jtstanbul Ticaret Bogsası Meclisi
60 m c ı oturum
30/9/1948
Oturumda hazır bulunanlar
Başkan
"
vekili
Üye
n
M

n
n
n

Umumî Kâtip

Murat Furtun
İttihat Değirmencilik T.A.Ş. Cevat Nizami Düzenli
Sait Belgün
Ali Vafi Mahdumları Hasan vafi
Şerafettin Alemdar ve Kardeşleri Kol.
Şti. Burhanettin Alemdar
Serattar îthalât ve îhracat T.A.Ş.
îbrahim Aktar
Şark Deri T.A.Ş. Mehmet Levent
Nihat Demir
Nuri Kozikoğlu
Ahmet Nafiz özalp
Efdalettin Tekiner
Fehmi Çar
Mahmut pekin

Oturumda hazır bulunmayanlar:
Üye
: Damatzade Hakkı Halefi Hilmi Gürgân ve
Ş.Kası Hilmi Gürgân
(Hasta)
Anadolu Kontuarı îth.lhr.
T.A.Ş. Süreyye Sirmen
(
)
Şakir Kınacı ve Ort.Ltd.Ştl.
Mehmet Kınacı
( _— )
Yusuf Güler
(
)
Selim oğlu Naci Güvenç
(
)
îshak Sükûtî Erener
(Hasta)
îzzet Gb'nül
(
)
îsmail Hakkı Kozacıoğlu
(
)
1 - Başkan vekili Cevat Nizami Düzenli oturumu açtı. üyeden Hilmi
Gürgân ve Î.Sükutf Erener'in hasta, Süreyya Sirmen, Mehmet Kınacı, Yusuf Güler, Selimoğlu Naci Güvenç, îzzet Gönül ve îsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun mazeretlerine binaen oturuma iştirak
edemiyeceklerine dair izahatı dinlendi. (59) uncu oturuma ait
(9) sahifelik zabıt okundu ve kabulüne karar verildi.
Toplantılara iştirak etmlyeceğinden affını dileyen bir ttyenin
J
dilekçesi :
Büro ve T scile veri
di.
30/9/948

1 - Meclis toplantılarına iştirak edemiyeceğinden bu görevden
affını dilediğine dair Meclis Üyelerinden Yusuf Güler«in
3/9/948 günlü mektubu okundu. NETÎCEDE: Mumaileyhin Meclis
Üyellğinden affı ile Zeytinyağ ve Nebatî yağ grubundan Mec
liste gruplarını temsil edecek bir üyenin gönderilmesinin
istenmesine ,
- Murakıp olarak çalıştırılan bir memur hak.ldare Kurulu kararı»
/

f1p«

iro Tesve
•ildi.
3/9/948

1 - Muhasebe Şubesinde murakıp olarak 15 lira yevmiye ile bu
hususta kifayet ve iktidarı kâfi görülerek istihdam edilen
Mesut Şarman hakkında îdare Kurulunun 358 inci oturum kararı okundu. NETÎCEDE: Keyfiyete ittilâ hasıl edilmiş olup
Îdare Kurulu kararı muvafık göriilmüş olduğundan kabul ve
tasvibine ,
4 - Toprak MfihsûiLleri ofisinin sehven tescil ettirdiği satışlarm
analiz ücretlerinin alınmaması hflk.B^kanlık tezkeresine dair
îdnre Kurulu kar?rı :

iro Tesile veildi.
0/9/948

1 - 5 9 uncu Meclis kararma tevfikan Bakanlığa yazılan ve Toprak Mahsûllerl Ofisinin sehven yaptırdığı tescillerin analiz ücretleri hakkındaki ditektifin beklendiğine dair 9/9/
948 günlü 2359 sayılı yazıya Bakanlıktan gelen 16/9/948
günlü ve 4/8027-20721 sayılı tezkere ve îdare Kurulunun
23/9/948 günlü 350' inci oturum kararı ve Toprak Mahsûlleri
Ofisi tezkeresi okundu. NETÎCEDE: Bakanlık tezkeresine ittjJlâ hasıl edilerek yanlış tescillerin analiz ücretlerinin de)
almmamasma dair îdare Kurulu kararınm muvafık olduğundarj
kabul ve tasdikine ve keyfiyetin Bakanlığa ve Toprak Mahsûlleri Ofisi/Su&urlüğüne bildirilmesine ,
5-2

Subelere
verildi.
30/9/948

No.lu beyannameler arkasına yazılacak Umutnî hükümler hak.geçen celseden müdevver evrak :

