
Türkiye Cümhuriyet

MERKEZ B AN K AS I

24 Nisan 1941 tarihinde toplanacak

H İ S S E D A R L A R  U MU Mİ  H E Y E T İ N E  
19 4 0

Dokuzuncu hesap yılı hakkında

İD A R E  M E C L İS İ R A P O R U

ve

M Ü R A K İP L E R  R A P O R U

A N K A R A  

1 9  4  1



Aleİâde Umumî Heyetin Müzakere Ruznamesı

Bankanın 1940 yılı idare Meclisi Raporunun tetkiki,

Mürakabe Komisyonu Raporu üzerine Bilânçonun tasdiki ve temettüatm teklif 
veçhile tevziinin tasvibi, 

tdare Meclisinin ibrası,

Müddetleri biten Mürakiplerden :

1) B ve C  hisselerine sahip Bankalar ve Şirketler tarafından bir mürakip 
intihabı,

2) D  sınıfı hisselerine sahip Hissedarlar tarafından bir mürakip seçilmesi



TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI

1 9  4 0

Dokuzuncu hesap yılına ait İdare Meclisi

R A P O R U

Saym Hissedarlar

Yüksek tasdikinize arz ettiğimiz 1940 senesi bilânçomuz hakkında maruzatta bulu
nurken mezkûr sene zarfında cihan vaziyeti umumiyesinde ve memleketimizin iktisrdî 
ve malî sahalarında vukua gelmiş olan mühim hareketleri de berveçhiâti hülâsaten kay
detmeği muvafık gördük.

C ih a n  v a z iy e t i  u m n m i y f § i  ı

1940 senesi selefinden Asyada Çin - Japon muharebesini, Avrupada da Rusya - 
Finlandiya, ve Almanya - Müttefik Devletler muharebesini devralmıştır. Senenin üçüncü 
ayında Rusya - Finlandiya harbi hitama ermiş ise de diğer sahalarda harp ateşi tevessü 
etti. 1939 da çöken Lehistan devletine 1940 da Danimarka, Norveç, Lüksenburg, Hollanda 
Belçika devletleri iltihak eyledikleri gibi Fransanın mühim bir kısmı da Alman istilâsına 
uğradı. _

Haziran ayında İtalya da muharebeye iştirâk ve bu suretle harp şimalî ve şarkî 
Afrikaya da sirayet etti.

Yine yazın Romanyanın Besarabya kıt’asmı Sovyetler alırken başka bir parçası 
Viyanada bir hakem kararile Macaristana bahşediliyor ve Dobrice eyaleti de son baharda 
Bulgaristana teslim ediliyordu. Y ine son baharda Yunanistanın İtalya tarafından maruz 
kaldığı istilâ teşebbüsü üzerine harp tehlikesi Balkan yarım adasını Adalardenizine kadar 
sarmış bulunuyordu.

Bu esnada uzak şarktaki cidal de senenin sonlarında şimalden cenuba doğru akarak 
Hindiçini yarım adasına kadar ilerliyordu.

Eski dünyadaki bu savaşlar yeni dünyada da akisler yapmaktan hali kalmamıştır. 
Havana konferansı bu inikâslardan bir safhadır.

Eski cihandaki cidallerin ve yeni cihandaki huzursuzluğun malî sahada tezahürleri 
bir taraftan milletler bütçelerinde masrafların şimdiye kadar emsali görülmemiş seviyeler
de artması ve diğer taraftan düyunu umumiyelerin harikulâde şekillerde kabarması 
olmuştur.

