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Ankara şehri otomatik telefon kanunu
(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/VI/1926

- Sayı : 408)

No.
876
Ücret
B İ R İ N C İ MADDE — Ankara otomatik umumî merkezine merbut abonalardan aşağıdaki cetvelde gösterildiği veçhile senelik ücret alınır:
Lira
K.
Umumî merkeze doğrudan doğruya bağlı olan hususî hane ve
apartımanlarla devairi belediye ve şua batı ve müessesatı hayriye
ve menafii umumiyeye hadim müessesattan olduğu Hükümetçe
musaddak müessesat telefonlarından beş yüz mükâlemeye kadar
Beş yüz mükâlemeden fazlası için mü kaleme başına
Mağazalarla müessesatı ticariye ve sınaiyeye mevzu telefonlar
dan beş yüz mükâlemeye kadar
Beş yüz mükâlemeden fazlası için mükâleme başına
Hususî merkezlerden iki bin mükâlemeye kadar
İki binden fazlası için mükâleme başına
Umuma mahsus telefon mükâleme mahallerinde mükâleme ba
sma

25
5
27

50
5

120
4,5
7,5

Tesisat
İ K İ N C İ MADDE — Tesisat masrafı
gösterildiği veçhile bedel alınır:

olarak abonelerden aşağıdaki cetvelde
Lira

K.

Umumî merkeze doğrudan doğruya bağlı olan telefonlardan
en yakın kablo kutusundan itibaren postanın konulacağı noktaya
kadar olan mesafe hesap edilmek üzere yüz metre hat için yalnız
bir defaya mahsus olmak üzere
40
Yüz metreden fazla için beher elli metre ve kesrinden keza bir
„
defaya mahsus olmak üzere
10
Hususî merkez (yani dğrudan dğruya sahibi tarafından idare
edilecek mübeddile) lerden umumî merkeze müntehi her bir mükâ
leme devresi için (batarya devresi için ücret alınmaz) senede
12
Hususî merkeze bağlı dahilî postaların beheri yani beher mü
kâleme makinesi ve teferruatı için senede
5
Ayni aboneye ait olmak üzere zamimeten raptedilecek ikinci
makine için:
Asıl postanın bulunduğu bina dahilinde ise senede
5
Bina haricinde olupta ayrıca tel temdidine lüzum görüldüğü
takdirde balâdaki beş liradan maada bu telin beher on metre ve
küsuru için senede
50
Aabonesini bırakmış olanlar yeniden telefona abone olmak isterlerse, tesisat
kaldırılmadığı takdirde, yalnız tecdidi kayit namile on lira alınır. Tesisat kal-
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dırılmış bulunursa birinci fıkrada muharrer tesisat bedeli yeniden istifa olunur.
Bir abone diğerine telefonunu terketmek istediği takdirde yalnız tebdili nam
için beş lira alınır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususî merkezler için dahilde yapılacak tesisatın baliğ
olacağı masarif tamamen alınır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Henüz şebeke tesis edilmemiş olan yerler için talep
vukuunda, bütün masarif talipler tarafından deruhde olunsa bile, posta ve telgraf
ve telefon idaresi tesisatı yapmakta muhtardır.
Alâtı müteferria
BEŞİNCİ MADDE — Abonenin talebi üzerine konulacak mühtez ziller veya
munzam ahizeler için bir defaya mahsus olmak üzere beş lira ve sarfolunacak on
metre tel ve kesri için iki lira alınır.
Nakil
ALTINCI MADDE — Nakil masrafı olarak aşağıdaki cetvelde gösterildiği veç
hile bir defaya mahsus olarak ücret alınır:
,

Umumî veya hususî bir merkeze
merbut gerek esas bir postanın,
gerek munzam bir postanın ve ge
rek her hangi munzam bir aletin
münferiden nakli talep edildiği
takdirde nakil masrafı olarak
Bir veya müteaddit munzam
posta veyahut zili muhtevi esas
postalarla bir veya müteaddit zili
muhtevi munzam postaların nak
linde mezkur mebaliğ beher zil
veya munzam posta için yüzde
elli nisbetinde tezyit edilir. Bina
haricinde yapılacak nakillerde bu
ücrete ilâveten beher elli metre
küsuru için ayrıca on lira alınır.
On numaraya kadar hususî mübeddilelerin nakli için
20. - 35 numarayı muhtevi mübeddilelerin nakli için
10 - 25 numarayı muhtevi mübeddilelerin nakli için
50 den fazla numarayı muhtevi
mübeddilelerin naklinde
Mübeddilelerin ihtiva ettiği beher
numara iein

Ayni oda
içinde
Lira

Mücavir
odalar
Lira

1,5

2,5

Ayni katta diğer
odalara
Lira

3,5

10

15

20

12,5

17,5

22,5

15

20

25

0,50

0,60

Diğer katlara

Kat değiştikçe her kat
için ikişer lira zammolunur.