1 - Beyannameler arkasmdaki ahkâmıa değiştirilmesine ait prern
sibin tetkikatı cümlesinden olar8k îdare Kurulunca kabul
olunup Meclisin 59 uncu oturumunda okunarak bu celseye bırakılan ? No.lu Hububat ve Bakliyat beyannamesi ahkâmı okunln
du ve 11 inci maddenin okunmasmda Cevat Nizami Düzenli'nin
-esklden tesbit edilmiş olan analiz hadlerine avdetin zamsn m ı n geldiği ve bu sayede fevkalâde zamanların neticesi
olan ve Millî mahsulde temizllğe doğru olan hareketi durdurif
I

muş bulunan son seneler ahkâmınm ortadan kaldırılmasile
gerek dahilî piyasa ve gerek ihracatta mallarımıza olan itit
barın artacağma- dair izahatı dlnlendi. NETÎCEDE: Üyeden
Başkan vekili Cevat Nizami Düzenli tarafından izhar edilen
temenni Hey*etçe de muvafık görülmüş olduğundan analiz hakkındaki 11 inci maddenin tetkik edilmek üzere îdare Hey'eti
ne bildirilmesine ve diğer maddelerin bazı tâdil ve ilâvelerle aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne ,
2 - Hububat ve Bakliyat
Madde 1 - Miktar :
Satılan miktarda asgarî ve azamî had tayin edilmediği
takdirde satıcı ($ 2) ye kadar hoksan veya fazla verebilir. ($ 2) den (5) e kadar verilecek fazla veya noksan malın teslim günündeki piyasa fiatı üzerinden hesaplanır.
Madde 2 - Malın cinsi i
Türklyenin satış anmda idrak edilmiş bulunan en son J
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mahsulün orta evsaftaki çürüksüz, ayıpsız sıra malıdır.
Malın menşei olarak şehir veya havsli zikredilmlş ise o
şehir ve hinterlândmın veya o havalinin zikredilen evsaftaki malı kastedilmiş olur.
Madde 3 - Rekolte seneai :
Malın rekolte senesi beyannamede zikredilmemiş işe daima
akit anındaki en son mahsul senesidir. En son mahsul senesinden evvelki seneler rekoltesinden olan m8İın rekolt<
senesinin beyannamede tasrihi icabeder. Eski rekolte msl
larınm , ait olduğu senenin çürüksüz, ayıpsız olarsk va
sat kalitede sıra malı olması lâzımdır. Beyannamede delii
nisbeti yazılı olmaysn malın böcekler ve bitler tarafından yenilmiş, delinmiş olarak yüzde ikiye kader delikli
malı ihtiva edebileceğini gösterir.
Daha fazla delik miktarile ne nisbette olursa olsun
çürük miktarının beyannamede tasrihi icabeder.
Tasrih edllmeyen ahvalde yüzde ikl delikten , tasri
edilen ahvelde musarrah delik ve çürük miktarlarından fa
la zuhurunda üç fazlaya kadar bu fazlaya tekabül eden mik
tar mal bedelinden aynen tenzil edilir. Daha fazla zuhurunda alıcı malı reddetmekte veya yerine uygun mal istemekte muhtardır.
Madde 4 - Teslimat :
Satılan malın teslimatı hakkmda beyannamede kısmen veye
miktar zikredilerek taksitlere ayrılacağı yazılmamış ise
mal miktarının muayyen tarihte ve bir defada tamamen teslimi şarttır. Satış mucibince teslim edilen miktarın muay
yen taksitlerle teslimi meşrut ise noksan veya fazla teslim edebilmek hakkmı satıcı her taksit üzerinden kullana
bilir.
Muayyen taksitlerle teslim meşrut olmadığı halde satıcı kısmen teslimatta bulunmuş ise ancak en son teslimdeki miktar üzerinden birinci maddede yazılı miktar nisbetifl
