tstanbul Ticaret Borsası Meclisl
62 inci oturum
28/12/1948
Oturumda hazır bulunanlsr
Murat Furtun
Bsşkan
Sfiit Belgün
Üye
Şakir Kmacı ve ortakları Ltd.Şti.Mehmet
Kınecı
Serattar tth.ve îhr.T.A.Şti.İbrahim Aktar
Şark Deri T.A.Ş. Mehmet Levent
Nihat Demir

Umumı Katip

Büro" Tescile veril
idi.28/12/4

Ishak Sükutî Erener
Nuri Kozikoğlu
îttihad değirmencilik T.A.Ş.Cevat Nizami
Düzenli
A.Nafiz özalp
Efdalettin Tekiner
Fehmi Çar
Mahmut Pekin

oturumde hszır bulunamlyanlar ;
tîye
: Damatzade Hakkı halefi Hiltni Gürgân ve Şrk*
Hilmi Gürgan
.
(mezun)
M
: Ali Vafi mahdumları Hesan Vski (Seyahatta)
"
: Anadolu Kontuarı ith.ihr.T.A.Ş. Süreyya
Sirmen
'
(— )
"
: Şerafettin Alemdar ve kardeşleri Kol.Şti.
Burhanettin Alemdar
(— )
"
: tzzet Basmacı
(Sevehatta)
"
: Selimoğlu Naci Güvenç
(has^a)
: îzzet Gönül
(hasta)
"
: îsmail Hakkı Kozacıoğlu
(
)
1
1 - Başkan Murat Furtun oturumu açtı ve Üyeden Hilmi Gürgan ır
mezun olduğundan ve Hasan Vafi, îzzet Basmpcı'nm seyahatta bulunduklarından , Naci güvenç ve İzzet Gönül»ün hasta
olduğundan ve Süreyya Sirmen, Burhanettin Alemdar ve İstnai L
Hakkı Kozacıoğlu'nun da mazeretleri olduğundan oturuma iştirak edemiyeeeklerine döir izahatı dinlendi ve 61 inci
oturuma ait tutanağm ruznsmedeki maâdelerin çokluğu dolsyısile gelecek celsede okunmp.sı tensip kılmarak ruznameye geçildi.
2 - Memur çıksrılmpmpsı.ve bundan böyle münhallere memur tayin edilıremesi hak.Idare kurulu karerı:
I - Kadronun tedricen kısaltılmpsı âtide zuhuru akla gelen sıkıntılars şimdiden bir tedbir mahiyeU nde olabileceğinden kadroda icabeden tasarrufu temin maksadile memur çıkfirılmflmssına ve fakat her hangi bir münhal vukuunda memur alınmemfîsının esas olarak kabulüne
ve terfi müddeti dolan memurların müddetlerinin doldıgı

M

2"
şubelerinden Umumî Katİpliğe bildirilerek memurun
ehliyet ve liyakati Riyeset ve Utnumî Katiplikçe kabul ve tasdik edilmedikçe Idare kurulu tarafından
terfileri cihetine gidilmemesine dair îdare kurulunun 373 üncü oturum kararı okundu. NETÎCEDE/ İttila
hasıl edilmiş olup evrakın hıfzına,

Büro Tescil
p Muhasebeye
verildi.
98/12/48

^uhasebeye
verildi.
28/12/48

3 - Borsa Meclis Üyelerine gelip gitrae yol masraflannm verilmesi hak.îdare kurulu kararı:
I - Borsa Meclisi Üyelerinden Meclis toplantılarına gelip glttne yol masrafı ve sair zarurı masrafları karşılığı 25 şer lira verilmesine damr îdare kurulunun
372 inci oturum kararı okundu ve Üyeler arasında
müdavelei efkar edildi. NETİGEDE: Borsa Meclisi Öyelerine gelip gitme yol parası ve sair masrafları kaı
şılığı olerak her oturum için yimri&eşer lira verilmesine -Öyeden Nihat Demir, Mehmet Levent, İbrahim Aktar ve Sait Belgiin'ün yeni intihapta bu hususun düşiinülmesi hakkmdaki muhalif reylerine karşı- eksera
yetle,
4 - Merkez "Juhasebesince yapılacnk bazı oaünakaleler hak.ldart
Kurulu karariarı:
I - Merkez Muhasebesi gider bütçesi 2.inci faslın 5*inci
hademe elbiseleri, 5»inci fpslın 4«üncü ayrılan ve
ölen memurlara yardım ve aynı faslın 3»üncü hasta
memur tedavi masrafları maddelarindeki tahsisatların
sene sonuna kadar yetmiyeceği anleşıldığındaş varidat fazlasindan 7350 liranın alınarak 3800 lirasının ikinci faslın 5.inoi, 3000 lirasınm 5•inci ıfias
h n 4.üncü ve 550 lirasının da aynı faslın 3»üncü
maddesine aktarılmasına dair İdare kurulunun 374 ün
cü oturum kararı okundu. NETÎCEDE: Mezkûr hademe elbiseleri, ayrılan ve b'len memurlara yardım ve hasta
memur tedaYi masrafı maddelerindeki tehsisatm sene
sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış olduğundan varidat fazlasindan 7350 liranm almarak 3800 lirasi'
nın ikinci faslın 5.inci hademe elbiseleri, 3000 İL
rasınm 5.inci feslın 4.üncü ayrılan ve ölen memurlara yardım ve 550 lirpsmın da aynı faslın 3.üncü
hasta memur tedavi masrafı maddesine ilâvesine dair
İdare kurulu kararmın muvafık olduğundan kabul ve
tasdikine,
Fasıl
2
5

