışlığı yuzu 

den tahsil işlemine konulamayan senetler, ne tahsil ücretine ve ne 
ibraz ücretine tabi tutulurlar. 

3 —• B i r posta maddesin n içindeki senetlerden hiç b ir i tahs.l eı 
lemed ğl veya tahsil edilen paralar, ibraz ücretlerinin tamamiyîe alık 
nulmasına yetmediği takdirde ,bu ücretler posta maddesinin gonderu 
cinden istenilir. 
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M A D D E : 13 

Bası ücretlerin hesaplanması ve yollanacak 
paraların tâyini 

1 — 12 ncl maddenin 1 inci fıkrasının c) harfinde gösterilen üc
retler, tahsil ve ibraz ücretleriyle 12 ncı maddenin 1 inci fıkrasının a) 
harfinde gösterilen hava munzam ücretinin ve malî resımler.n çıkarılma
sından sonra kalan paraların, esası üzerinden hesaplanır. 

2 — Senetlerin göndericisine yo'lanacak paraların tutarı, tahsil 
edilen paralarla alıkonulan ücret ve resimler arasındaki farktan ibaret
t i r . 

BÖLÜM I V 
f 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A AİT ÖZELLİKLER 

GERİ Y O L L A M A 

M A D D E : 14 

Senetlerin geri alınması. Bordronun düzeltilmesi 

Gönderici, sözleşmenin 58 inci maddesinde tesbıt olunan şartlar 
içinde, gerek posta maddesinin ve gerek senetlerin hepsini veya bir k ı s 

mım geri alabilir ve gerekse yanlışlık halinde yol lama bordrosunu düzel
tebilir. 

M A D D E : 15 

Tekrar yollama 

1 — Senetlerin tekrar yollanması, ancak tahsil memleketi içinde 
ve aşağıdaki hallerde olur . 

a) Borçlu oturduğu yeri değiştirmiştir; 
b) Senetler bir başka merkezin iş bölgesinde oturan şahıslara gön

derilmiştir; 
c) Butun borçluların işleri başka bir merkezce yapılmaktadır 
2 — Tekrar yollama, ücret alınmadan yapılır. 

M A D D E : 16 

ödenmeyen, tahsili mumkun olmayan veya yanlış yere gönderilen 
senetlerin geri çevrilmesi 

1 — 15 inci maddeye gore tekrar yollanmalarının mumkun olması 
ve gösterilen üçuncu bir şahsa verilmelerinin gerekmesi halı hariç olmak 
üzere, her hangi bir sebepten dolayı tahsil edilemeyen senetler, çık'ş 
merkez aracılığı ı'e göndericiye geri v e r i l * . 

2 —• İade, ücretsiz olarak Nizamnamede yazılı şekilde ve mühlet
ler içinde yapılır. 

3 — Tahsi l idaresi, parayı muhafaza için tedbir almağa ve senet
lerin ödenmediğini her hangi bir suretle tevsik etmeğe mecbur değıld r 

BÖLÜM V 

S O R U M 

M A D D E : 17 

Sorumun esası ve genişliği 

1 —• Posta idareleri, senetleri ihtiva eden mektupların gerek tah 
si l memleketinde ve gerek, tahsil edilmeyen senetlerin gönder'cye ida
resinde senetlerin çıktığı memlekette açılmasından sonra, senetlerin kay
bolmasından sorumludurlar 

2 —• Kaybolmanın vukubulduğu memleket idaresi, sebebiyet veri
len zararın gerçek tutarını - bu tutar, sözleşmen n 71 ıncı maddesinde 
derpiş edilen tazminatın tutarını geçmemek üzere - göndericiye öde
mekle mükelleftir. 

3 — Posta idareleri : 
a) Tahsi l edilecek senetlerin gönderilmesinde veya ibrazında, 
b) B u uzlaşmana 3 uncu maddesme göre üzerlerine aldıkları pro

testolar tanzimi veya kanunî kovuşturmalar yapılması işlerinde vukua 
gelen gecikmelerden sorumlu tutulmazlar 

4 — Yukarıdaki hükümler mahfuz kalmak kaydıyle ödeme şartlı 
posta maddelerine dair uzlaşmanın, idarelerin sorumuna ait olan 10 ilâ 
14 üncü maddeleri, alacak tahsili servisine - tahsil kelimesi yerine ödeme 
kelimesi konulmak suretiyle - uygulanır. 

BÖLÜM V I 

TÜRLÜ V E S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 18 

Ücretlerin nereye ait olduğu ı 
H e r posta idaresi, tahsil ettiği ücretlerin hepsini - tahs 1 edilen pa

ralara ait havalelerin tanzimi sıras nda a'mıp posta havalelerine ve se
yahat posta bonolarına dair uzlaşmanın 29 uncu maddesine gore ait ol
dukları yerlere verilmesi gereken ücretler hariç - alıkoyar. 

M A D D E : 19 

Servise katılan merkezler 

Tahsil edilecek senetler servisi, milletlerarası havale servisine ketı-
lan bütün posta merkezleri tarafından yapılnfalıdır. 

M A D D E : 20 

Sözleşmenin ve bazı uzlaşmaların uygulanması 

Tahsi l edilecek senetlere 
a) Sözleşmenin bir inci kısmında bulunan maddeler (7 nci madde 

müstesna); 
b) Sözleşmenin (Reklâmasyonlara ve bilgi istemelere) ait 67 ncı 

maddesi; 
c) Sözleşmenm 71 ilâ 76 ncı maddeleri; 
d) Posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair uzlaşmanın 

15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uygulanır. 

M A D D E : 21 

Kongreler arasındaki fasılada yapılan tekliflerin tasvibi 

Kongreler arasındaki fasılada (Sözleşmenin 27 ve 28 inci madde
leri) yapılan teklifler uygulanabilmek için 

a) Yen ' hükümler ilâvesi veyahut bu uzlaşman n 1 ilâ 18 ve 20 Pâ 
22 nci ve Nizamnamenin 103 ilâ 105, 107, 108, 110 (Fıkra 1 ı'â 61, 111, 
112 (Fık. 1, 2 ve 4), 113, 114 ve 116 ncı maddeleri hükümlerinin değiş
tir i lmesi söz konusu ise oy birliğini, 

b) B u uzlaşmanın yukarıdaki bentte gösterilen maddelerinden 
başka maddeleriyle N zamnamesinin 109, 110 (Fık. 7) 112 (Fık, 7) ve 
115 inci maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi soz konusu ise oyların 
üçte ik i s in i ; 

c) Söz'eşmenın 33 üncü maddesinde derpiş edilen hakeme verfe -
cek uyuşmazlık hali har.ç olmak üzere, Nizamnamen n cLğer maddele
rinin değiştirilmesi veyahut bu uzlaşma ile Nizamnamesinin hükümle
r inin tefsiri söz konusu ise oy çoğunluğunu 
kazanmaklıdır. 

M A D D E • 22 

Uzlaşmanın uygulanması ve suresi 

B u uzlaşma 1 Nisan 1959 da uygulanacak ve be'li olmayan bir za 
man için yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerin'n murahhasları içinde 
yazılan'arı tasdik ederek, bu uzlaşmayı Kan'ada Hükümetin n arşivle
rine konulmak ve birer sureti taraflardan her birine verilmek üzere bir 
nüsha o'arak imzalamışlardır 

3 Ekimi 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 
İmzalar 

Alacak tahsiline dair uzlaşmanın icra Nizamnamesi 

Aşağıda imzaları bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Ottavra'da yapılan 
Dünya Posta Sözleşmesinin 24 uncu maddesine gore alacak tahs 'mc dair 
uzlaşmanın uygulanmasını sağlamak için kendi idareleri adına aşağıdaki 
tedbirleri i t t i fak la kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM I 

ÎLK HÜKÜMLER 

M A D D E : 101 
Posta idarelerince verilecek bilgiler 

1 — İdareler, uzlaşmayı uygulamadan en az üç ay once Mil let le
rarası Buro vasıtasıyle ıç kanun veya nizamnamelerinin alacak tahsı'ıne 
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ve bilhassa faiz veya temettü kuponla rının ve amorti ed len senetlerin 
tahsil na uygulanabilecek huküm'erının bir özet nl diğer idarelere bi ldir
melidirler : 

2 — Her türlü değ siklik geciktirilmeden ayn - yo 1 dan bildiri lme
l idir . 

M A D D E : 102 

Halkın kv.lanma.sina mahsus formüller 
Sözleşmen n 45 inci maddesin n 2 nci fıkrası hükümler n 'n uygu

lanması bakımından aşağıdaki formüller halkın kullanmas na mahsus 
formüllerden sayılır : 

R P 1 (Tahsil edilecek senetler bordrosu); 
R P 2 (Tahsil edilecek senetler zarfı). 

BÖLÜM II 
MÜRASELBLERtN P O S T A Y A VERİLMESİ 

M A D D E : 103 
Senetlerin tabi oldukları şartlar 

Tahsi l işlemine konulmak için, her senet aşağıdaki şartları haiz 
olmalıdır : 

a) Tahs 1 edilecek parayı, yazı i>e gösterilirse Lâtin harfleriyle, 
rakamla gösterilirse A r a p rakamlarıyle beyan etmek; 

b) Borçlunun adını ve adresini göstermek, 
c) Sened n tanzim tarihiyle yerin, göstermek; 
d) B i r poliçe, bir çek veya emre yazılmış bir senet soz konusu ise, 

kcşıdecmm veya senet sahıb n n imzasını taşımak; 
e) Çıkış memleketinde, bu resme tabı ise, damga resmi ödenmiş 

olmak. 

M A D D E : 104 

Senetleri ihtiva eden posta maddelerinin tertibi 
1 — B i r posta maddesini teşkil eden tahsil edilecek senetler, ılış.k 

R P 1 örneğine uygun bir bordroda gösterilir 
2 — Aynı neviden sehımlere ait bu'unan ve aynı adresten tahsil 

edilecek o'an faiz veya temettü kuponları, i l k önce özel bir cetvelde gös
ter i l i r ; bunlar, bu suretle yalnız bir senet gibi sayılır 

3 — Gönderici, tahsil edilen paranın tasfiye evrakının uçakla geri 
çevrilmesini isterse, bunu R P 1 bordrosunun buna mahsus yerinde gös
termelidir. 

4 — Icabmda, ispat belgeleri (Faturalar, konişmentolar, iade he
sapları, protestoname'er vesaire) eklenmiş olan senetler, yollama bord
rosu l'e b r ' ikte , ilişik R P 2 örneğine uygun bir zarf içine konulur, bu 
zarf, göndericinin doğru ad-ndan ve adresinden başka, tahsil merkezi 
ad n : da taşımalıdır; ekler, ait oldukları senede i l ştınlmelıdır 

5 — Bedeli, tahsil memleketinde tutu'an bir posta carı hesabına 
yatırlması g-reken her murase'eye, tersine an'aşma olmadıkça, bu mem
leketin iç servisine mahsus örneğe göre bir para yatırma puslası eklenir; 
pusla, alacaklandırılacak hesab-n sahibini göstermeli ve tahsil merke
zince tahsilden sonra kaydedilecek bedel hariç formül metninin gerek-
t rdığı d ğer bütün bilgileri ihtiva etmelidir, para y a r r m a puslasmm 
b r kuponu varsa, gönderici buraya admı ve adresini ve lüzumlu gördüğü 
diğer bı'gılen yazar; para yatırma puslası R P 2 zarfına konulur 

6 — Tahsilat havales nin tutarı, madden n çıktığı memlekette t u 
tu 'an bir posta cari hesabına yatınlabıldığınde, bu yetk den faydalanmak 
isteyen gönderici, R P 1 bordrosunda posta carı hesabının sahibi ile nu-
mnras nı ve bu hesabı tutan merkezi göstermelidir. 