de fazla veya noksan teslim caizâir. Satıcının teslim müddeti içinde kısmen teslimatta bulunabileceği ve miktarı be
yannamede tasrih edilmelidir.
Madde 5 -Teslim müddeti:
a) Hazır mallarda: teslim müddeti üç gündür,
b) Vadeli satışlarda : Teslim müddeti beyannamelerde zikredilmelidir.Bu müddet zarfmda satıcı malı vermeğe ve
alıcı almağa mecburdur. Muayyen teslim müddeti, müddeti
hangi kısmı satıcıya, h8ngi kısmı alıcıya opsiyonlu ise
beyannamede tasrih edilmelidir.
c) Fob satışlarda: Alıcı; malın hangi vasıtaya yüklenmesi
lâzım olduğunu vaktinde satıcıya bildirmelidir.
ç) Sif satışlarda: beyannamede yazılı yükleme müddeti
de^satıcı vasıtayı bulup malı yüklemeğe mecburdur. Malı
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yüklediğini, vapurun ismini, vagon numarasmı, malla
rın marka ve adedini zikretmek suretile alıcıya yazı
ile derhal bildirecektir.
d) İskele veya vagon teslimi satışlarda: satıcı malın
menşeinden yüklendiğini derhal yzı ile bildirmekle
beraber malx teslim etmeğe hazır olduğunu öğleden ev
vel bildirirse alıcı aynı gün içinde öğleden sonra
bildirirse ertesi gün ksldırmak hakkına maliktir.BuD.'
dan fazla mavna yevmiyeleri alıcıya aittir.
Evsafm uygun çıkmaması veya anplizin fazla zuhur etmesi sebebile mal alıcı tarafından reddelllip
te yerine uygun mal talep edilirse alıcı satıcıya
hazır mallarda üç günlük ve vadesi geçmiş vadeli tes
lim veya tahmillerde on günlük mühlet bahşettniş addo •
lunur.
Teslim müddeti, gün olarak tayin edilmişse akdi
Borsadp tescilini takip eden günden itibaren hesap
edilir, hafta olarsk tesbit edllen müddet akdin tescilinin ertesi gü.nü. hangi gün ise gelecek hafteların
o güne tekabül eden günü ve bu müddetlerin sonu Curce
tesi veya resmî tatil günlerine tesadüf ediyorsa bun
müteakip ilk iş gününde ihkiza eder.
Muayyen ay içinde teslim ve tahmil müddeti o
a y m s m günü olup bu son gün resmî tatil gününe tesadüf ediyorsa buna mütekaddim son i§ gününde inkiza
eder.
Madde 6 - Teslim yeri t
a) İskeleye teslim: alıcınm tstanbul Limanı içinde gös
tereceği iskeleye yanaşmiş vasıta içinde (Liman dışmdaki iskeleye teslim için beyannamede ayrıca bir
kayıt bulunmalıdır.)
b) Depoya teslim: Aljbcınm Liman içindeki semtlerde bulunan deposu ö'nünde vasıta üstünde teslimi ifade ede
c) Motöre veya arabaya teslim: satıcının malınm bulun*
duğu mahalle en yakın iskeleye yanaşmiş veya deposunun kapısma gelmiş vasıta içinde teslim edeceğini
gösterir.
ç) Fob teslim: Malın tayin edilecek limana yaneşmış vey£
önünde demirli ve alıcı tarafından gösterilecek vapurun bordasına getirilmiş motör veya kayık içinde vinçe teslimi istilzam eder.
d) Vapura teslim: Malın tayin edilecek limana yanaşmiş
veya önünde demirli ve alıcı tarafından gösterilecek
vapurun borâasma getirilmiş motör veya kayık içinde
teslimi istilzam eder.
Berveçîıibalâ teslimat yerlerine kadar her türlü
vesaitin temini ve malın her türlü masarif ve rizikosu satıcıya aittir.

