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İştanbul Tlcaret Bors8sı ^eclişi

79 uncu oturum

6/7/19 5t)

Oturumda hazır bulunrmlar

Başkan

" vekili

Um.Katip

Murat Furtuh
İttihad değirmencilik T.A.Ş.Cevat Nizami
Düzenli

l'/ı.îsmet Çamoğlu

Şakir Kmacı ve ortakları Ltd.Şirketi
Kınacı

Şerafettin Alemdar ve kardeşleri Kol.Şti
Muhittin Alemdar

Şark Deri T.A.Şti. Mehmet Levent

Selimoğlu N
a c
i Güvenç

İ.Sakutı Srener

İzzet Gön.JL

Nuri Kozikoğlu

A.Nafiz özalp

S^dalettin Tekiar

Fehmi Çar

Ferit Metinsoy

Buro Tşsci
Muamela.a
verildi.3/

Oturamda hazır balunmlyanlar :

üye : Damâtzade Hakkı Halefi Hilmi Giirgân ve ŞrkC
Hilmi Garg^an
Sait Belgan
Anadolu Kontuarı İth.lhr .T.A.Ş. Süreyya
Sirmen

Serattar îth.îhr.T.A.Ş. îbrahim Aktar

Şukri Alemdar

Israil Hakkı Kozacıo^lu

1 - Başkan Murat Furtun oturumu açtı. Ve üyeden Hilmi Girgaı

Sait Belgan, Süreyya Sirmen , İbrahim Aktar, Şakri Alem-

dar ve İsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun mazeretleri olduğun-

dan oturuma iştirak edemiyeceklerine dair izah8tı din-

lendi ve 78 inci oturuma ait 5 sahifelik geçen tutana-

ğın okunarak kabulane karer verildi.

2 - Haziran 950 aylık Borsa raporu :

I - Borsa aıeclisinin 64 iinci oturumunda verilen ve iki

Meclis toplantısı prasında geçen. zaman zarfında Bor̂

sa muameİ8tının fiat, miktar ve seyri hakkındaki

malumatı haiz raporun hazırlanmasına dair verilen

karara tevfikan hazırlanan ve Borsanın Hsziran 950

ayı umumı işleyişi ve muamele gb'ren maddelere ait

tekair ve tevzi edilen rapor ve İdare kur^lunun 464

üncii oturum kararı okundu. NETÎCSDE: Rapora ittila

hasıl edilmiş olup Borsa aboneleri için faydalı ma-

lumatı ihtiva ettiğinden biltende neşrine ve salona

taükine,

" # " * ' * _••»;



Îİ! Muhasebe,Ka<
saplığa ve-
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Büro Tescil
Muhasebeye
verildi.6/7

Büro Tescil
Kasaplık,Mu
hasebeye ve
rildi. 6/7

3 - Kasaplık îşleri şubesi Muhasebesinin Mayıs 950 mizanı

hak.Idsre kurulu kar«rı :

I - Kasaplık İşleri şubesi Muhasebesince hazırlanan ve

Hesabat Müfettişliğince de tasdikli bulunsn ve İdeı

kurulunun 22/6/950 günlii 462 nci oturumunda kabul

edilerek tasdik için gönderilen çoğaltılıp dağıtıl-

mış bulunan Mayıs 1950 ayına ait gaye mizanı okundı

NETÎCEDE: îdare kurulunca kabul edilaıiş bulunsn Ka-

saplık İşleri şubesinin Mayıs 1950 ayına ait gaye

mizanının muvafık olduğundan kabul ve tasdikine,

4 - Borsa binası hak»İdare kurulu kararı:

I - Borsanın halen işgal etmâkte olduğu binanm Borsay*

tefvizi suretile talep edilen cem'an 133,758 lira

98 kuruşun Odaye tediyesine dair İdare kurulunun

22/6/950 ginlü 462 nci oturum karerı okundu ve Baş'

kan A.Nafiz Ö'zalp'in izahetı dinlendi. N^TİCEDE:

Borsanın halen işgal etmekte olduğu binpnın Borsa-

ya tefvizi suretile talep edilen cem'an 133,758

lira 98 kuruşun Odaya tediyesine dair İdare kurulu

kararınm muvafık olduğundan tasvib ve tpsdikine,

5 - Sütlücede yapıİ8cak inşaat için uîimar Vasfi Sgeli ile

yapılan sözleşme hak.İdare kurulu kar8-.ı:

I - îstanbul Ticaret Borsasının tasarrufunda bulunan v<

Sütlücede Karaağaç mezbahası ittisalinde deniz ke-

nerında ve takriben 15000 M^ oİ8n arsaya Borsa ta-

rafından inşa ettirilecek hayvan barındıria ve teş-

hir ve teferruatı binalarının projelerini yaparak

ve bilcümle inşaata nezaret eylemek lizere Mimar

^asfı Egeli ile yapılan sözleşme ve buna mütedair

îdare kura lunun 462 nci oturum kerarı okundu ve

Başkan A.Nafiz özalp'in , Tevfik Kömircioğlu isim-

li bir mimarm bu işi 20.000 liraya yapmayı 16/6/

950 g nli mektup ile blldirmişse de keyfiyet kuru-

lun 16/6/950 g inlJ. toplantısmda arîz amîk tetkik

ve muzakere edilerek Mimar Vasfi Egeli•nin Borsaca

ve İdare kurulunun Jyelerince mücerrep ve şayanı

itimad bulunmasına binaen bu işin kendisine tevdii

kararlaşmış olduğundan bu vaziyet karşısında yapı-

lacak bir muamele olmadığına ve keyfiyetin kendisi

ne tebliğine kurulun 462 nci oturumunda karar ve-

rildiğine dair izahatı dinlendi. NETİCEDEî İdare

heyeti kararı dairesinde bu işin tercihen Mimar

Vasfi Egeli'ye verilmesine ve aşağıda örneği yazı-

lı sözleşmenin muvafık göraldiğanden imza ve tea-

tisine,

(İşbu sözleşmede , Ticaret Borsası sedece

(Borsa) ve Mimar Ali Vasfi Egeli de sadece' (Mimar)
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olarak anılacaktır.)

Madde I - îstanbul Ticaret ve Zahire Borsası-

nın tasarrufunda bulunan ve Sütlücede, Karaağaç mez

bahası ittisalinde, deniz kenarmda kain olen, tak-

riben 15.000 M
2
 arsaya, Borsa tarafından inşa etti-

rilecek, Hayvan barmdırma ve teşhir ve teferruatı

binalarının projelerinin yeniden tanzimi ve mukave-

met hesaplarının yapılması ve işbu sözleşmede açık-

lanmış bulunan bilcdmle vecibelerin yerine getiril-

mesi ve inşaat mes'uliyetleri , îvlimar tarpfından,

işbu sözleşmede yazılı şartlpr dairesinde kabul ve

taahhüt edilmiştir.

Borsada iiimara işbu sözleşme hokdmleri daire-

sinde ifa edeceği vecibelere ve uhdesine aldığı

mes'uliyetlere mukabil, aşağıda yazılı şartlar da-

hilinde yirmi beş bin (T.L.-25,000-) lira ödemeği

taahhüt etmiştir.

Madde II - Mimarın vecibeleri şunİ8rdır :

A) Borsace verilen programa göre

yeniden barındırma pay mahallinin avan ve kat'î

projelerinin tanzioıi, planlar, cepheler, maktalar

(Kafi eb'atta), I/IOO ,1/200 mikyasmda luzumlu de-

taylar, 1/5, I/IO, 1/20 ve arazinin topoğrafik ha-

ritpsı, kuyular sond8jları lle zemin muayenesinin

neticesine göre betonarme hesapları ve projeleri

ve diğer her türlü mukavemet hesapları, keşif,met-

raj, (Nafıa Müdiriyetinden alınacak vahit fiat cet-

veline göre) , fennı şartname inşaatı,mukavele ta-

sarısı, kanalizasyon, temiz ve kirli su tesisatı

projeleri yepmak ve icabında binanın es8sına müte-

allik sair inşaat işine ait gereken proje ve plân-

lar yaptnak.