J

Madde
8
5
4
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Tenziled. îlâve ı
Varidat fazlası
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Hademe elbiseleri
—
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—
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Hasta memur tedavi mas. —
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Y E K Û N
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77.
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2 - Merkez gider bütçesinin 3 üncü faslının 4«üncü alektrik ve aynı faslm 3.üncü telefon maddelerindeki tahsisatların bittiğinden varidat fazlasından 1500 llranın alınarak 1000 llrssının Elektrik ve 500 lirasınm
da telefon maddesine aktarılmasme dair îdare kurulunun 377 nci oturum kararı okundu. NETİGEDE: iAezkur
maddelerdeki tahsisatın bittiği anlaşılmış olduğundan
varidat fazlasından 1500 liranın alınarak 1000 lirasının 3.üncü faslm 4.üncü elektrik maddesine ve 500 lirasınm da aynı faslm 3 üncü Telefon maddesine ilâvesine dair îdare kurulu kararının muvafık olduğundan
kabul ve tasdikine ,
Fasıl
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Büro Tescil
Muhasebeye
verildi.
28/12/948

Tenzil ed.
1500
—
—

îlâve
IOOC
50C

I50C

1500

5 - Merkezin 949 yılı bütçe ve kadrosu hak.îdare kurulu kararı
I - Merkezin 1949 yılı gelir ve gider "bütçesile kadrosunur
tasdik için gönderildiğine dair idare kurulunun 375
ve 376 ncı oturumlarında ittihaz edilen kararlar ve
teksir ve tevzi edilmiş bulunan gelir \re gider bütçesile daimî memurlarle müteferrik müstahdem ve muvakka
memurlara ait kadrolar ve esb8bı mucibe raporu ve Borsa maddelerine ait tahmini gelir cetveli okundu ve
tîyeden Nihat Demir söz alarak :
Kaydiye ve aidat.ücretlerinden tenzilat yapılmayıp
bunların aynen 948 deki miktarlar üzerinden alınmasın m ve alınmakta olan binde birlerin sıfır yetmiş beşt
indirilmesinin ve ehliyetli memurların bırakılması ile
ehliyetsizlerin tazminatlarının verilerek çıkarılması
nı ve yapılacak tasarruflar ve bütçede mevout yirmi
altıbin yüz yetmiş iki liralık varidat fazlasile binde
bir ücretin sıfır yetmişbeş santime indirilmesinin
mümkün olduğunun ve bunun bir zaruret olup kaydiye ve
aidattan yapılacak tenzilin ehemmiyetsiz olacağının
ve Borsada geniş muamele yapan tüccarlardan alınmakta
olan binde: birlerin binde sıfır yetmişbeşe indirilmesinin bunlar için şayanı ehemmiyet olacağını tebarüzle bütçenin bu hususların dikkat nazara alınarak yeni
den hazırlanması için Îdare heyetine tevdiini ve bir
aylık muvakkat bütçe ile idare edilmesinin muvafık ole
cağını ve tahmini fiatlar bu günün fiatları olup bu
fi8tlsrın devam edecer^ini ve dünya pi^asasma uymak
mecburiyetinde olduğumuzu ve şayet fiatlar düşerse
masrafımızı da ona göre yapmek zorunda olacağımızı ve
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-tffteklifinin bütün bunların göz önünde tutularak kabulü
için bütçe ve kadrolprm Idare heyetine iadesini ve
Üyeden A.Nafiz Özalp sö'z alarak bütçede gözüken 26172
lira varidat fazlasının Kasaplık şubesi varidat fazlası bulunduğunu ve hazırlanpn ilk bütçede 25,000 lira kadar bir fazlai varidat gözükmüş ise de bunun kay
diye ve aidetlarda yapılan yüzde elli tenzilinden sonra ortadan kalkmış bulunduğunu ve bu yıl için varidat
fazlpsının mevzuubahis olamiyacağını, memurlarda bir
miktar fazlalık var ise de hükûmetin memur çıkartnfimak
hususundaki siyasetini İdare heyetinin de prensip 0İ8'
rak kabul ederek münhellere yeniden tayin yspmamak su
retile kadroyu indirmeyi hedef tuttuğunu ve bunu» bir
prensip kararma bağlıyarak Meclisin ittilağma arzet
tiğini ve alınmakte olan binde. birlerin binde sıfır
yetmişbeşe indirilirse bunun 100.OOÜ lire bir fark
tevlid edeceğini ve fazlai varidat mevcut bulunmadığı