e) Sif teslimat: Ticaret kanununun olbabtaki ahkâmı dairesinde cereyan eder.
Madde 7 - Ambalâ.1 :
^
.
Ifla1 çuval içinde konacak ise alıcı ile satıcı beyannamede
yenl cuval delikslz, yamasız cuval, müstamel cuval tabirlerlni sarahaten zikretmelidirler. Yenl cuval, hiç kulla
nılmamiş jüt, deliksiz, vamasız cuval, yıkanmış veya fır
çalsnmış deliği ve yamssı olmayan, müstamel cuval, bu ik:
çuval haricinde kalen çuvalı ifade eder.
Çuval muhteviyatı paket yapılmak lcabedyorsa bunun
beyannamede tasrihi lâzımdır.
Madde 8 - Döktne satıs t
Dökme olarak yapılan satışın, beyannamede tasrihi mecburidir. Motöre, kayığa, kamyona, arabaya, vagona teslim
veya fob satılmış dökme mallar için alıcı bu vasıtalara
malları dökme olarak almak isterse satıcının malı kendi
zarflarile bu vasıtalara kadar taşıması lcabeder. Hilâfı
meşrfct olmadıkça çıplak satılan mallarm boş çuvalları
nihayet on g\in zarfında satıcıya iade olunur. lade olunm!
dığı takdirde çuval bedelinin tesviye edilmesi mecburidi:
Madde 9 - Humune tutmak ;
Numune tutulması ve analizin sureti icrası Borsa Laboratuarı talimatnamesi ahkâmma tabidir.
Madde 10- îptldal analiz t
Mallarm tesliminden evvel alıcı lüzum görürse iptidai
numune tutulup analizl yapılır. Ve tesellüm, analiz neti
cesine tâlik edilebilir. Bu takdirde analiz masraflarile
tesellümün teahhüründen mütevellit masarif ve sigorta
primleri , mal uygun olduğu takdirde alıcıya aittir.
Madde 11- Analiz t
Tekrar tetkikl için îdnre Hey'etine iade edilmiştir.
Madde İ2- Tartı ;
Akitlerine veya bu işle tavzif edecekleri ve selâhiyetta]
kılacskları mümessillerinin huzurile teslim mahellinde
pılır. Tartı masrafları ve vesaitin tedariki külfetl setıcıya aittir. Ancak alıcınm deposuna veya iskeleslne
teslim satışlarda kantar ve işçi tedariki alıcı ve tartı
hamaliyesi satıcıya aittir.
Sif, fob veya vapura veya.deniz vesaitine teslim
satılan mallarm iskele ile teslim mahalll arasmda vaki
zayiattan satıcı mes'uldür. Vagon teslimi dökme mallarda
yüzde bir tenzilâtı ve çuvallı mallarda bilâ tenzilât olarak vegon tartısmı alıcı kabul etmek istemezse malm
seyyahat rizikosu ve kantar ve çuval tedariki ile çuvallama ve tartı masarifi kendisine ait olmak üzere mallarm
tartılmasını istemek hakkıdır.
Bu suretle zuhur edecek miktar kat'idir. Tartılıp
miktarı tesbit edilen mal için alıcı satıcıya makbuz ver-
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meğe mecburdur.
Madde 13 - Dara t
çuvallı mallarda dara tenzil edilmeyip çuval mal yerine
gider. Dökme satışlarda hakiki çuval daraları tenzil
edilir.
Madde 14 - Tedlvat t
Tarsfeyn arasmda hilsfı meşrut olmadıkça sir S8tışlarda: bahren ise malın vapur konşimentosile sigorta poliçesinin , berren ise mal mavnaye Pİındıktan sonra satıcının faturasının ibrazmda ve fob satışlarda m a l m vapura tesliminde ordinosu mukabilinde bedeli tediye, mağaza veya fabrika veya istasyonda teslim meşrut ise melın vezin ve muayenesinden sonra faturasınm ibrazından
yirmi dört saat zarfmda bedelinin tediyesl mecburidir.
Vereslye satışlarda malın bedelini natık bonoların mal m teslimi anında alıcı tarafmdan satıcıya verilmesi
mecburidir.
Madde 15 - sigorta
Fob veya depo teslimi satışlarda, depoya devr veya tartılmak suretile tesellüm edilinceye kadar malın her tür
lü rizikosu satıcıya aittir. Ancak teslim müddeti geçen
malların satıcı tarafmdan sigorta ettirildiği tevsik
edildiğinde prim Ucreti alıcıya ait olur.