M A D D E : 105 

Postaya verme 
1 —. 104 üncü maddenin 2 ncı fıkrasında gösterilen kâğıtları iht iva 

eden R P 2 zarfı, gönderici tarafından kapatılır ve gişeye veri l ir 
2 —. Murasele, ücreti tamam ödenmiş olarak ve kutuda bulunmuşsa 

gişeye verı'miş gibi işlem görür; ücreti ödenmemiş veya eks.k ödenmiş 
müraselelere cereyan verilmez. 

BÖLÜM ı ı ı 
TAHSİL MERKEZİNDE İŞLEMELER 

M A D D E : 106 
Senetleri ihtiva eden posta maddelerinin tetkiki 

1 — TahsJ. merkezi, müraseleyı teşkil eden senetleri tetkik eder, 
bunlardan her b r in i bordrodaki kayıtlariyle karşılaştırır ve tetkik neti
cesini bordroda gösterir. 

2 —• Mevcut olduğu görülen ve bordroda kayıtlı almayan düzguı 
senet'er bordroya, resen kaydolunur. 

3 —• Bordroda kayıtlı senetler çıkmazsa, tahsil merkezi keyfiyette! 
derhayl çık ş merkezine b lgı ver r, bu merkez de göndericiye b i ld r l r . 

4 —• Senetler bordroya yanhş bir bedel üzerinden kaydolunur vey; 
muntazam değil erse, çıkış merkezi vasıtasıyle derhal gönderle ye ger 
çevrilir ve bunlara ibraz edı'ememe sebebini gösteren ve bundan baskı 
alıkonulan senetler n hesab nın sonradan görüleceğini bild ren bir fıı 
eklenir; ibraz edilmeyen senetlerin daha önce gönderildiğim hatırlataı 
bir f.ş R P 1 ( ik inc i kısım) bordrosuna eklenir 

5 — - 3 uncü ve 4 uncü fıkralarda gösterı'enlerden başka senetle: 
usulü dairesinde tahsil işlemine tabi tutulur. 

. 6 —• B i r müraseleyi teşkil eden bütün senetler, tahsil edilemezse 
açıklayıcı b r notla ve bordronun ik inc i kısmı ile birl ikte geri gönderilir. 

7 —• Tahsi l iç'emıne tabı tutulamayan senetlerin geri gönderilmesi 
iliş k R P 3 örneğine uygun zarf içinde yapılır; zarf resen taahhütlü ya 
pılır. 

M A D D E : 107 

Yasak şerhler veya yazılar İhtiva eden senetler hakkında iş'em 
1 — Bordro üzerine yazılan yasak şerhler ve notlar dikkate alın 

maz; ayrı notlar veya mektuplar, çıkış mem'eketınden ge"en posta üc 
ret' ödenmem ş mektuplar g bı işleme tabı tutulur ve, senetlerin tahsil 
ha'inde, ahnması gereken ücretin tahsili mukabilinde alıcılarına verilir 
bu ücretin ödenmesinin reddedilmesi ha'inde, bu notlar veya bu mektup 
lar elde kalmış maddelerden sayılır ve bordro ile birlikte ç'kış merkez n 
geri gonderiLr 

2 — Yasak şerhler asıl senetlere yazılmış bulunursa, bu senet'eri 
tahsil muame'esi yapılır ve bunlar bedellerin'n ve ç'ktıkları memlekette: 
gelen ücreti ödenmemiş bir mektup üeretınm tahsili mukabilinde tes'ir 
olunur; bu ücretin ödenmesinin reddedilmes' halinde, senetler teslır 
ed'ieb'lir; fakat abnması gereken ücret tahsil edilen paradan ahkonu'uı 
açıklayıcı bir not R P 1 bordrosuna (2 nci kısım) eklenir 

M A D D E • 108 

tbras. ödeme mühleti 

1 — Senetler, borçlulara icabında vadenin bittiği gün veya mürr 
kün olduğu kadar erken ibraz edilir. 

2 — ibrazda bedelleri ödenmeyen ve bizzat borç'ular tarafmda 
ödenmesi kesin olarak reddedilmemiş bulunan senetler, ibraz edildikle! 
günün ertesinden itibaren yedi günlük bir süre için alâkadarların emrin 
amade tutulur; bu süre, nizamlarınca buna mecbur olan idareler t a n 
fmdan en çok bir aya çıkanlabı'ir; bu süreler içinde merkeze müre 
caatla borç'anm ödeyebilecekleri borçlulara b i ld ir i l i r ; bununla berabe: 
gönderici, bordro üzerine yazacağı b ir not ile neticesiz kalacak bir ibra ! 
dan sonra senetlerin derhal kendıs'ne geri gönderilmesini veya bu hı 
susta adlarını gösterdiği kımse'ere teslimini isteyebilir 

3 — 104 üncü maddenin 4 üncü fıkras-nda gösterilen belgeler aı 
cak ait oldukları senetlerin ödenmesi halinde, borçluya teslim edik 
bilir. 

B Ö L Ü M ı V 

İ B R A Z D A N S O N R A K I I Ş L E M L E R 

M A D D E : 109 

Hesap ödemesi 

Tahsi l merkezi, hesap ödemesini R P 1 bordrosu (2 ncı kısım) üzı 
rıne - postaya verenin unutmuş olabileceği malûmatı göstermeğe ve „ı 
zumsuz görülebilecek olanları da çizmeğe it ina etmek suretiyle - tanzıı 
eder. 

M A D D E : 110 

Paraların havale ile yollanması 

1 — Havale, üst tarafına «Tahsib ibaresi yazılmış olarak R P 
zarfı içinde senetlerin postaya verildiği merkeze R P 1 bordrosu (2 n 
kısım) ve tahsi l edilemeyen senetlerle birl ikte gönderilir. 

2 — Tahsilat havalesinin tu tan mürase'enin çıktığı memleket 
tutulan bir posta cari hesabına yatırılabildıği ve gönderici de bu yetkid( 
faydalanmak istediği takd rde, havalenin düzen1 enmesi tahsil edilemey< 
senetlerin iadesi ve R P 1 formülünün (2 nci kısım) gen yollanması, i : 
ncı maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralan hükümlerine göre yapılır. 
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3 —• Havale servisi iç n alıp verme merkezlerinin araya glrmes nı 
gerekt'ren münasebetlerde, zarf yetki l i alıp verme merkezine yollanır 

4 — Gönderici, tahsil edilen paranın tasfiyesine ait evrak n hava 
yolundan geri gönderilmesin istem'şse, mazruf, «Uçak ile» et ket i ; a-
pıştırılmış ve uzlaşmanın 12 nci maddesinin 1 ıncı fıkrasın n d) har-
f.nd^ müsaade olunan uçak ücreti de ödenmiş o'arak, i l k hava postasiyle 
gönderilir. 

5 —• 1 ilâ 4 üncü fıkralarda gösterilen mazruflar, tahsil edilmeyen 
senetler ihtiva ederlerse, taahhütlü yapılırlar, R P 3 zarfı uzeı nde basıh 
malûmat, buna göre, ya bırakı ır veya çizilir 

6 —• Gerek uzlaşman n 12 ncı maddes nm 3 uncu fihras n n ıı "bu
lanması suretiyle, gerek bu Nizamnamenin 107 ncı maddesi gereğin ~e 
gönder ciden ücretler tahsili gerekt ğmde, R P 3 zarfına T dalgası bası
lır vc tahsil ed lecek ücretlerin tutan zarfın üst tarafına belli rakam
lar la gösterilir. 

7 —• Göndericin'n adı ve adresi ne zarf-n üzerinde, ne bordrodı ve 
nı de senelerde yazı'ı ise, var.ş merkezi, bu malûmatı borçlu veya borç
lulardan elde edemem'şse, keyfiyetten ç-kış merkezine b.lg ver 'r yuka-
r-dı derpır. ed 'en şarf ar dahilinde hareket eder ve bu merkezi tahsilat 
hava 1 esinde alıcı olarak gösterir 

M A D D E : 111 

Bir posta cari hesabına yatırma veya aktarma suretiyle tesviye 

1 — P a r a l a r n b 'r posta cari hesabına yatırılması veya aktarılması 
halinde, hesab-n sahibine mahsus olan alacak veya aktarma haber «Ala
cak tahsili» ibaresini taşımalıdır 

2 — Tahsi l merkez'nın iç teşkilâtı, tahsil edilen p a r a l a r n yabancı 
bir posta cari hesabına aktarılmasına müsa t deği'se, paraların yollan
ması tahsilat havalesiyle yaptır, fakat göndericin n tam adresi yer ne 
senet, hesap sahibinin adını ve bundan sonra da « 
merkezince tutu'an numaralı posta cari hesab"» şerhini taşı
malıdır, havale, doğruca i lg i l i çek merkezine gönderilir 

3 —• Y u k a r d a k i 1 inci ve 2 ncı fıkralarda göster len işlemlerin 
yapı'mas nd^n sonr~ R P 1 bordrosu (2 n^i kısım) öden "»ıc-tış sen 1 ler 
varsa bunlarla birl ikte, 110 uncu madden-n 1 ilâ 6 ncı fıkralar nda gös
terilen şekilde çıkış merkezine geri yollanır. 

M A D D E : 112 

Türlü işlemler 

1 —• Tahsi l edilmeyen senetler; İcabında tahsil edı'en senetlerin 
tasfiyesi maks*>d yle tanzim ed len havale'ere ek'enerek M * 0 3 zaıf- ı m 
de ve resen taahhütlü yapıir'ak su'etıy'e bu Nizamnamen n ' 1 " u ı ı 
maddes n n 1 ilâ 6 ncı fıkra'arında tesbıt o'unan şart'ar ıç nde gen 
yollanır. 

2 — Tahs i l edilmeme sebebi, sözleşmen n İcra Nizamnamesinin 155 
inci maddes n n 1 ilâ 3 uncü fıkralarnda yazılı olduğu şekilde ve başka 
bir müşahedede bu'unulmaksızın va senelere eklenen bir f'ş üzerine veya 
R P 1 bordrosu (2 n°ı k'sım) üzerine yazılır 

3 —• Çıkmayan veya düzg m olmayan R P 1 bordrolan (2 n ı kı
sım) merkezden merkeze 'sten.hr veya geri gönderl'ir. 

4 —• ödeme şartlı posta maddelerine dair uzlaşman n l e n Nız°m-
namesin n 112 nci maddesi hükümleri tahsil havalelerine uygulanır. 

BÖLÜM V 

H A L K A T A N I N A N B A Z I H A K L A R A AİT ÖZELİKLER 

M A D D E : 113 

Senetlerin geri alınması. Bordronun düzeltilmesi 

1 — Aşağıdaki tamam'ayıcı hükümler mahfuz kalmak şartıyle, 
Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 156 ncı maddesi senetlerin ger a r n -
mıs ' ıstekler.ne ve yollama bordrosunun düzeltilmesine ait isteklere 
uygulanır. 

2 —• Bordronun düzeltılmes ne ait her isteğe, bordronun ikinci nüs
hası eklenmelidir. 