na kaydiye ve aidatlar da eski miktarlar üzerinden alınsa dahi husule gelecek farkın 100,000 lirayı karşılayaraiyacpğı ve bütçenin açık vereceğini ve Üyeden
Cevat Nizami Dlizenli söz alarak nisbı resme dokunmanın bugün için muvafık olami-yacağını ve bu fiatların
y a r m inmesi mümkün olduğunu ve belki ineceğini ve
indiği takdirde vaziyetin müşkil bir durum arzedeceği
ni ve binaenaleyh Idare heyetinin ihtiyatla hareket
etmesinin takdire şay8n bulunduğunu, henuz memleket
ve dünya iktisadıyatı istikrara girmeden ve dünya fiatlarının ne olacağı henuz belli olmadan Borsa ücretlerinde tenzilât yaptnanm doğru olmadığmı ve kendisi
de Borsa resminin indirilmesini istediğini fakat belirttiği hususlar henuz tahpkkuk ettneden indirmenin
ihtiyatsız bir hareket olacağmı ve Borsanın bünyesini sarsacağım bu itibarla azamî ihtiyat teklif ederek nisbî resimde tenziİ8t yapıltnaması hususunu belirtti.Ve Sait Belgün Borsa Muhasebecisinin bugün almakta olduğu paranm pek az olduğunu ve bu tnaaşta bir
Muhasebecinin çalışmasının feragat olduğunu belirterek mumaileyhin maaşının yükseltilmesi hususunun teıninini teklif etti ve başka s'dz isteyen olmadığından
bütçenin tümü üzerinde görüşmeler bu şekilde nihpyetlendikten sonra fasıl ve maddelere geçilerek gelir
gider kadro ve muhammen gelir cetveli okundu.NETÎCEDE
Üyeden Kihat Demir tarafından alınan Borsa ücretinin
binde blrden binde ^afır{75)e indirilmesi hakkmdaki
teklifin bugünkü imkansızlıklar karşısında reddi ile
îdare heyetince kabul olunarak tasdik için gönderilen
teksir ve tevzi edilen ve yegân yegân okunan işbu karara bağlı 1949 gelir ve gider biitçesile gelir cetvel
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ve esbat>ı muci"be raporunun ve daimı memurlarle müteferrik müstahdem ve muvakkat memurlara ait kadronun
aynen kahul ve tasdikine -Nihat Detnir'in muhalif reyine karşı- ekseriyetle,
6 - Kasaplık şubesinin 949 yılı bütçe ve kadrosu hak.İdpre kurulu kararı:
I - Kasaplık t ş l e r i şubesinin 949 senesi g e l i r ve gider
Büro Tesci
i—
bütçesile kadrosunun tasdik için gb'nderildiğine dair
ve
İdare kurulunun 376 ıncı oturum kararı ve teksir ve
rildi.
28/12/48
tevzi edilmiş bulunan gelir ve gider bütçesile daitnı
memurlarla müteferrik müstahdem ve muvakkat memurlara
ait kadrolar ve esbabı mucibe raporu okundu.NETÎCEDE:
Idaıe heyetince kabul olunarak tasdik için gönderilen
ve teksir ve tevzi edilerek tetkik edilmiş olan işbu
k8rara bağlı 1949 gelir ve gider büjrçesile esbabı mucibe raporunun ve daimî memurlarla müteferrik müstahdem ve muvakk8t memurlara ait kadronun teklif veçhile
aynen kabul ve tasdikine,

Büro Tesci
le verild:
P8/I2/48

7 - ^erecesine i t i r a z eden bir firma hak.Büro ve Tescil şubesi
müzelckeresi:
I - Pendik Ankara cad. 36-41 No:da icrayı ticaret eden Vde
İdare kurulunun 37I.inci oturumunda üçüncü smıfa konulmasına karar verilen Hasen Fikri Tezcan'a keyfiyetin 14/12/948 gününde teblig edildiğine ve 14/12/948
glinlü dilekçe ile mumaileyhin derecesinin £ayininde
isabetsizlik ve yanlışlık olduğundan bahsile dördüncü'
ye indirilmesini dilediğine ve işbu i t i r a z m nizamnamenin 62 inci maddesinde ypzılı bir haftalık müddet
içinde vukubulduğuna dair Büro ve Tescil şubesinin 24;
12/948 günlü müzekkeresi okundu. NETÎCEDE: İ t i r a z m
bir haftalık süre içinde vukubulduğu anlaşılarak kabu
lü ile yapılan tetkikatta İdare heyetince verilen karar usul ve kanuna muvefık ve dilekçe saîrıibinin i t i r a '
zı gayrı varit görülmüş olduğunden reddi ile muvafık
olan îdare heyeti kararının kabul ve tasdikine,
Karar ve oturuma son verildi

.

Bes sahifelik tutanpk Borsa ^eclisinin 28/5ubat/949 ^ünlü 63
"incü otururr.undp okunpr^k kpbulüne k?r?r verilrriştir.
Meclis Başkanı

Büro ve Tescil
Müd'irii

İd8re heveti ve
lûeclis mecruru