Bütün bu lşler, t8til günleri hariç, üç tam

dosya helinde, işbu sözleşme tarihinden itibaren

kırkbeş gdn zarfında tamamlanacaktır.

B) Elektrik ,kalorifer, şatodo,

rıhtım ihata duvarlarının avan projeleri, keşif

ve şartnameleri, mukavele tasarısı, tatil gunleri

hariç üç tam dosya helinde, işbu sözleşme tarihind

itibaren yetmişbeş g ̂n zarfında tamamlanflcaktır*

C) İnşaat ister müteahhide ihale eı

sin ister emaneten yapılsın , yapılış kontrolü Mi-

mer tarafından yapılacaktır. Mimar inşaatm devamı

müddetince işten anlar bir sdrveyyan lstihdam edec

ve bu sdrveyyanın aeretini kendi hesabına kendisi

ödeyecektlr.

D) înşaaata ait stüasyonlar Mimar

n
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tarafmdan tetkik ve imza edilecektir .

E) Mimer ^elediyeden gereken inşa

at ruhsatiyesini almssını taahhiit eder.

F) Mimar, inşaat ikmal edilinceye

kadar, işin durumu, tarzı cereyanı ve geleceğl hak

kında ^orsaya aydınlatıcı izahat vermeğe ve Borsac*

sorulacak soruları cevaplandırmağa mecburdur.

Madde III - Yukarda birinci macide gereğince,

Mimara verilmesi kabul edilen yirmibeşbin (25-000)

liranın tedlye şartları aşağıdadır:

Birinci taksit : îkinci maddenin A.bendinde

yazılı dosyaların Borsaya tevdii tarihinde Onikibi

beşyüz (T.L.-12.500) lira;

îkinci taksit : tkinci maddenin B.bendinde

yazılı dosyaların Borsaya tevdii tarihinde ikibin

beşyüz (T.L.42.500) lira ;

ödejıecektir.

Bakije onbin (T.L.10.000) lira, inşaatın ema

neten veya ihale suretile başlanmasından itibaren

geçecek her ay içinde yapılan tıö sraf a isabet eden

nisbet dahiPnde ödenecektir*

Madde IV - Mimar işbu sö'zleşmenin imzalanma-

sından sonra muteber Banka teminat mektubu mukabi-

linde, Borsadan yedibin beşyüz (T.L.7-500) liralık

bir avans isteyebilecektlr. Bu avans , yazılı iste

ğinin Borsaya tebliği tarihinden itibaren, nihayet

bir hafta zarfında kendisine ödenecek ve bu tekdlr

de yukarıki üçüncü maddede gösterilen birinci tak-

sitten mahsubu yapılacak teminet mektubu kendisine

iade olunacektır.

Madde V - Mimar işbu sözleşme ile üzerine

aldığı vecibâerin ve işlerin tamamının icrasını

temln için, Borsay8 üçbin (T.L.3.000) liralık bir

banka teminat mektubunu tevdi edecek veya Borsanın

kabul edece'i bir tiiccar kefaletini gösterecektir

İşbu sözleşmenin imzalanması ve in'ikad et-

miş sayılması için, bu teminat mektubunun önceden

Borsaya tevdi edilmiş bulunmpsı şarttır.

Bu teminat mektubu inşaatın ikmalinde ve Mi-

mara düşen vazifelerin tamamen ifasmdan sonra,

derhal mimara iade edilecektir .