?< —• B u stek telgrafla yo ' lamrsa, i lk posta ı'e gönderilen ve bas 
tarafında altı renk ' l kalemle çizilmiş « tar ihl i telgraf isteğinin 
tevıd dır» ibare" n taş van b r n^s'-a ıs'eğı ı'e te ı' e-1 e d r ""i i 
fıkrada yazılı ik inci nüsha bu isteğe ek'en r, te'grafı alır almaz, tahs.1 
merkezi maddeyi alıkoyaı ve isteğin İcabını yapmak üzere de posta te
yid ini bekler. 

4 — Bununla beraber, tahsil idaresi kendi sorunu allında, ha te-
yıd beklemeden telgraf isteğini sonuçland rabılir 

M \ D D E : 114 

» Tekrar yollama 

1 1 —• Tahsi l ed lmek üzere gönderilen senet'er'n hensl tekrar yol 
lan'rsa, bordroya « merkez n<~e tekrar yoi!pn~ı şt-r» 
şerh' ver l i r , senet'en tahs 1 edecek merkez bu senetler kendisine gön
derici tarafındın doğruca gonderilm.ş gibi işlem yapar 

2 — Tekrar yol 'ama, gönder'en senetler n bir k 'S irr ır'n ya^rırs"1, 
bu seneler ' t ' hsıi edecek merkez t"hs 1 edı'en parayı hıc b ' r unret "\-
maksızm gönder cı taral ıdan bordronun yo'landığı merkeze g 'nder ir ; 
icabında tahsil edilmeyen senetleri de iade ed r bu s n m e r h e m ^alu z 
kendıs gönderici .le hesap görmek'e mükel'ef olur 

M A D D E : 115 

Reklâmasyo'llar. Bilai istemeler 

Reklâmasyonlar ve b ' g ı 'ste neler Sözleşmen n İcra N z a m n - n » -
s.nln 158, 159 ve 160 ıncı m"ddeleri hükümlerine tabi tutulur; senetlere 
ek'enen bordronun ıkındı n a s h ^ s ı , reklâmasyon a veya b lg isteği ı'e 
birl ikte tahs 1 merkezine gönderilmek üzere gönder ci t a r a f ı n d a n ver 1-
melldır 

BÖLÜM V I 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 116 

Nizamnamenin uygulanmadı ve suresi 

1 — B u Nizamname alacak tahsil ne dair uzlaşmam n uygu'and'ğı 
ganden itibaren uygu'anacıktır 

2 — l i g lı taraflar arasında i t t i fakla yenı'enmedıkre bu uzlaşma 
Sures n n e yürürlükte kalacaktır 

3 E k i m 1957 de Ottowa'da yapılmıştır. 
İmzalar 

Milletlerarası Biriktirme Servisine dair Uzlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti , A lmanya , Belçika, Şili, M'sır, İspanya, Afrı-
kadakı ispanyol toprak'arı, Fransa, İta'ya, Japonya, Norveç, Paraguay, 
Ho'ânda, İsveç, V ie t -Nam arasında yapılan (M lletlerarası B ir ikt i rme 
Serv.slne Da i r Uzlaşma) 

Yukarıda sayılan memleketler Hükdmet'erin'n aşağıya imza eden 
murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottavva'da yapılan Dünya Posta Söz'eş-
mesmın 22 nai maddesine göre i t t i fakla ve tasd k şartına bağlı olmak 
üzere aşağ.daki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

Milletleraras* B'riktime Servis'ne dair Uz'aşma 
BÖLÜM : I 

İLK HÜKÜMLER 

BİRİNCİ M A D D E 

Uzlaşmanın konusu 

1 — B u Uz'aşma Âk-d M^ml^ket'er n karşılıklı münas^bet'erlnda 
tesis etmeyi kararlaştırdıkları Milletlerarası B ir ikt i rme Servisini tan
z i m eder. 

2 — B u servis, her memlekete mahsus kambiyo n'zamlariyle tes-
b't ed len sınr'ar iç nde ça'ısır Âk d Mamleketler bu servisin 2 nci mad
dede gösterilen işlem nevilerinden sadece bir ini veya bir kaçın' yapmaya 
yetki ' id 'r ler . 

3 — Doğrudan doğruya posta idaresine bağlı olan veya çalışma 
alanı posta merkezleri aracılığ1 ile bütün memlekete yayılan her mi l l i 
b ir iktirme sandığı yukarıda sözü ed.len milletlerarası servise katılabilir. 

4 — Mı'letlerarası servise katılan millî b 'r kt lrme sandığm-n, posta 
idaresinden başka b'r idareye bağlı o'duğu memleketlerin posta idaresi, 
Uz'aşma hükümler n'n tam o'arak uygalanmas n n sağ' an"iası iç.n san-
d ğm bağp olduğu idare ile an'aşmak mecburiyetinded'r. B u idare'erden 
i l k i sandığın d'ğer Âkıd M"mleket!erin posta idareleriyle ve M.l let ler-
arası Büro ile olan münasebetlerinde aracılık yapar. 
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5 — B u Uzlaşma İle bunun i c r a Nızamnameslndekı b r ikt lrme , 
sandığı, bir iktirme cüzdanı, b ir ikt irme carı hesabı terimleri bir taraftan 
yalnız yukarıdaki 3 üncu fıkrada tari f edilen b ir ikt irme sandıklarını ve 
d.ğer taraftan da sadece bu sandıklarca açılan cüzdan ve carı hesaplan 
gösterir. 

M A D D E : 2 

Servisin genişliği 

1 — Her b ir ikt i rme carı hesabı sahibi, bulunduğu memleketin b i 
r ikt i rme sandığı aracılığı ile hesabına para yatırabilir ve bu hesaptan 
para çekebilir B i r bir iktirme sandığında bulunan hesabındaki alacağının 
başka b.r bir ikt irme sandığına aktarılmasını da isteyebilir. 

2 B ir ikt i rme sand k l a n , bir iktirme cüzdanları açılmasına, leğlş-
tırılmesıne veya yenilenmesine, faizlerin cüzdanlara yazılmasına ve ge
nel olarak milletlerarası bir ikt irme servıs.n n iy i şekPde işlemesi için 
gerekli butun dokümanların gcnderpmesme aracılık etmeyi kabul ederler 

BÖLÜM : I I 

G E N E L HÜKÜMLER 

M A D D E : 3 

Paraların gönderilmesi 

1 — B i r bir ikt irme işleminin yapılmasında paraların yollanması, 
milletlerarası posta havalesi veya posta ile hesaptan hesaba aktarma 
ile olur. B u işlem, seçilen usule ait şartlara tabıdır 

2 — Paraların gönderilme masrafları, b.rıktırıcıye aitt ir . 

M A D D E : 4 

Faizler 

A k t a r m a l a r a dair olan 15 inci madde hükümleri baki kalmak şar-
tiyle, f a zlerın hesaplanacağı tarih paraların alacalandırılan veya borç-
landınlan hesabı tutan bir ikt irme sandığınca alınış.na veya gönderilişine 
göre tesbıt olunur. 

M A D D E :5 

Cüzdanların ve muhtelif dokümanların gönderilmesi 

1 — Akıd idarelerin posta merkezleri ış'enecek veya kontrol .edi
lecek cüzdanları g e n almak hususunda bırb.rlerme karşılıklı olarak yar 
dım ederler. 

2 — B i r Akıd Memleket posta idares'nce veya sand ğmca d ğer bir 
âkıd memleket posta ıdares.ne veya sandığına gondorPdığı takd rde cüz
danlar ve genel olarak milletlerarası bir iktirme servisin n i y i işlemesi 
için gerekli butun haberleşme maddeleri ve dokumanlar ücretten mu
aftırlar. B i r âkıd memleket posta idaresince veya sandığınca cüzdan sa
hiplerine gönderilen ve içlerinde cüzdan bulunan zarflar da ücretten 
muaftırlar. 

3 — Yollamalar, en uygun vasıtalarla yapılır. 
4 — Blrıktırıcınm isteği üzerine yapılan her çabuk yollamaya ( B i l 

hassa hava yolundan) a.t masraflar bırıktırıcıye yuklet.lebılır. 

M A D D E : 6 

Para yatırmalara ve aktarmalara ait müşterek hükümler 

Yatırılan veya aktanlan paralar, bilhassa faizlerin miktarı ve he
saplanması ve ödeıı>e şartları bakımından, gönderildikleri sandığın ça
lışmasını tanzim eden kanun'ara, kaıarnamelere, talimatnamelere ve 
nizamnamelere tabidirler. 

BÖLÜM : III 

P A R A Y A T I R M A L A R 

M A D D E : 7 

Paraların yatırılması 

1 — Her b ir ikt irme carı hesabı sahibi, b ir ikt irme sandığına veya 
bulunduğu yerin posta merkezine para yatırmak suretiyle hesabına y a 
tırmalar yapabilir. 

2 — Tersine anlaşma olmadıkça, cüzdan ibraz edilmelidir. 
3 — B i r âkıd memlekette oturan her şahıs, bu memleketin b i r ik 

tirme sandığına veya b r posta merkezine, diğer bir âkıd memleketin 
bir iktirme sandığında bir hesap açtırmak maksadıyle para yatırabilir. 

M A D D E : 8 

En yüksek tutar 

1 — Her idare cüzdana geçirilebilecek yatırımlar için en aşağı ve 
en yüksek tutar lan tesbıt etmek yetkisini haizdir. 

2 — Hesabı tutan bır.ktırme sand-ğı, bir hesabın alacağının, kendi 
iç Nızamnames nde tesbıt edilen en yüksek haddi aşmasına sebep ola
cak bir yatırmanın tamamını veya bir kısmını reddetmek hakkını mu
hafaza eder. 

3 — Yatırılan para, yatırmayı kaydeden memleketten çıkarılabile
cek sermaye kısmı kadar, tahdit edilebilir. 

M A D D E : 9 

Para ünitesine yuvarlatma 
Hesabı tutan memleketin parasıyle gösterilen yatırmalarda, para 

ünitesi kesri bulunmamalıdır. 

M A D D E : 10 
Cüzdanın geri yollanması 

1 — Cüzdan - ibraz edilmişse - yatırmanın kaydedilmesinden sonra 
re'sen taahhütlü mektupla doğruca bırıktırıciye geri gönderilir. 

2 — i l k yatırmadan sonra açılmış bir cüzdan söz konusu ise, bu 
da sah.bme aynı yoldan gönderilir. 

BÖLÜM : I V 
ÖDEMELER 

M A D D E : 11 

P a r a çekme istekleri 

1 — Her bir ikt irme cüzdanı sahibi, bulunduğu memleketin b i r ik 
tirme sandığı aracılığı ile hesab nı tutan sandığa müracaat ederek a la 
cağını kısmen veya tamamen çekebilir. 

2 — Çekilmesi istenen meblâğ, hesabı tutan memleketin parasiyle 
gösterilir; alacağın bir kısmının çekilmesi halinde, bu meblâğda para 
ünitesi kesri bulunmamalıdır. 

3 — Posta idarelerinin bu hususta an'aşmış oldukları memleketler 
arasındaki münasebetlerde, bırıktırıcıler para çekme isteklerini hesap
larını tutan sand ğa doğruca ve kendi masraflariyle bildirebilirler. 

M A D D E : 12 

ödeme müsaadeleri 
1 — ödeme müsaadeleri, hesabı tutan sandıkça b ir lkt i r i c in ln otur

duğu memleketin paras.yle ve ödenecek net meblâğ üzerinden düzenle
n ir B u müsaadeler, o miktar para ile birl ikte ödemeyi yapmakla vaz i 
feli sandığa gönderilir. 

