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Cumhuriyet altın sikkeleriyle Cumhuriyet ziynet altınları hakkında
(Resmî Gazete ile ilânı: 8 .VIII.

1951 -Say%: 7879)

No.
1738

Cumhuriyet altın sikkeleriyle Cumhuriyet ziynet altınları aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde darphanece tertip ve darp olunur;
1. Cumhuriyet altın sikkeleri:
a) Evsafı: 916 2/3 ayarında ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çey
rektik olmak üzere beş parçadan ibarettir.
Birlik altın 7, 21657 gram sıkletinde olup diğerlerinin sıkletleri de buna göre
tâyin olunur.
Ayar ve sıklet toleransları ( H
) binde ikidir.
b) Eşkâli: Bir tarafının kenarları birer nokta halinde görünen gayet ufak
mermi başlıklarla çevrelenmiş olup bu başlıklamı altında bütün çevreyi kaplıyan
ve saplan kordelâ ile alt tarafta birbirlerine bağlanmış bulunan başak ve meşe
dallarından terekküp eden bir kavis bulunur. Bu kavisin içinde kelimeler alt alta
olarak (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ve altına Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan
1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin basılış tarihi Cumhu
riyetin hangi yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden rakam ko
nulur.
Diğer tarafı ise, kenarları aynı şekilde ufak mermi başlıklarla çevrelenmiş ve
başlıkların altında sikkenin devrini takiben kavisli bir surette (Hâkimiyet Mille
tindir) ibaresi ve ortasında da Atatürk'ün resimleri (başın yandan görünüşü) ve
resmin altında yukardaki ibarenin çevresiyle mütenasip (Ankara) kelimesi bulu
nur ve kenarlarına düz tırtıl yapılır.
2. Cumhuriyet ziynet altınları;
a) Evsafı: 916 2/3 ayarında ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beş parçadan ibarettir.
Birlik altın 7,016 gram sıkletindedir. Diğerlerinin sıkleti buna göre tâyin olu
nur.
Ayar toleransı ( H
) binde iki, sıklet toleransı (H
) binde dörttür,
1)) Eşkâli: Bir tarafının ortasında (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ile basıl
dığı tarih, diğer tarafının ortasında ise Atatürk'ün resimleri (başın yandan gö
rünüşü) bulunur ve bunların etrafı yıldızlarla çevrilmek ve yıldızların etrafı da ke
narlarına kadar nakış ile tezyin edilmek suretiyle şekillendirilir ve kenarlarına
mail tırtıl çekilir. (Cilt: 8 - Sayfa: 61 ve Cilt: 9 - Sayfa: 228, 472:473,491).
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