Ancak inşaat kısmen ihale edilirse ilk kısım

inşaatın hit8mında mimarın mes'uliyeti baki kal-

mak şartile teminatı iade olunur. Bu müddet bir

seneyi tecevLiz etmiyeceği gibi altı ay zarfında

işe beşlanmadığı takdirde keza teminat akçesi ia-

de olunur.

i»
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Madde VI - Mimar, mücbir sebep olmaksızm,

ikinci maddede yszılı dosyaları, belirtilen giinler-

de Borsay8 tevdi etmediği takdirde, bir guna ihtar

ve hiikiim istihsaline hacet olmaksızm, geçecek her

giin içlnde Qtuz (T.L.-3O-) lira hesabile, Borsaca

mimarın istihkekından kesilecektir. Ancak gecikme

glinleri,4l5) onbeş günü teoBraz edemez, şayet bu

gecikme gonleri, (15) onbeş günd tecavüz ederse,

Borsa, işbu sözleşmeyi feshederek, teminat akçesi

irat kaydolunur.

Bundan başka, Mimarın dosya tevdiinden gayrı

üsfine aldığı vecibelerden her hangi birini işbu

sözleşmeye ve usulü teamale tevfiken yerine getir-

mediği tpkdirde, Borsa, bir g'dna ihtara ve hiiküm

istihsaline hacet kalmaksızın, işbu sözeleşmeyi

bozarak mimarın teminat akçesihi irat kaydedecek-

tir .

Madde VII- Borsa, her hangi bir meseleden do

layı mimarı mes'ul tutmiyorak işbu sözİeşmeyi bo-

zarsa yalnız o tarihe kadar mimarın geçmiş olan

emeklerine ve yapmış olduğu hizmetlerine mukabil

bir ücret ödemeğe mecburdur. .

ikit tarafların lhmal ve taksirl olmaksızm

işbu sözleşmenlh mevzuu olan inşeat işine devam

edilmediği ve bu yüzden işbu sözleşme münfesih ol-

duğu takdirde ,mimarın infisa tarihine kadar yap-

mış olduğu işler k8rşılığı , takdir ettirilerek ke

disine Borsaca ö'denir.

Madde V III- Dosyalara yapıştırılacak pul

masrafı mimara ait olup kendisi tarafından ö'denece:

tir.

Noter harcı iki tarafa ait olup, yan yarıya

taraflarca ödenecektir.

Madde IX - îşbu sözleşmede taraflar arasmda

çıkacak lhtilâfları hakem yolile halledilecektir.
T
araflarca seçilecek birer hakem uyuşamadıklan ta

dirde îstanbul Ticaret ve San8ypi Odası B8şkanı ,

üçüncü hakem olarak hakem heyetine dahil olacaktır

Bu tekdirde üç kişinin ekseriyetle verecekleri ka-

rara göre hareket edilir.

Hakem ücret ve masrafları haksız çıkan taraf

aittir.

Madde X - İşbu sözleşme , tarafların muvafa-

katları ile tanzim ve teati kılındı.

Borsaca yapılan yardıma teşekkür edildiğine d?ir Istan
bulun beşyazinc^ ve müteakip fetih yıllarını kutlama
derneğinin teşekkar mektubu:
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Muhasebeye
verildi'6/7

I - îstanbulun beşyiizdnci fetih yıldöndmdndn hazır-

lıklnrile meşgul olen Derneklerine yapılan yardı

me teşekkür edildiğine dair Istanbulun beşydzdnci

ve müteakip
 f
etih yıllarını» Kutlama

 c
erneğinin

28/6/950 gûnli ve 1592 sayılı tezkeresi ile îdare

kurulunun 463 üncd oturum kararı okundu.NETÎCEDE:

îttila hasıl edilmiş olup hıfzma,

Karar ve oturuma son verildi.

Altı sahifelik tutpnak Borsa Heclişinin 10/8/950 ginlâ 80

inci oturumunda okunarak kabuline karar verilmiştir*

I0/8/I950

Meclis Başkmı Bdro ve Tescil Îdare heyetl
Mddard ve Meclis men