Jl

Madde 16 - Tellâliye
Satış t u t a r m m azamî (# 1) i nlsbetindeki tellâliye
mütesaviyen alıcı ve satıcıya aittir. Bir işte tellâllar
taaddüt etse bile tellâliye mlktarı fazlalaşmıyacak oluî
hangi tellâllarm ne nisbette hangi teraftan tellâliye
alacakları kendi aralarında takarrür eder.
Alıcı veya satıcı bahse mevzu akit zımiımda işe
tavassut eden tellâllardan birisine yüzde yarım nisbetinde tellâliye b'demiş bulunmakla ifayı vecibe etmiş ss
yılır. Tellâllar alıcı ve s a t ı c m m beyannameye mevzu
imzalarmm sıhhatini ve bunlarm ilzam kıymetlni tahkik ve tevsika mecburdurlar. Yapılan akdin Borsaca tescil muamelesi taraflarla tellâl tarafmdan, tellâl yok
ise satıcı ile alıcı tarafmdan ve aynı zamanda müştereken yapılır.
1
Borsa tescil masrafı beyennamede hllâfına şart yoljl
ise satıcıya aittir.
6 - 3 No.lu beyannameler arkasma yazılacak umumî hükümler hak.^eçen celseden müdevver evrak :
1 - Beyannameler arkasındaki ahkâmın değiştirilmesine ait prerisibin tatbikati cümlesinden olarek îdare Kurulunca kabul
olunup Meclisin 58 incl ve 59 uncu oturumlarmda okunarak
müzakeresi bu celseye bırak^lan 3 No.lu Yağlı taneler beyannamesi ahkâmı okundu. NETÎCEDE: Vaktin geçikmesi hase-
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bile müzakerenin talikine, yalnız analiz hakkmdakl H
maddenin 2 No:lu beyanname hakkmda Meclisin tem8yülünün tdtkikl zımnında îdare Hey'etine bildirilmesine,
Ruznamenin tanziminden sonra gelen (3) adet evrakın da gündeme a: ı-l
narpk müzakereleri tensip kılındı:
' 1 - 5 paranın 10 paraya iblağı hak ,Bakpnlık tezkeresine dair ld?
re kurulu kararı:
ve Te
il,Muhase
e.KfiS8plıjf£& verildil
30/9/948

İd«re kuru
lunp veril
di.30/9/48

I - Hayvan satışlarmdan alıntnakta olan kiloda 5 par8 kantar
ücretinin 10 parayp çıkprıltnasma dair îdare kurulunun 3 I
ci oturumunda verilen karara tevfikan Bekpnlığa yazılen o/İ
8/948 günlü, 489 sayılı yazıya Bakanlıktan elınan ve hay^f
van satıcılarmdan alınan 5 para kantar ücretinin 10 par^
ya çıkarıldığına dair 27/9/948 günlü 4/8295-21356 sayılı
tezkere ve îdare kurulunun 36i inci oturum karprı okundu
NETİCEDE: İttilâ hasıl edilmiş olmakla tatbikine ve keyf|yetin salonda ilânına,
2 - T.Np:lu Buğday beyannamesi ahkâmmdaki ansliz maddesi hakkında Üyeden NihPt Demir'in teklifi:
I - 2 ve 3 No:lu beyannamelerin analiz maddelerinin yeniden
tetkiki için Îdare heyctine tevdiine karar verilmiş olduj^
ğundan Meclisin 59 uncu oturumunda kabul edilen I No:lu
Buğday beyannamesi ahkamındaki analiz maddesinin de bu e|saslar dairesinde yani analiz miktarlarının eski hadlere
indirilmesi keyfiyetinin ve bu husustaki Meclis temp.yülü
nün de tetkiki için bu maddenin îdare kuruluna tevdiine
dair Üyeden Nihet Demir'in teklifi diblendi.NETİCEDE:1ec
lisin 59.cu oturumunda kabul edilen Buğday beyannamesi a
kasına yazılacak umumî ahkamdaki analiz miktarlarının est
ki hadlere indirilmesinin mümkün olup olmpdığının Meclis
temaylilüne göre tetkiki için bu maddenin İdare kuruluna
tevdiine-A.%fiz Özalp ve Fehmi Ç a r ' m bu hükümler geçen
oturumda tetkiki ile kabul edilmiş olup yeniden tetkikine
mahal olmsdığına dair Muhalif reylerine k8rşı-ekseriyetle,
3 - Şişli'de yapılan camle ellibin lira verilmesi hPk.izahPt:
I - Şişlide ysptırılmakta olan camiin bugünlerde parpsızlık
yüzünden inşaatmı tatil etmek mecburiyetinde kplpcağı
renildiğinden Borsamızd8nbir y8rdım yapılmasına dair Murat Furtun ve Cevat Nizami Düzenli'nin izahatları dinlendi
NETÎCEDE: Mezkûr camiin inşpsı için kurulan Şişlide bir öa
mi Yapma ve Yaşatma ^erneğine (50.000-Ellibin) liralık biî[
yardım yppılmasms ve mezkûr paranın eski seneler varidat
fazlasmdan tesviyesine,
Karar ve oturuma son verildi.
Yedi sahifelik tutansk Borsa Meclisinin 29/11/948 *ttnlü 61 inci
oturumurıda okunarak kebulüne kprar verilmiştir.
Meclis Baskpnı
Büro ve Tescil
Idpre heyeti
Müdürü
Meclis

r

Muhasebeye
verildi.
30/9/948