2 — B i r ödeme müsaadesi düzenleyen sand"k, memleketın'n para
sını bıriktıncinm oturduğu memleketin parasına çevirme rayic im ken
disi tesbit eder. 

M A D D E : 13 

ödemeler 
1 — P a r a ödemeleri, Âkıd Memleketlerin n'zamlarmdan i ler i gelen 

para tahditlerinden başka bir tahd.de tabi değildirler. 
2 — ödemeler, b ir ikt irme sözleşmesi hükümlerine göre İmzaya 

yetki l i şahsa veya şahıslara yapılır. 
3 — ödenecek miktar , müsaadede ödeme memieketin'n parasıyle 

gösterilen meblâğ olup bundan ödeyici sandık lehine hiç bir kesinti y a 
pılamaz. Bununla beraber, ödeyici servisin mensup olduğu memleketin 
nizamları gerektirdiğinde, bu servis para ünitesi kesirlerini dikkate a l 
mamağa veya meblâğı para ünitesine yuvarlatmağa yetkil idir . 

M A D D E : 14 
Telgrafla ödemeler 

Posta idarelerinin bu hususta anlaşmış oldukları memleketler ara 
sındaki münasebetlerde birıktiricıler, masrafı kendilerine ait olmak üze
re telgrafla para çekmeği isteyebilirler ve çekebilirler, idareler servisin 
icrasına ait kaideleri kendileri tesbıt ederler. 
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BÖLÜM : V 
A K T A R M A L A R 

MADDE : 15 

Aktarmalara uygulanan genel prensipler 
1 — Her biriktirme hesabı sahibi alacağının tamamını veya bir 

kısmını istediği diğer bir biriktirme sandığına aktarma ettirebilir; ak
tarma İsteği âkıd memleketlerin her hangi bir biriktirme sandığına 
veya posta merkezine verilebilir. 

2 — Tersine anlaşma olmadıkça, biriktirici isteğine mesnet olarak 
cüzdanını tevdi etmelidir. 

3 — Posta İdareleri bu hususta anlaşmış olan memleketler arasın
daki münasebetlerde biriktiriciler, iç nizamlara göre düzenlenmiş ve 
İcabında cüzdanın eklendiği aktarma isteklerini hesaplarını tutan san
dığa doğruca ve masrafı kendilerine ait olarak yollayabilirler. 

4 — Aktarılan paraların faizi, hesabın borçlandırıldığı ayın so-
nuna kadar («İlk sandık» denen) parayı evvelce muhafaza eden san
dıkça ve mütaakıp ayın birinci gününden itibaren de («Faydalanan şan
dık» denen) aktarılan parayı alan sandıkça ödenir. 

BÖLÜM : VI 
SORUM 

MADDE : 16 

Sorumun genişliği 
1 — Bir biriktirme İşleminin yapılması için bir milletlerarası posta 

havalesine veya posta ile aktarma emrine çevrilen paralar, bunların 
gönderilmesi için seçilen şekil hakkında derpiş edilen teminata tabidir. 

2 — Biriktirme sandıkları, çevirme yanlışlıklarından, işlemleri cari 
hesaplara kayıt yanlışlıklarından ve genel olarak milletlerarası birik
tirme servisine ait evrakın düzenlenmesinde işleyebilecekleri bütün ha
talardan sorumludurlar. 

3 — Vasıtalariyle Ödemeler yapılan biriktirme sandıkları, kendi
lerine gönderilip aldıkları paralardan ve ödeme işlemlerinin İntizamın
dan sorumludurlar. 

4 — Biriktirme sandıklarına paraların gönderilmesinde olabilecek 
gecikmelerden dolayı hiç bir sorum terettüp etmez. 

5 — Biriktirme sandıklarının, 2 nci maddemn 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan işlemlerin yapılması için iş sahiplerince verilen bilgilerde 
görülebilecek yanlışlıklardan dolayı hiç bir sorumları yoktur. 

MADDE : 17 

Sorumun tâyini 
1 — Sorum, yanlışlığın işlendiği servisin bağlı bulunduğu biriktir

me sandığına aittir. 
2 — Yanlışlığın İki sandığa atfedilebilmesi veya sorumun tâyin 

edilememesi halinde, sandıklar yanlışlığın düzeltilmesine eşit paylarla 
katılırlar. 

MADDE : 18 

Biriktirme hesabının yenilenmesi 
Biriktirme hesabının yenilenmesi, sorumlu idareye rucu hakkı baki 

kalmak şartiyle, hesabı tutan sandıkça yapılır. 

MADDE : 19 

Alacaklı biriktirme sandığına Ödeme 
1 — Sorumlu biriktirme sandığı, hesabı tesviye eden sandığın 

alacağını, hesabın yenilenmesi hakkındaki bildirimi takip eden dört ay
lık mühlet İçinde ödemekle mükelleftir. 

2 — Alacaklı biriktirme sandığına ödeme, bu sandık için masraf
sız yapılır. Dört aylık mühlet geçtiği takdirde, alacaklı sandığa borçla
nılan para, bu mühletin bittiği günden itibaren yılda % 5 faize tabidir. 

BÖLÜM : VII 
TÜRLÜ V E SON HÜKÜMLER 

MADDE : 20 

Sözleşmenin genel mahiyetteki hükümlerinin uygulanması 
Sözleşmenin birinci parçasındaki genel mahiyetteki hükümler, mil

letlerarası biriktirme sandığı servisine uygulanır. Bununla beraber, 7 
nci maddenin konusunu teşkil eden hükümler müstesnadır. 

MADDE : 21 

Kongreler arasındaki fasıla içinde yapılan tekliflerin tasvibi 
Kongreler arasındaki fasılada yapılan tekliflerin (Sözleşmenin 27 

ve 28 inci maddeleri) uygulanabilmesi için : 
a) Bu Uzlaşmaya ve Nizamnamesine yeni hükümler ilâve edil

mesi veya bunlarda değişiklik yapılması söz konusu ise, oyların üçte 
ikisini; 

b) Sözleşmenin 33 üncü maddesinde derpiş olunan hakeme verile
cek anlaşmazlık hali hariç olmak üzere, bu Uzlaşmanın ve Nizamname-
sinin hükümlerinin yorumlanması söz konusu İse oyların çoğunluğunu 
kazanmalıdır. 

MADDE : 22 

Uzlaşmanın uygulanması ve süresi 
Bu Uzlaşma 1 Nisan 1959 da uygulanacak ve belli olmayan bir za

man içinde yürürlükte kalacaktır. 
Yukarıda sayılan memleketlerin murahhasları, İçinde yazılanları 

tasdik ederek, bu Uzlaşmayı Kanada Hükümetinin Arşivlerine konul
mak ve birer sureti taraflardan her birine verilmek üzere bir nüsha 
olarak imzalamışlardır. 

3 Ekim 1957 de Ottavva'da yapılmıştır. 
İmzalar 

Milletlerarası Biriktirme Servisine dair Uzlaşmanın 
icra Nizamnamesi 

Aşağıda imzaları bulunanlar, 3 Ekim 1957 de Ottawa'da yapılan 
Dünya Posta Sözlşmesinin 24 üncü maddesine göre milletlerarası birik
tirme servisine dair Uzlaşmanın uygulanmasını sağlamak İçin kendi ida
releri adına aşağıdaki tedbirleri İttifakla kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM : I 

ÎLK HÜKÜMLER 

MADDE : 101 

1 -
bilgileri 

a) 
b) 
c) 

Posta idarelerince verilecek bilgiler 
- Her idare, milletlerarası büro aracılığı ile diğer idarelere şu 
vermelidir : 
Yaptığı işlemler; 
Telgrafla ödemeler1 servisine katılıp katılmadığını; 
Yatırma, ödeme ve aktarma için kabul ettiği en yüksek ve en 

aşağı tutarları; 
d) Cüzdanın gösterilmesinin istendiği İşlemler. 
2 — Her idare, diğer idarelere şunları da doğruca bildirmekle mü

kelleftir : 
a) Biriktiricinin, ödeme ve aktarma isteklerini hesabını tutan san

dığa doğruca göndermesin kabul edip etmediğni 
b) Para yatırma puslalariyle ödeme isteklerini aynı yerde toplat

tırıp toplattırmadığım. 
3 — Yukarıda işaret edilen bilgilerde yapılacak her değişiklik ge

ciktirilmeden bildirilmelidir. 
4 — Bundan başka her idare, alınıp, verilen belgelerin tasdik usul

lerini ve muhtemelen sandıklarda kullanılan cüzdan ve damga örnekle
riyle bu sandıklarda Nizamnamenin sırasiyle 105, 111 ve 114 üncü mad
delerinde yazılı gönderme mektuplarını ve Ödeme müsaadelerini İmza
lamak yetkisini haiz memurların imza örneklerinin listesini diğer İdare
lerden doğruca İsteyebilir. 

5 — 4 üncü fıkrada gösterilen listenin değiştirilmesi halinde mu
habir idareye yeni tam bir liste gönderilir; bununla beraber, değişiklik 
sadece evvelce bidirilen imzalardın birinin iptalinden ibaret ise, bu im
zanın eldeki listeden çıkarılması kâfi olup bu liste kullanılmakta devam 
eder. 

MADDE : 102 

Halkın kullanmasına mahsus formüller 
Sözleşmenin 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması bakı

mından aşağıdaki formüller halkın kullanmasına mahsus formüller»-
den sayılır : 

— CE 1 (Biriktirilen yarayı yatırma puslası); 
CE 3 (Para çekme isteği); 

— CE 6 (Aktarma isteği) 
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M A D D E : 103 

Ücretten muaf haberleşmeler 
Uzlaşmanın 5 İnci maddesin n 2 ncl fıkrasında tesbit edilen şartlar 

İçinde ücretten muaf olarak kabul edilen hebarleşmeler, bir ikt irme he
saplarını tutan sand ğı göstermeli ve «Posta servisi» ıbares.ni taşıma
lıdırlar. 

BÖLÜM: I I 

P A R A Y A T I R M A L A R 

M A D D E : 104 
Paraalrın yatırılması 

1 — P a r a yatırmak isteyen bir ikt irme sand ğı cüzdanı sahibi, otur
duğu memleketin b rıktirme sandığına veya b r posta merkezine, üc
retsiz veri 'en alındı karşılığında cüzdan', İLş k C E 1 örneğine uygun 
formüle yazılmış bir para yatırma puslasını, para tutarını ve bu para
nın yollanma masraflarını yatırır. 

2 — Y e n i bir cüzdan açılması için yap-lan bir para yatırma söz 
konusu ise, para yatırma pus'ası, b r ik t i r i c in in doğum yer 'n i ve tar ih n i 
ve medeni durumunu göstermelidir. B u bılgilerm doğruluğu bir hüviyet 
belgesiyle tevsik ed l i r . 

3 — Yatırılan parayı kabul eden sandık veya posta merkezi, b i -
riktırlci tarafından yazılan puslayı tamamlar ve paran-n gönderme şek
l in i , buna ait masrafları da tesb t ederek gösterir Bundan sonra, para 
yatırma puslasma sandığın muhürü veya posta merkezinin tarih dam
gası basılır. 

4 — B i r i k t i r l ' e n parayı yatırma puslası, varsa cüzdan ile birl ikte 
varış b ir ikt irme sandığına gönderilir. 

M A D D E : 105 

Gönderme mektubu 
1 — B l r i k t ' r m e sandıkları para yatırma pus'alarını bir araya top

lamak yetkisini haizdirler. 
2 — B u ha'de, puslalar varış b i r l k f r m e sandığına gönderi'en ilişik 

O E 2 örneğine uygun gönderme mektubunun i lk kısnvnda gösterilir. 
İkinci kıs-m ils-i l i sandığa posta havalesiyle veya posta hesap aktarma-
siyle para gönderildiğini teyit eder. 

