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"84 üncü oturum
29/12/1950
Otnrumda hpzır bulunanlar
Murat Furtun
Başkan V. Cevst Nizami Dizenli
Dametzade öakkı halefi Hilmi Gürgan ve şüa?ekası
Hilmi Gürgan
Sait Belgün
Anadolu Kontuarı îth.ve İhr.T.A.Ş.Süreyya Sirmen
Şerafettin Alemdar ve K 8r d.Kol.Ş. Muhittin Alemda:
Î.Siikutî E rener
Izzet Gönul
Nuri Kozikoğlu
A.Nafiz uzalp
Efdalettin TekimUm.Katip
Oturumda
Üye
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hezır bulunmlyanlar t
: Salgir Kınacı ve Ort.Ltd«Ş.Mehmet Kınecı
: Serattar Îth.ihr-T.A.Ş* îbrahim Aktar
: Şark ^eri T.A.Ş. ^ehmet ^event : Şükrü Alemdar
: Selimoğlu Naci Güvenç
: Ismail Hakkı Kozacıoğlu

1 - Başknn vekili Cevat Nizami Düzenli oturumu açtı.ve 83 cü
oturuma sit 2 sahifelik tutanak okunprak kabulüne karar
verildi.
2 - Kasım 1950 8yınR ait Borsa faaliyet raporu :
I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumundp verils n ve iki
Meclis toplantısı arasında geçen zamfln zarfında Borsa Muamelatınm miktpr ve fiat seyri hakkındaki malumatı haiz raporun hatırlanmpsma dpir verilen karara tevfikan hazırlanan ve ^orsanm K8sım 9"0 umumı
işleyişi ve muamele gören maddelerine ait teksir ve
tevzi edilen rapor okundu. NETÎCEDE: Rapora ittilâ
hasıl edilmiş olup Borsa aboneleri için faydalı malumatı ihtiva ettiğinden büîtende neşrine ve s8İona
talikine ,
3 - ^erkezin 951 bütçesinde bir münaksle hak«İdare heyeti
Büro Tesci
Muhasebeye
verildi.
?9/l2/5Q

I - Merkez gider bütçesinin IV ncü faslının tamirat maddesinden 1500 lira alınarak III üncü faslm 5 inci
maddesine ve yine aynx faslm I.inci maddesinden 150
liranm 3 üncü maddesine ve VII nci yardımlar f8slının 6.ncı maddesinden 1000 liranm aynı faslın 7nci

n ptt

maddesine aktsrılmasına dair îdare kurulunun 492 nci
oturum karan okundu. NETİCEDE/ Merkez gider bütçesi
nin IV üncü faslının tamirat maddesinden 1500 lira
almarak III üncü Büro masraflan faslının 5 inci
demirbaş maddesiae n8kline ve yine aynı faslın inci
kırtasiye maddesinden 1500 liranm 3 üncü telefon
maddesine aktarılmasına ve VII nci yardımlar faslınıjı
5 nci hayır cemiyetleri maddesinden 1000 lira alına-j
rak aynı faslın 7 nci doğum yardımlan maddesine nak •
line dair İdare kurulu kararının muvafık olduğundan
kabul ve tasdikine,

B^ro
Kasaplığa
verildl.
29/12/51

4 - Kasaplık Şuhesinin 950 bütçesindeki manakale hak«ldare
heyeti kararı:
I - Kasaplık îşleri şubesi gider bütçesinin I inci faslı|
nin II inci maddesine 8 inci bölüm 2 nci maJdesinde
500 lira ve II nci bölümün 5 inci maddesine 8 inci
böl'imün 2 nci maddesinden 500 liranın münak^lesine
dair (Jdare kurulunun 492 inci oturum kararı okundu.
NETİCEDE. Kasaplık bütçesinin I inci faslının I x nc
doğuia ve ölüm yardımı maddesine 8 inci bölüm 2nci
adı ihtiyat akçesl maddesinden 500 lira ve II inci
bölüm 5 nci hademe elbiseleri maddesine yine 8 nci
bölim'.in 2 nci maddesinden 500 liranın nakline d8İr
îdare kurulu kararınin muvafık olduğundan kabul ve
tasdikine,
Fasıl
8
1
2

Madde
îşim
Tenzil edilen
2
Adı ihtiyat
1000
IX
Doğum ve ölim yard—
5
Hademe elbiseleri
—
Yekûn