Kat değiştikçe beher
. kat için ayrıca beş lira
zammolunur.

0,75

Bina haricinde yapılacak nakiller için balâdaki ücretlerden maada ilk yüz met-
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re hat için kırk lira ve yüz metreden fazlasının beher elli metre ve kesrinden on
lira alınır.
MeccaMÎ postalar
YEDİNCİ MADDE — Atide muharrer ve şebeke dahilinde bulunan yerlere
konacak telefon postalarından yalnız dahilî tesisat masarifi alınır. Mükâleme ücre
ti ve haricî tesisat masrafı alınmaz:
Büyük Millet Meclisine on beş, Riyaseti Cumhur, Divanı muhasebat, beher
vekâlet için azamî altışar ve müstakil müdiriyeti umumiyeier için dörder.
Eüyük Millet Meclisi Reisinin, Başvekilin, vekillerin, Divanı muhasebat reisi
nin, müsteşarlar ve müstakil müdürü umumilerin ve Riyaseti Cumhur ve Başvekâ
let kalemi mahsus müdürlerinin hanelerine birer.
Umuru itfaiye için üç (mahallerini şehremaneti tayin eder)Ahkâmı

müteferrika

SEKİZİNCİ MADDE — Mükâleme ücreti ile beraber masarifi tesisiye peşin
tediye olunmadıkça tesisat yapılmaz. Tediye edildiğini müteakip azamî on gün
zarfında ınükâlemat temin olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Abonman müddetleri ay iptidalarından muteber
olmak üzere altı ay veya bir senedir. Bu müddetlerin hitanımdan on beş gün evvel
yeniden bir talep vaki olmadığı halde abonman şeraiti sabıka dairesinde devam
eder.
ONUNCU MADDE — Abonman müddeti bitmezden evvel mükâlemesi miktarı
hitam bulan abonelerden bakıyei müddet için o tarihe kadar vaki olan mükâlemat
ûisbetinde bir fazlai mükâleme avansı talep olunur. İstenilen avans veya yeni
abonman ücretini idarece talep olunan tarihten itibaren bir hafta zarfında tediye
etmeyen resmî ve gayri resmî abonelerin mükâlemeleri kat ve bir ay sonra da mu
kavele münfesih addolunarak makine kaldırılır.
\
ON BİRİNCİ MADDE — Telefonun mevzu bulunduğu mahalli terkedecek
olnalarla âhara devretmek arzu edenlerinve keza nakil talebinde bulunacak olanla
rın on beş gün evvel posta, telgraf ve telefon idaresini haberdar etmesi lâzımdır.
ON İKİNCİ MADDE — Hususî mübeddileler müstesna olmak üzere telefon
tesisatı ve aboneler nezdine mevzu bilcümle makine alât ve teferruatı alelıtlak pos
ta, telgraf ve telefon idaresinin malıdır. Aboneler tarafından, bunların her hangi
birine iras edilecek hasarın masarifi müsebbiplerine aittir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Eski tara telefon aboneleri yeni tesisatta da abone
liğe devam arzu ettikleri takdirde işbu kanunla tayin edilen tesisat bedeli ile ev
velce, vermiş oldukları tesisat bedelinin farkım tesviyeye mecburdurlar. Şu kadar
ki evvelce alınmış olan abonman bedelinden kıstelyevm hesabile bakıyei istihkak
ları yeni abonman bedeline mahsup ve yalnız farkı istifa olunur.
Bu kabîl aboneler evvelce bedeli mukabilinde posta, telgraf ve telefon idaresin
den almış oldukları makineleri istimal ettikleri beher ay ve kesri için yarım lira
tenzil suretile yeni tesisat farkma mahsup edilmek üzere idarei mezkûreye iade
edebilirler.^ON DÖRDÜNC ÜMADDE — Posta, telgraf ve telefon idaresi tertip ve neşre
deceği rehber ve ilâvelerini, masarifinin kabul olunan ilânat bedeli ile kapanması
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Halinde, bilâbedel ve aksi takdirde bedeli mukabilinde abonelere tevzi eyler.
ON BEŞİNCİ MADDE —• 4 şubat 1340 tarihli telgraf ve telefon
bu kanunla taaruz etmeyen ahkâmı kem akan bakidir.

kanununun

ON ALTINCI MADDE — Bu kanun 1926 senesi ağustosu iptidasından mu
teberdir.
ON YELTNCÎ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye vekili ma
murdur.
30 mayıs 1926

Cumhuriyet Riyasetine tebliği
:
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrvi
tezkerenin tarih ve numarası
:
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve
sayıfası
:
îşbu kanunun alâkadar
numaraları

olduğu diğer kanunların
r

31 - V - 1926 tarik ve 1/911 No. h. tezkere, ile
S - VI -1926 ve 4/487
Cilt
Sayıfa
24
94
25
220:221,708:712,718,731,734:736,
745,775,789,796:799
106.937
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