3 — Teyidin genel toplamı tamamen yazı ve rakamlarla yazılma
lıdır- bununla beraber, bu toplam, kayded İmesi için bir protektograf 
kullanılmışsa, yalnız rakamlar la da yaz-lab ' i r Teyit çıkış servisin n 
damga tîtbık'ni ve bu. servis tems-'cisinin imzasını taşır. 

4 — Bi r ik t i rme cüzdanları icabmda gönderme mektubuna i l ş k t i r 

M A D D E : 106 
Cüzdanların ve servis evrakının gönderilmesi 

Cüzdanlar, ait o'dukları cüzdan'ara ek ' i ka 'an para yatırma pus-
la lan ve gönderme mektupları; varış bir ikt irme sandığına re'sen taah
hütlü olarak gönderilir. 

M A D D E : 107 

Cüzdanın gönderilmesi bahsinde istisna 
104 ilâ 106 n<n maddeler hükum'erınm aks n - o'arak b-r âkıd mem

leket milletlerarası büro aracılığı ı'e diğer âk-d mmn'eketlere rn^ed-n 
haber vermek şartiyle, para yatırma sırasında cüzdanın gösterilmesini 
istememeğe karar verebilir. 

M A D D E : 108 
Bir para yatırmanın kısmen veya tamamen reddedilmesi 

1 -— B i r para yatırmanın kısmen veya tamamen redded İmesi ha 
linde reddedilen tutar açıklayıcı bir not ile birl ikte, gerek posta hava
lesiyle ve gerek posta hesap aktarmasiyle yatırılan parayı kabul eden 
sandık veya posta merkezi aracılığı ile bırikt-rıciye geri gönderilir. 

2 — Reddetme bir servis hatası ise, geri gönderme masrafları h a 
tanın işlend ğı servisin mensup o'duğu sandık veya idareye aitt ir . A k s i 
halde, bu masrafları blriktirıcl yüklenir. 

M A D D E : 109 
Cüzdanın geri gönderilmesi 

1 — Yatırılan paranın cüzdana yazılmasından sonra, cüzdan, ge
rekirse re'sen taahhütlü mektup o'arak doğruca bırıktırıcıye geri gön
derilir. 

2 — Cüzdanın yeni açılmış olması halinde de aynı işlem yapılır. 

BÖLÜM : i n 

ÖDEMELER 

M A D E : 110 

Para çekme işlerinin yazılması ve tevdii 

1 — ödeme istekleri ilişik C E 3 örneğine uygun formüllere yazılır 
2 — Uz'aşmanın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümler 

mahfuz kalmak şartiyle, bırıkLrıcı para çekmek isteğ nl oturduğu mem 
leketm sandığına veya bu sandığın muhabiri olan posta merkezine tevd 
eder. isteği alan servis, bu isteği tevdi eden kimsenin sıfat ve hüvlye 
tmı tahkik edebilir. 

3 — Sand klar , isteklerin bıriktiricinin oturduğu memleketin san 
d ğmca bir araya toplanması hususunda - bu sand ğın bun'arı gruplan 
dırdıktan sonra varış yerlerine göndermesi s a r i y l e - anlaşabilirler. Bı 
takdirde, sandıklar, belgeleri, parayı muhafaza eden sand ğı gönderme 
den önce bir kontrol yapılması için anlaşabiliıler. 

4 — ödemeye müsaade vermesi istenen sandık, ya sade cüzdanı-
bakiyesinin tetkiki veya para çekme isteğine iliştirilmesi için cüzdann 
para çekme 'steğının tevd i esnasında ibraz edilmesini isteyebilirler Bı 
ha'de, i l g i l i âkıd memleket keyf'yetten, M Uetlerarası Büro aracılığı i l 
diğer memleketlere önceden bi lgi vermelidir. Cüzdanın ibrazı sadec. 
bakiyenin te tk ik i için isten'rse, servis memuru b ir ikt i r i c i tarafmdaj 
gosterı'en bakiyenin cüzdanda kayıtlı bakiyeye uyduğunu C E 3 formüli 
üzerinde tasdik etmelidir. 

M A D D E : 111 

ödeme müsaadeleri 

1 — ödeme müsaadeleri ilişik C E 4 örneğine uygun formüller üze 
rine düzenlen'r B u müsaadelerde şunlar yazılır : 

a) B i r ik t i rme cüzdanmın numarası ve sahibinin adı; 
b) Uz'aşmanm 13 üncü maddesinin 2 ncl fıkrası hükümlerin 

göre alındı vermeğe yetki l i şahsın veya şahısların açık ad lan ; 
c) ödenecek paranın tutarı - ödemenin yapılacağı memleketli 

parasiyle ve rakamla ve yazı ile gösterilmiş olarak - , bu tutarm yazıl 
ması ıç n bir protektograf kullanılırsa, bunu sadece rakamla göstermel 
kâfidir; 

d) Cüzdana yazılacak meblâğı - b ir ikt irme hesabının tutulduğı 
para ı'e ve rakam'a gösterılm.ş olarak - ve muhtemelen ödemeden ön 
ceki ve sonraki alacağı; 

e) ödemenin yapılacağı memleketin sandığına veya ödeyici post. 
merkezine gönderilen havalenin veya hesaba aktarma emrinin müşte 
rek veya özel İşaretini. 

2 — C E 4 ödeme müsaadesine bu maddenin 1 inci fıkrasının b) har 
f nde gösterilen şahıs veya şahıslann imza örneğini taşıyan bir dokümaı 
eklenebilir. 

3 — ödeme müsaadeleri şu şekilde gönderilir : 
a) ödeyici sandığa veya posta merkezine ya a y n olarak; 
b) Yahut da ödeyici sandığa toplu olarak; bu halde, ödeme mü 

saade'eri, ödemeyi yapacak memleketin parasiyle ödenecek net tutar 
'arı gösteren ilişik C E 5 örneğine uygun gönderme mektubunun birine 
kısmına yazılır Gönderme mektubunun İkinci kısmı i lg i l i sandığa post. 
ha'evesi veya posta hesap aktarmas'yle para gönderildiğini teyit eder 
Teyidin genel toplamı tamamen yazı ve rakamlar la gösterilmelidir; bu 
nunla beraber, kaydedilmesi için bir protektograf kullanılırsa, bu top 
lam yalnız rakamlarla gösterilebilir. Teyit, çıkış servisinin damga tat 
bikini ve bu servis temsilcls.nin imzasını taşır. 

4 — Paranın bu sandığa gönderilmesi masrafları b ir ikt ir ic inin ala 
cağından kesilir. 

M A D D E : 112 

Cüzdana uygulanan işlem 

isteğin tevdii sırasında, cüzdan-n gösterilmesinin istenmesi halinde 
ödeme müsaadesi veren sandık ödenecek para ile gönderme masrafların 
cüzdana işaret eder. Alacağ n tamamen ödenmesi söz konusu ise, san 
dik cüzdanı alıkoyan Bunun aksi olarak kısmi bir ödeme söz konuş' 
ise, sandık cüzdanı - ahkonulması geerkmiyorsa - re'sen taahhütlü mek 
tupla doğruca bir ikt lr ic iye geri gönderir. 



MADDE : 113 

ödemelerin yapılması 
1 — ödemeler, Uzlaşmanın 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hü

kümlerine göre İbraya yetkili şahıs veya şahıslara, cüzdanın - daha ev
vel ibraz edilmiş olduğu hal hariç - ibrazı Üzerine ve ödeyici sandığın 
iç nizamlarında derpiş edilen hüviyet teminatına göre yapılır. 

2 — ödeme işleminin ödeme müsaadesini veren sandıkça cüzdana 
daha evvel işaret edilmiş olması hali hariç olmak üzere, müsaade kâğı
dında hesabın tutulduğu memleketin parasiyle gösterilen ve üzerine 
gönderme masrafları da ilâve edilmiş olan ödenmiş meb'âğ cüzdana ge
çirilir ve alacak tutarından tenzil edilir. Her iki halde de kayıt işleri öde
yici servisin damgası veya mühürü İle tasdik edilir. Kısmi ödeme ha
linde cüzdan - alıkonulması gerekmiyorsa - re'sen taahhütlü mektupla 
doğruca biriktırlciye geri gönderilir. 

3 — Parayı alan tarafın ibra senedi C E 4 ödeme müsaadesine ek-
len'r fbra senedindeki imza, icabında formüle eklenen örneğe uygun 
olmalıdır. 

4 — Alacak miktarının ödeme miktarından az olması veya öde
meden sonra cüzdanda kalan yeni alacak miktarı ile çıkış sandığınca 
ödeme müsaadesine yazılan miktar arasında bir fark görülmesi halinde 
iş'em geciktirilir ve CE 4 formülünü düzenleyen sandıktan talimat 
istenir. 

5 — ödeyici sandık isterse, kendisinin düzenlediği bir müsaade 
sureti üzerine ikinci bir ibra alabilir. 

6 — Sandıklar ancak karşılık paraların gönderilmesine ait ha
valeleri veya posta ile aktarma çeklerini tahsil ettikten sonra ödemelere 
tevessül etmek yetkisini de haizdirler. 

M A D D E : 114 

Müsaadelerin geçerliği 

1 — Sandıklar teati ettikleri ödeme müsaadelerinin itibar ve sıh
hat şartları hususunda anlaşırlar. Sandıklar, bilhassa, yalnız örneği 
daha önce gönderilmiş olan bir imza veya bir mühür tatbiki taşıyan 
müsaadelerin muteber tutulması İçin anlaşabilirler. 

2 — Tersine anlaşma yoksa, ödeme müsaadelerinin geçerlik süresi 
düzenlendikleri ayı takip eden ayın sonunda biter. 

M A D D E : 115 

ibra edilen müsaadelerin geri gönderilmesi 

Parayı alan tarafların usulüne uygun ibrasını taşıyan CE 4 öde
me müsaadeleri, bunları düzenleyen sandığa, alacak miktarlarının ta
mamı muhtemelen ödenmiş olan cüzdanları teylden geri gönderilir. 

M A D D E t 116 

Kullanılmayan müsaadeler 

1 — Her hangi bir sebeple kullanılmayan ödeme müsaadeleri ge
rekli şerhlerle, bunları düzenleyen sandığa geri gönderilir. İcabında bun
lara ilgili cüzdan eklenir. 

2 —• Karşılık paralar, masrafları çıkarıldıktan sonra, Uzlaşmanın 
3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında derpiş olunan şekillerden biri ile 
sandığa geri gönderilir Bununla beraber, sandıklar bu paraların sadece 
mütaakıp bir C E 5 gönderme mektubundan tenzil edilmesi hususunda 
anlaşabilirler. 

3 — Bu masraflar, geri gönderme keyfiyetinin sand'klardan bin 
tarafından yapılan bir hatadan İleri gelmesi halı hariç olmak üzere, 
b.rıktirıclye aıtır. Bu halde masraflar hatayı işleyen sandıkça ödenir. 

BÖLÜM I V 

A K T A R M A L A R 

M A D D E : 117 

İsteklerin tevdii 

1 — Uzlaşmanın 15 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının hükümleri 
mahfuz kalmak şart'yle ilişik CE 6 örneğine uygun formüller üzerine 
iki nüsha olarak düzenlenen aktarma İstekleri hesap sahibinin bulundu
ğu yerin biriktirme sandığına veya posta merkezine tevdi edilir. Cüzdan, 
bunu veren sandıkça alıkonulmamışsa, aktarma isteğine eklenir 

2 — Cüzdan sahibine, tevdi edilen belgeler için ücretsiz bir alındı 
verilir. 