1000

îlave edi
500
' 500

1000

5 - Merkezin 1951 bdtçe ve kadrosu hakv îdere heyeti kararıl
Büro Tesc; 1,
Muhasebey<
verildi.
59/12

I -âierkezin P95I yılı gelir ve gider bütçesâle kadrosunjm
tasdiki için gönderildiğine dair îdare kurulunun 492
nci oturum kararı ile teksir ve tevzi edilmiş bulunajj
gelir ve gider bütçesile daimı memuilarla müteferriî
müstahdem ve muvakkat memurlara ait kpdrolar ve esbi
bı mucibe raporu İle Borsa maddelerine ait tahmini
gelir »etveli okundu. NETÎCEDE: îdare heyetinoe kabul olunarak tasdik için gönderilen ve teksir ve
tevzi edilerek tetkik edilmiş bulunan işbu karars
bpğlı 1951 yılı gelir ve gider bütçesile kadrosunun
esbabı mucibe rpporunun, daimı memurlarla müteferrik
müstahdem ve muvakkat memurlara ait kadrosunun ayner
kabul ve tasdikine,

6 - Kasaplık şubesinin 951 yılı bütçe kadroları hpk.îdare
heyeti kar»rı:

;)4C:-

I
n-ztı

Büro Tescil
rildi-P9/IÎ

Sütlücedek
Komi
yonuna verildi.59/12

3$
I - Kasaplık îşleri şubesinin 1951 senesi gelir ve gider
bütçesile kadrosunun tasdik için gönderildiğine dair
îdare kurulunun 42(2 nci oturum kp.rarı ve teksir ve
tevzi edilmiş bulunan gelir ve gider hütçesile daimı
memurlarla müteferrik müstahdem ve muvakkat memurlara ait kadro ile esbabı mucibe raporu okundu.NETÎCEIJE:
îdare heyetince kabul olunarsk tasdik için gönderile ı
ve teksir ve tevzi edilerek tetkik edilmiş bulunan
işbu kar^ra bağlı 1951 yılı gelir ve gider bütçesile
esabbbı mucibe raporunun ve daimı memurlarla müteferrik müstahdem ve muvakkat memurlara ait kadroiıi
aynen kabul ve tp.sdikine,
7 - Sütlücedeki İnşa8tın iahelesi hak«îdare heyeti kararı:
I - Sütlüdede yapılacak inşaat için açılan münaksseda
Rıfat Pilavoğlu ve ortağı firmasının en aşpğı fiat
teklif etmişken, zer-flar açıldıktan soçra Şükrü Ere
berk ve Doğan ^renberk firmasının bir istida ile mt
racaat ederek fiatı 13,10 nisbetinde kırdıklarma ,
Rıfat Pilavoğlu ve ortağı firmasının yeniden davet
edilerek kendilerine, bir firmanın yeniden bir fiat
teklifinde bulunduğunun bildirildiğine, Rıfat Pilavoğlu ve ort8ğının eski tenzilatlarma yüzde 0,25
daha ilavesile yüzde 13,13 e iblağ eylediklerine ve
inşpatın kendilerine ihfilesinin muvafık olecağına
dair İdare • kurulunun 494 iincü otuzum karaıı okundu.
NETÎCEDE: Mezkûr inşaat için açılan münakasade en çoj
tetızilat olen yüzde 12,88 miktarında teıarzilât tekli
finde bulunmuş olan Rıfat Pilavoğlu ve o r t a ğ m m bu
miktarı yüzde 13,13 e iblağ ettiğinin ^öraldüğüne
ve komisyon kararında da ihplenin en çok tenzilat
yapmış olan bu firmaye yapılmpsının muvpfık görulmüş
bulunduğundan mezkûr inşaatın yüzde 13,13 noksan tek
lifte bulunan Rıfat Pilavoğlu ve ortağı firmasına
ihalesine ve Yüksek Mühandis Şükrü Erenberk ve Doğan
Erenberk inşaat Kollektif şirketi tarafmdan verilmiş olan 22/I2/95Û t8rihli dilekçenin münpkPS8dpn
sonra verilmiş olduğundsn nazarı itibare alınmpmpsına dair îdare kurulunun 494 üncü oturum ve 28/I2/95C
günlü kararının muvafık olduğundan kabul ve tasdikine,
&arar ve oturum8 son verildi.
Borsa ^eclisinin II 0c8k 1951 günla 85 inci oturumunda okunup kabulüne karar verildi• TI/Ocak/1951
Meclis Başkenı
Büro ve Tescil
îdare heyeti ve
Müdarü
Meclis memuru