3 — özel ödeme şartlarına tabi tutulan cüzdanlar, - cüzdanın tan
zimi sırasında bu hususta ihtiraz! kayıtlar dermeyan edilmiş olduğu veya 
varış yeri sandığının bu şartları kabul etmediği hal hariç - devir edile
bilir. 

4 — Hüviyetin ve İcabında, imzalayıcı veya imzalayıcılarm yetkile
rinin tetkıkından sonra isteğin iki nüshası, icabında bunlara cüzdan 
eklenmiş olarak, çıkış yeri biriktirme sandığına gönderilir. 

M A D D E . 118 

Aktarma isteklerine uygulanan işlem 
1 — Aktarma istekleri çıkış yen biriktirme sandığınca, para çek

me istekleri hakkında uygulanan kaidelere tabidirler. 
2 — Meblâğın tamamen aktanlması halinde aktarılan miktar, mu

diin hesabındaki alacak tutarından başka Uzlaşmanın 15 ıncı maddesi
nin 4 üncü fıkrasında açıklandığı şekilde hesaplanan faizleri de ihtiva 
eder. 

3 — Kısmi aktarma halinde aktarılan meblâğın faizleri hesabın 
borçlandırıldığı ayın sonuna kadar asıl sand kta tutulan hesap üzerin
den ve mütaakıp ayın birinci gününden itibaren de vanş sandığında tu
tulan hesap üzerinden mudiin lehine İşler. 

4 — İlk biriktirme sandığı cüzdanı incelendikten sonra işlemi bu
raya kaydeder ve aktarma isteği formülünün arka tarafım tamamlar. 

5 — Istenı'en aktarmanın karşılığı olan paralar, alacaklı sandığa, 
Uzlaşmanın 3 üncü maddesinde derpiş olunduğu şekilde gönderilir. 

6 — İlk sandıkça usu'une uygun olarak tamamlanan aktarma İsteği 
nüshalarından biri C E 5 gönderme mektubuna iliştirilir; ikinci nüsha 
ilk sandıkça alıkonulur, icabında kabul ettirilen özel ödeme şartları he
saba ve alacaklandırılan sandıkça verilecek cüzdana geçirilmek üzere ilk 
sandıkça aktarma isteği formülünün arkasına' işaret edilir. 

M A D D E : 119 

Yeni cüzdn açılması 
1 — Paralann ve 118 inci maddede işaret olunan belgelerin alın

masını mütaakıp alacaklandırılan sandık II ksandıktan aldığı meblâğ 
tutarı ıçn sahibi adına bir cüzdan açar. 

2 — Cüzdan, alıkonulması gerekmiyorsa, re'sen taahhütlü mek
tupla doğruca bırıktıriciye gönderilir. 

M A D D E : 120 

Evvelce açılmış ola^ı hesaba aktarma 
1 — Aktarma yapılmasını isteyen biriktirıcinin elinde, parasının 

üzerine aktarılacağı sandığ-n bir cüzdanı varsa, bunu teşkil o'unan dos
yaya iliştirir veya bu cüzdanı onu veren sandıkça alıkonulmuş olduğunu 
beyan eder. 

2 — İlk sandık, cüzdanı aktarma isteğine iliştirir ve bunu alacak
landırılan sandığa göndenr. Aktarma işleminin yapılmasından ve ak
tarılan miktarın cüzdana işlenmesinden sonra alacaklandmlan sandık 
cüzdanı - alıkoyması hail hariç - re'sen taahhütlü mektupla sahibine doğ
ruca gönderir. 

M A D D E : 121 

Aktarma işlemlerinden sonra ilk cüzdana uygulanan işlem 
1 — Bir meblâğın gerek yeni bir hesaba ve gerek daha evvel açıl

mış bir hesaba tamamen aktarılması halinde, aktarılan paranın çekil
diği cüzdan ilk sandıkça muhafaza olunur. 

2 — Kısmı bir aktarma söz konusu ise, cüzdan - alıkonulması ge
rekmiyorsa - re'sen taahhütlü mektupla doğruca birıktırıcıye gen gön-
denlir. 

BÖLÜH V 

TÜRLÜ İŞLEMLER 

M A D D E : 122 

Cüzdanların değiştirilmesi 
1 — Değiştirilecek bir cüzdan alan sandık veya posta merkezi 

cüzdanı teslim edene bir makbuz verir, 
ı 2 — Cüzdan, bu sandık veya bu posta merkezi tarafından ilgili san

dığa gönderilir. 
3 — Yeni cüzdan birlktiricıye re'sen taahhütlü mektupla doğruca 

. gönderilir. 
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M A D D E : 123 

Faizlerin tâyini 
Her işleme alt faizlerin tutarı, hesabı tutan sandıkta uygulanan 

kaidelere göre tesbit olunur. 

M A D D E : 124 

Faizlerin yazılması için cüzdanın tevdii 

Cüzdan ücretsiz verilen bir alındı karşılığında sahibinin oturduğu 
memleketin bırıkt rme sandığına veya posta merkezine tevdi olunur. 

B u sandık veya bu posta merkezi cüzdanı 1'gJı bir ikt irme sandığına 
gönderir. 

M A D D E :125 

Faizlerin yazılmasından sonra cüzdanın geri verilmesi 

Faiz ler in yazılmasından sonra, hesabı tutan sandık, cüzdanı re'sen 
taahhütlü mektupla doğruca b.rıktıriciye geri gönderir. 

BÖLÜM V I 

S O N HÜKÜMLER 

M A D D E : 126 

Nizamnamenin lygvlanması ve süresi 
1 — B u Nizamname, Milletlerarası B ir ikt i rme Servisine dair U z 

laşmanın uygulandığı günden itibaren uygulanacaktır. 
2 — i l g i l i taraflar arasında i t t i fak la yenilenmedikçe adı geçen U z 

laşma süresince yürürlükte kalacaktır. 
3 E k i m 1957 de Ottovva'da yapılmıştır. 

imzalar 

Gazetelere ve Mevkut Yazılara Abone Kaydına dair 

Uzlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti , Arnavut luk Halk Cumhuriyeti , Almanya, A r 
jantin Cumhuriyeti , Avusturya , Belçika, Bol ivya, Bulgaristan H a l k Cum
huriyeti , Kamboç, Şılı, Çin, Kolombiya Cumhuriyeti , K u b a Cumhuriyeti , 
Danimarka, Domınıken Cumhuriyeti , Mısır, ispanya, Afrıka'dakı i span
yol Toprakları, Finlandiya, Fransa, Cezayir, Yunanistan, H a i t i C u m 
huriyeti, Honduras Cumhuriyeti , Macar H a l k Cumhuriyeti , i ta lya , i t a l 
yan idaresi altındaki Somali Toprağı, Laos, L berya Cumhuriyeti , L u k -
semburg, Fas , Monako Pres i ğı, Nikaragua , Norveç, Paraguay, Holânda, 
Polonya H a l k Cumhuriyeti , Portekiz, Batı A f n k a ' d a k l Portekiz Eyalet 
leri , Doğu A f r i k a , A s y a ve Okyonus'takı Portekiz Eyalet leri , Romen 
H a l k Cumhuriyeti , Senmaren Cumhuriyeti , isveç, isviçre Konfederas
yonu, Tayland, Tunus, Uruguay Doğu Cumhuriyeti , Vat ikan Sıtes Dev
leti , Venezüella Cumhuriyeti , Vıet-Nam, Yemen, Yugoslavya H a l k Fede
rati f Cumhuriyeti arasında yapılan gazetelere ve mevkut yazılara abone 
kaydına dair Uzlaşma. 

Yukarıda sayılan Memleketler Hükümetlerinin aşağıya imza eden 
murahhasları, 3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılan Dünya Posta Sözleş
mesinin 22 nc i maddes'ne göre i t t i fak la ve tasdik şartına bağlı olmak 
üzere aşağıdaki Uzlaşmayı kararlaştırmışlardır : 

Gazetelere ve Mevkut Yazılara Abone Kaydına dair 

Uzlaşma 

BÖLÜM I 

İLK HÜKÜMLER 

BlRÎNCl M A D D E 

Uzlaşmanın konusu 

1 — idareleri , posta servisi aracılığı ile gazetelere abone kaydedil- | 
meşini kararlaştıran Âkıd Memleketler arasında, bu muamele bu U z - S 
laşma hükümlerine göre yapılır. I 

2 — Mevkut yazılar gazetelerden sayılır. | 

BÖLÜM II 

A B O N M A N L A R 

M A D D E : 2 

Abone kaydı 

1 — Muhteli f b ir l ik memleketlerinde ç>kan ve yayınlayıcıları tara -
rafından Milletlerarasındaki Abonmanlar Servisinde postanın aracılığı 

kabul olunan gazetelere her memleketin posta merkezlen halktan abone 
kaydederler. 

2 — Posta merkezleri, posta idareleri tarafından tedarik olunabi
lecek olan diğer bütün memleketlerin gazetelerine de abone kaydeder
ler. 

3 — Sözleşmenin 60 mcı maddesi hükümlerine gore her memleke
t in kendi sınırları ıç nde taşımıyacağı veya dağıtmıyacağı gazeteler için 
abonman kabul etmemeğe hakkı vardır. 

M A D D E : 3 

Abonman süreleri. Geç istenilen abonmanlar 

1 — Abonmanlar yalnız bir yıl, altı veya üç aylık süreler için 
istenılebilir. Bunlar , aşağıda gösterilen tarihlerde başlarlar : 

— B i r yıl için, 1 Ocakta ; 
— Altı ay için, 1 Ocakta ve 1 Temmuzda; 
— Uç ay için, 1 Ocakta, 1 Nisanda, 1 Temmuzda ve 1 Ekimde. 
2 — Aralıklı veya muvakkat yayınlar ıçm bu kaidenin istisnaları 

kabul olunur. 
3 — idareler, aynı üç aylık müddetin bir veya i k i ayı için abon

manlarla uç aylık, altı aylık ve yıllık abonmanların yenilenmesine k a 
dar arada geçecek zaman için abonmanlar da kabulü hususunda da an
laşabilirler. 

4 — Zamanında müracaat etmeyen abonelerin abonman süresinin 
başlamasmdanberi çıkmış olan sayılarda hiç bir hakları yoktur. Bununla 
beraber idareler, kabilse bu sayılan tedarik için abonelere yardım eder
ler. 

M A D D E : 4 

Servisin tatili halinde abonmanların devamı 

B i r memleket Uzlaşmaya katılmaktan vazgeçtiğinde, mevcut olan 
abonmanların, sureler n bitmesine kadar derpiş ed.len şartlar dairesinde 
devam etmeleri gerekir. 

M A D D E : 5 

Doğruca yayıcılar tarafından kaydolunan abonmanlar 

Posta ıdareleıi, yayıcıların bir posta abonmanı esası uzenne değılde 
doğıudan doğruya yapılan teslim sözleşmeleri ve kaydolunan abonman
lar gereğince vermeği taahhüt ettikleri yayınlan, 6 nci maddeye göre 
gazete ücretiyle kabul edebilirler. 

BÖLÜM III 

ÜCRETLER V E FİYATLAR 

M A D D E : 6 

Gazetelerin ücreti 

1 — İdareler, yabancı memleketlere göndenlecek gazeteler için 
âdı basılmış kâğıtlar ücretin n % 40 ilâ % 100 sınırları içinde olmak 
üzere özel bir ücret tesbıt ederler. 

2 — Her idare, basılmış kâğıtlar ıç/n derpiş edilen 50 gram ağır
lık dereceleri arasına, milletlerarası ücreti, ıç gazete ücretini hesap'a-
ma sistemine uydurab.lmek üzere mutavassıt dereceler tesbıt etmeğe 
yetkil idir . 

M A D D E : 7 

Teslim ücreti 

1 — Her idare, yayıcılar tarafından gösterilen ve taşıma masraf
larını da iht iva eden teslim bedellerine dayanarak gazeteleri ne kadar 
bedelle diğer idarelere tedarik edeceğ ni ilân eder. 

2 — Uçak abonmanlanna mahsus teslim ücreti de aynı surette ilân 
edilebilir. 
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M A D D E : 8 

Abonman ücreti 
1 — Varış idaresi teslim ücretini, kararlaştırılan ortalama bir ra

yice göre veya posta havalelerine uygulanan rayiç üzerinden kendi mem
leketi parasına çevirir. 

2 — Varış idaresi, teslim ücretine, uygun gördüğü fakat iç ser-
visindeki abonmanlar için icabında tahsil edileni aşmayan bir komüsyon 
resmini ilâve ederek abone tarafından ödenecek bedeli tesbit eder. Bun
dan başka bu bedeli, memleketin mevzuatı gereğince alınması gereke
bilecek olan pul resmini de ilâve eder. 

3 — Abonman ücreti, kayıt sırasında ve bütün abonman süresi 
için istenilir. 

M A D D E : 9 

Fiyat değişmeleri 
Dikkate alınabilmek için, bedeldeki değişmeler, ait oldukları süre

nin başlamasından, en geç bir ay evvel varış memleketinin merkezi ida
resine, veya özel olarak gösterilen bir merkeze bildirilmelidir. B u değiş
meler cari abonmanlara tesir etmezler. 

M A D D E : 10 

Gazeteler arasına konulan basılmış kâğıtlar 
B i r gazete arasına konulup bunun parçasından sayılmıyan car i 

f i y a t listeleri, tarifnameler, reklâmlar vesaire, basılmış kâğıtlar ücretine 
tabidirler. B u ücret, çıkış idaresinin isteğine göre gerek hesaba geçiril
mek ve gerek Sözleşmede yazılı ücret ödeme usullerinden- b i r i ile sargı 
veya z a r f üzerinde veyahut doğrudan doğruya bastırılmış kâğıtlar üze
rinde gösterilmek suretiyle ödenebilir. 

B Ö L Ü M IV 

T Ü R L Ü H Ü K Ü M L E R 

M A D D E : 11 

Adres değiştirmeleri 
1 — Oturdukları yeri değiştirmeleri halinde ve abonman müddetini 

aşmıyan bir süre İçin aboneler, gerek i l k varış memleketi içinde gerek 
yayınlama yerinin bulunduğu memleket de dâhil olarak âkıd bir mem
leket içinde ve gerek âkıd olmayan bir memlekette gazetenin doğrudan 
doğruya yeni adreslerine yollanmasını isteyebilirler. 

2 — İlk varış idaresi, bundan dolayı , aboneden 50 santimi geçmeyen 
tek bir ücret alır, 

3 — Yukarıdaki hükümler, gazetelerin çıktığı memleket için kay-
dolunup da başka bir memlekete naklolunan abonmanlara ait gazeteler 
hakkında da uygulanır. Böyle b i r halde, yayın memleketi idaresi sözü 
edilen nakillerden dolayı alınacak ücretleri, kendi isteğine göre tesbit 
etmeğe yetkilidi r . 

M A D D E : 12 

Reklâmasyonlar 
İdareler, abonman servisinde olan her hangi bir intizamsızlık veya 

gecikme hakkındaki her haklı reklâmasyonda, aboneler için masrafsız 
olmak üzere cereyan vermeğe mecburdurlar. 

M A D D E : 13 

Sorum 
Posta idareleri, yayınlayıcılara ait vazifeler ve taahhütlerden do

layı hiç bir sorum kabul etmezler. Abonman süresi içinde bir gazetenin 
büsbütün veya muvakkat bir zaman için t a t i l i halinde aldıkları ücret
leri geri vermezler. 

B Ö L Ü M V 

SON H Ü K Ü M L E R 

M A D D E : 14 

Dünya Posta Birliği hakkındaki esas ve genel hükümlerin 
uygulanması 

Sözleşmenin 1 inc i kısmındaki hükümler Dünya Posta Birliğine 
ait esas ve genel hükümler - 7 nci madde hariç olmak üzere, bu Uzlaşma 

hakkında da uygulanır. Haberleşme maddelerinin hava yolundan taşın
masına dair hükümlerin I inc i parçasının konusunu teşkil eden hüküm
ler de uygulanır. 

M A D D E : 15 

Kongreler arasındaki fasıla içinde yapılan tekliflerin tasvibi 
Kongreler arasındaki fasılada yapılan t e k l i f l e r [Sözleşmenin 27 ve 

28 inci maddeleri) uygulanabilmek için; 
a) Yeni hükümler ilâvesi veya bu Uzlaşmanın 1 ilâ 4, 6 ilâ 10, 

12, 13, 15 ve 16 ncı maddeleriyle Nizamnamesinin 101 ilâ 105 ve 115 
inc i maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi söz konusu ise oybirliğini; 

b) Nizamnamenin 106, 109, 110, 113 ve 114 üncü maddeleri hü
kümlerinin değiştirilmesi söz konusu ise, oyların üçte i k i s i n i : 

c) 
1 Sözleşmenin 33 üncü maddesinde derpiş edilen hakeme verilecek 

uyuşmazlık ha l i hariç olmak üzere, bu Uzlaşma ile Nizamnamesinin 
diğer maddelerinin değiştirilmesi veya bunların hükümlerinin yorumlan
ması; 

2 B u Uzlaşma il e Nizamnamesinin bütün hükümlerinin yazılışının 
değiştirilmesi söz konusu ise oyların kesin çoğunluğunu kazanmalıdır. 

M A D D E : 16 

Uzlaşmanın uygulanması ve süresi 
Bu Uzlaşma 1 Nisan 1959 da uygulanacak ve belli olmayan b i r za

man için yürürlükte kalacaktır. 
Yukarıda sayılan memleketler hükümetlerinin murahhasları, içinde 

yazılanları tasdik ederek, bu Uzlaşmayı Kanada Hükümetinin arşivlerine 
konulmak ve birer" sureti taraflardan her birine verilmek üzere bir nüsha 
olarak imzalamışlardır. 

3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılmıştır. 
İmzalar 

Gazetelere ve mevkut yazılara abone kaydına dair 
Uzlaşmanın icra Nizamnamesi 

Aşağıda imzaları bulunanlar, 3 E k i m 1957 de Ottawa'da yapılan 
Dünya Posta Sözleşmesinin 24 üncü maddesine göre (Gazetelere ve mev
kut yazılara abone kaydına dair Uzlaşma) nın uygulanmasını sağlamak 
için kendi idareleri adına aşağıdaki tedbirleri i t t i f k l a kararlaştırmışlar
dır : 

B Ö L Ü M I 

G E N E L H Ü K Ü M L E R 

M A D D E : 101 

Alıp verme merkezleri 
1 — Abonmanlar servisi alıp verme merkezleri vasıtasiyle yapılır. 

Her posta idaresi, bu merkezleri tâyin ederek diğer idarelere bildirme
li d i r . 

2 — B u merkezler abonman servisine dair işler için kendi arala
rında doğrudan doğruya muhabere ederler. 

M A D D E : 102 

Gazetelerin listesi. Yasak gazeteler 
1 — Posta idareleri, kendi vasıtalariyle abone kaydolunabilecek 

gazeteleri gösteren b i r lis t e y i birbirlerine gönderirler. B u liste ilişik AP 
1 örneğine uygun b i r formül üzerine düzenlenmeli ve ait olduğu sürenin 
başlamasından en geç bi r ay önce i l g i l i idarelere gönderilmelidir. 

2 — Abonman şartlarında sonradan yapılan her değişiklik 1 inci 
fıkrada derpiş edilen mühlet içinde bildirilmezse muteber olmaz. A k s i 
halde değişiklik mütaakıp üç aylık süreden itibaren muteber sayılır. 

3 — Bundan başka idareler, yasak olan gazeteleri de birbirlerine 
bildirirler. 

M A D D E : 103 

Gazetelerin genel tarifesi 
Her idare, 102 nci madde gereğince verilen listeler Üzerine bir genel 

tarife yapar. B u tarifede memleket itibariyle gazeteler, abonman şart-



lan ve abone olan kimse tarafından verilecek bedeller gösterilir. Uzlaş
manın 8 inci maddesine göre tesbit olunan bu bedeller, tari feyi yapan 
memleketin muteber parasiyle gösterilir. 

M A D D E : 104 

Milletlerarası Büroya yapılan bildirimler 

1 — İdareler, M Iletlerarası Büro aracılığı ile ve Uzlaşmanın uy
gulanmasından en az üç ay önce diğer idarelere : 

a) Uzlaşma esasına göre kendileriyle gazete abonman servisi yap
tıkları memleketlerin bir l istesini; 

b) Milletlerarası Servise uygulanan gazete ücretini; 
c) Teslim ücretine ilâve edilen komusyon resm. ile adres değ ştır-

me resmini; 
d) Doğrudan doğruya yayınlayıcılar tarafından kaydedilen abon

manları kabul edip etmediklerini; ^ 
e) Alıp verme merkezlerinin adlarını ve bunların hangi memleket

lere tavassut ett iklerini ; 
f) Kendi dahilî kanun veya nizamnameler'nın abonman servisine 

uygulanması gereken hükümlerinin suretlerini tebliğ etmelidirler. 
2 — Sonradan yapılan bütün değişiklikler gecıktirılmeksızın bildi

ri lmelidir. 

BÖLÜM II 

A B O N M A N İSTEKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 

M A D D E : 105 

Abonman isteklerinin listesi 

1 — Her üç aylık sürenin sonuna doğru, alıp verme merkezleri, 
ıhşık A P 2 örneğine uygun b r liste üzerinde, memleketin içinde ken
dilerine yapılan obanman isteklerini icmal ederler B u liste, muhabir 
alıp verme merkezine, abonmanların başladığı tarihte gazetelerin gön
derilmesi sağlanabilmek üzere yeteri kadar erken gitmelidir. İdareler, 
abonman isteklerinin hangi tarihe kadar alıp verme merkezlerine gel
mesi gerektiğini birbirlerine bildirirler. 

2 — Geç gelen veya mûtat zamanlar dışında yapılan istekler, A P 2 
listesi üzerinden aynı yolda işleme tabi tutulur. 

3 — Çık'ş yerleri idareleri, bu paketlerin veya müraselelerm posta 
nulur. Yeni isteklerin, arkasır^an tedarik o'unacak abonmanlar n her 
gazfete ve her varış y e n için genel toplammı gösterecek tarzda, henüz 
muteber olan daha önceki istekler göstenlir. 

M A D D E : 106 

Gazetelerin yollanması 

1 — İdarelerin, bu husustaki muvafakatma göre gazeteler, paket 
halinde olarak gerek doğrudan doğruya varış merkezler ne ve gerek 
toptan mutavassıt merkezlere yollanır. Paketler.n üzerinde «posta abon-
manlan» ibaresi bulunmalıdır. 

2 — Anlaşma üzerine, gazeteler «posta abonmanın» ibaresini ta 
şıyan sargılar veya açık zarflar içme konulur ve yayınlayıcılar tarafın
dan doğruca abonelere gönderilir. B u halde, varış mem'eketi alıp verme 
merkezi, abonelerin adreslerini çıkış memleketi alıp verme merkezine 
bi ldirir . 

3 — Çıkış yerleri idare'eri, bu paketler'n veya müraselelerm posta 
ücretinin, Sözleşmenin İcra Nizamnamesinin 186 ncı maddesi hüküm
lerine göre ödenmesini isteyebilirler. 

M A D D E : 107 

Doğrudan doğruya yayınlayıcılar tarafından kaydedilen abonmanlar 

1 — Uzlaşmanın 5 inci maddesine uygun olarak yaymlayıcılsrı t a 
rafından doğruca abonman kaydolunan gazeteler, basılı olarak «doğru 
abonm-n» ibaresi ve alıcm'n adres nı taşıyan sargılar veya açık zarflar 
içine konulmalıdır. 

2 — idareler, bu maddelerin posta ücretlerinin ödenmesini isteye
bil irler. 

BÖLÜM III 

ÖZEL H A L L E R 

M A D D E : 108 

Adres değiştirmeler 

1 —^ Abone, oturduğu y e n değiştirmesinden dolayı, gazetesinin bu 
Uzlaşmayı imzalayan veya imzalamayan yeni bir memlekete veya i lk 
varış memleketin n başka bir merkezine gönderilmesini arzu ettiği tak-
d rde daima i lk dağıtma merkezine müracaatta bulunmalıdır B u mer
kez, bundan dolayı Uzlaşmanın 11 ıncı maddesinde derpiş edJen ücreti 
alır. 

2 — Sözü edilen merkez keyfiyeti ilişik A P 9 örneğine uygun b'r 
formülün A ve B kısımlarıyle-yayınlama yerindeki merkeze ve yeni va -
r ş merkez ne, haber verilmek üzere i l g i l i alıp verme merkezine doğruca 
bildirir . 

3 — Yeni varış merkezine doğruca yollama için, gazeteler daima 
alıcının zatî adresini ve «posta abonmanlan» ibaresini taşımalıdır, i l k 
varış merkezi A P 9 formülünün gönderilmesinden sonra kendisine gel
meğe devam eden sayıları aynı tarzda tekrar yollar. 

4 —• Abonen n gösterdiği adres değişme süresinin sonunda, yayın
lama yerindeki posta merkezi gazeteyi i lk dağıtma merkezine yeniden 
göndermeğe başlar. 

M A D D E : 109 

İntizamsızlıklar 

1 — Abonman servisinde görülen gecikmeler, kesilmeler ve yanlış 
yollamalar veyahut her hangi bir intizamsızlık, derhal gerek alıp verme 
merkez'ne veya icabında çıkış merkezine ve gerek isteyen merkezi ida
relere bi ldir i l ir . 

2 — Gazeteler geldiğinde, dağıtılacak sayıların sayımında bir fark 
görülürse, dağıtma veyahut alıp verme merkezi, ıhşık A P 3 örneğine uy

gun bir formül ile keyfiyeti b Idırlr ve formüle mümkün oldukça gaze
telerin gönderilişinde kullanılmış olan sargıyı iliştirir. B i r abone bir ga
zetenin kend s ne gelmeyen münfent sayılarını isterse, keyfiyet, ıhşık 
A P 4 örneğine uygun bir formül ile bıldınlir. 

3 — Müracaatların icabı, geciktirılmeksizın yapılmalıdır. 

M A D D E : 110 

Arası kesilen veya lâğvedilen yayınlar 

B i r gazeten'n, salubı tarafından muvakkaten tat i l i veya lağvı ha
linde idareler, abonmanların gönderilmediği süreye ait gazete ücretinin, 

mümkün oldukça, abonelere iade ettirilmesi hususunda yardım ederler. 
Yasak edilen gazeteler ıçm de bu yolda muamele yapılır. 

M A D D E : 111 

Listede bulunmayan gazetelere abone yazılmalar 

Listede gösterilmeyen bir gazete için abonman istenildiği takdirde 
ılg'lı alıp verme merkezi lâzım gelen malûmatı almak için, muhabir alıp 
verme merkezine müracaat eder. 

BÖLÜM I V 

M U H A S E B E 

M A D D E : 112 

Ücretlerin ve resimlerin nereye ait olduğu 

Ücretlenn ve resimlerin hepsi, bunları tahsil eden posta idaresine 
ait olunur. 

M A D D E : 113 

Üç aylık hesaplar 

1 — Abonman hesapları üçer aylık olarak düzenlenir. 

2 — Başka bir anlaşma olmadıkça, üç aylık siparışler'n kapanını-
sayılabılmesını mütaakıp ve nihayet üç aylık sürenin ık.nci ayın-n 2( 
ncı günü her alıp verme merkezi, muhabir merkez için ılış k A P 10 ör 
neğıne uygun özel bir hesap düzenler ve bu hesaba muhabir merkez is 
terse, müspit evrak olmak üzere istek listelerini ekler. B u hesaba, alfab 



93 — 

sırasiyle ve abonman süreleri itibariyle, en kısa süreden başlayarak, ön
ceki hesaptan sonra tedarik edilen bütün gazeteleri geçirir, icabında, 
üç aylık sürenin üçüncü ayı içinde ve en geç bu ayın on beşinde ek bir 
hesap dahi düzenlenebilir. 

3 — Uç aylık hesabın ve icabında ek hesabın düzenlenmesinden 
sonra istenilen abonmanlar; ondan sonraki üç aylık hesaba geçirilir. 

4 — Abonelere gazetelerden ayrı nüshalar verilmesinden dolayı 
ödenmesi gereken paraların hesapları, tersine bir anlaşma olmadıkça, 
tasfiye için üç aylık hesaplara geçirilir. 

MADDE : 11% 

Tasfiye. Avanslar 
1 — Aksine anlaşma olmadıkça, en küçük alacak en büyük alaca-

ğın parasına, posta havalelerine ve seyahat posta bonolarına dair Uzlaş
manın 31 inci maddesinde gösterilen şekilde çevrilir. 

2 — Hesaplar ait oldukları üç aylık devreyi takip eden üçüncü ayın 
sonundan önce borçlu İdare tarafından alacaklı memleketin muteber 
psrasiyle ödenir. 

3 — Aksine anlaşma olmadıkça, bakiyenin ödenmesi posta hava
lesiyle yapılır. Bu maksatla düzenlenen havaleler hiç bir ücrete tabi 
değildir ve tutarları posta havalelerine ve seyahat posta bonalarma da
ir uzlaşmada tesbit edilen en yüksek haddi geçebilir, 

4 — İdareler, ödenecek tutar Üzerinde mutabık değillerse, tasfiye 
ancak ihtilaflı kısım için geciktirilebilir. Borçlu idare, itirazın sebeplerini 
alacaklı idareye en geç 2 nci fıkrada derpiş edilen mühlet içinde bildir
mekle mükelleftir. 

5'— Lüzumu halinde, aylık avanslar istenebilir. Ayda 30.000 frangı 
aşan her alacak için, bakiye 30.000 frangı aşmıyacak şekilde hesaplanan 
bir avansın ödenmesi reddolunamaz. 

6 — Geç ödenen bakiyeler için alacaklı idare hesabına % 5 faiz 
işler. 

BOLUM V 

SON HÜKÜMLER 

MADDE : 115 

Nizamnamenin uygulanması ve süresi 
1 — Bu Nizamname, gazetelere ve mevkut yazılara abone kay

dına dair uzlaşmanın uygulandığı günden itibaren uygulanacaktır. 
2 — İlgili taraflar arasında ittifakla yenilenmedikçe adı geçen uz

laşma süresince yürürlükte kalacaktır. 
3 Ekim 1957 de Ottowa'da yapılmıştır. 

İmzalar 
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    İÇİNDEKİLER 
Kanunlar                        Sayfa  

 
Vergi Usul Kanunu              1 

 

214  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Feshi ile Mezkûr Uzuvların Yeniden Seçimlerinin Yapılmasına ve Bu Uzuvların Faaliyete  

Geçişine  Kadar Dernek Muamelâtının Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığınca Yürütülmesine Dair Kanun    10 

 

215  Merhum Cemal Pasa Kızı Kâmuran Cemal'e Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Tahsisine Dair Kanun     10  

 

216  5682 Sayılı Pasaport Kanununa Ek Kanun          10 

  

217 Ottavva'da Toplanmış Olan 14 üncü Dünya Posta Kongresi Kararlarını Havi Senetlerin Tasdikına Dair Kanun    10 

  

218  1 Sayılı Kanunun 6 nci Maddesi ve 6, 52 ve 62 Sayılı Kanunlar Gereğince Nezaret Altına Alınan ve Yargılananların Muhafaza ve  

Yargılanmaları Dolayısiyle Yapılacak Masraflar Hakkında Kanun        11 

 

219 85 Sayılı Kanunun 107 Sayılı Kanunla Değiştirilen Ek - 2 nci Maddesinin (c) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine ve 5 inci Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun            12 

  

220  Dumlupınar Zafer Âbidesinin İnşası Hakkında Kanun         12 

 

221  Âmme Hükmi Şahısları Veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Âmme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun  12 

  

222  İlköğretim ve Eğitim Kanunu            12 

 

223 Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkında Kanun      19 

 

 224  Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun         20 

 

225  1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    23 

 

226  42 Sayılı Kanun Gereğince Emekliye Ayrılan Subaylardan İsteklilerin Öğretmenliğe Alınması Hakkındaki 125 Sayılı Kanuna Bir 

 Madde Eklenmesine Dair Kanun           23 

  

227  4273 Sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 Sayılı Kanunla Muaddel 10 uncu Maddesine Bir Fıkra ile Bu  

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun         24 

  

228  Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun  24 

   

229  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Binasının İnşası Hakkında Kanun        25 

  

230  6996 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Hüküm İlâve Edilmesi Hakkında Kanun    25 

 

231  Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı Hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 Sayılı Kanunlarla 

 Muaddel 5509 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kantin   25 

  

232  6085 Sayılı Karayolları Trafik Kammunun Bazı Maddeler inin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 

Geçici Dört Madde Eklenmesi Hakkında Kanun          28 

  

233  4335 Sayılı Subay Yüksek Mühendis, Askerî Yüksek Mühendis ve Askerî Mühendislere Verilecek İhtisas Ücreti Hakkındaki  

Kanunun Birinci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   31 

 

234 6821 Sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun Kurulması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (k) Fıkrasın Değiştirilmesine ve 7256  

Sayılı Türkiye Atom Enerjisi ProgramınınTatbik Şekli Hakkındaki Kanuna Bir Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 32 

 

235 Türk Ceza Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Baklanda Kanun   32 

 

236 1881 Sayılı Jandarma Efradı Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun      33 

 

237 Taşıt Kanunu            33 

 

238 4273 Sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun10 uncu Maddesi (c) Fıkrasının Tadili ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde  

Eklenmesi Hakkındaki 63 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci Maddesinin Tadiline Dair Kanun     35 

 

Kararnameler  
 

5/666  2 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınmaları Hakkında Kararname       35 

 

5/667 Suat Aksın'ın Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İzin Verilmesi Hakkında Kararname      35 

 

Başbakanlığa Ait Tayin Kararı            35 

 

Tayinler  
 

İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Tayinler          36 

 

İlanlar               37 

 