İktisadî vaziyete gelin ce : Avrupada harbin doğurduğu iztirap ve sefalet Avrupanm 
dışından içine ve içinden dışına işleyen mütekabil bir abluka ile şiddet ve kesafete 
doğru ilerlemektedir. Harbe henüz girmemiş memleketlerde dahi tam manasile bir harp 
iktisadı, memleketleri mahrumiyetlerden kurtarmak çarelerini aramağa koyulmuş bulun
maktadır.
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Nakdî hadiselerin siyasî hadiselerden ne derece müteessir olduklarını bu senenin 
vekayii bir defa daha tebarüz ettirmiştir. Avrupada istilâlar ve inhidamlar bir birini 
velyederken Danimarka ve N orveç kuronları ile florin ve belga haricî piyasalardan 
çekiliyor, tamamen dahilî birer para vaziyetine geçiyorlar, Zlotinin ve Lüksenburg fran
kının hayatlarına hatime veriliyor.

Romanyada memleket parçalanırken memleketin parası da parçalanmaktan kurtu- 
lamıyordu. Besarabyadan, Transilvanyadan, cenubi Dobricadan ley çekiliyor, yerine başka 
paralar kaim oluyordu. F ı a n s a n m  son vaziyeti üzerine frank sterlinle olan alâkasını 
kesiyor ve kıymeti de biraz daha düşüyordu.

İstilâya uğrayan memleketlerde mahallî paraların yanı başında Rayişmark da kanunî 
tediye vasıtası oluyor; Alman vahidi nakdisi ile millî para arasında bir muadelet tesis 
ediliyor ve yerine göre ya bizzat Alman paralan ve yahut (Alman kredi kasaları namile 
muhdes bir teşekkülün çıkardığı) kâğıt veya madenî paralar tedavül vasıtalarını teşkil 
ediyordu.

İstilâya uğrayan memleketlerin altın stoklarından mühim bir kısmı sene zarfında 
şimalî Amerika Birleşik Devletlerinde kendilerine melce bulmuşlardır.

Yine bu keşmekeş arasında bir taraftan muharip memleketler ecnebî matlubatma 
hacizler vazederken diğer taraftan şimalî Amerika Birleşik Devletleri ve saire gibi 
harbe girmemiş bir takım memleketler de istilâya uğramış memleketlere ait matlubatı 
(mahsur hesaplar) a almışlardır.

1940 senesinde Belganın ortadan çekilmesile Avrupadan altın esasına bağlı en son 
ve yegâne vahidi nakdî de âlem haritasından silinmiştir. Dolar 1934 den beri muvakkat 
olan altın muadeletini bu sene zarfında da muhafaza etmekte devam etti. 1940 da harp 
tahinin İngiltere’ye pek gayrı müsait yürüdüğü aylarda (nisan, mayıs ve haziran) resmî 
sterlin ile serbest sterlin arasındaki fark oldukça ehemmiyetli nisbetlere baliğ olmuş 
ve fakat bilâhara müttehaz tedbirler neticesinde bu fark kâmilen izale edilmiştir.

Sene zarfında döviz takyidatı bununla alâkadar memleketlerde gevşememiş, bilâkis ya 
kaüunî veya filî sahada biraz daha kesafet göstermiştir.

Altına gelince; Senenin elde olan rakamlarına nazaran sarı maden istihsalâtı bir yıl 
evvele ait mütenazır aylara nisbetle bu senenin bütün aylarında fazla göstermiştir. Bu 
seyir ile 1939 senesine ait 1200 ton istihsalâtın, 1940 istihsalâtına nazaran geride kala
cağına hükmolunabilir.

Sene zarfında Avrupa kıt’asında hükümsürmüş olan kasırgaların tesirile şimalî Amerika 
Birleşik Devletlerine 1940 da altın akışı bilhassa ehemmiyetli olmuş, Birleşik Devletlerde
1938 gayesinde 13.000 ve 1939 gayesinde 16.000 ton raddelerindeki nakde muhassas 
altın mevcudu 1940 gayesinde 22.000 tonu bulmuştur. Bu suretle bu mevcudun bütün 
dünya nakit altınlarına nazaran nisbeti % 85 derecelerinde tahmin edilmektedir.

M e m le k e t im iz d e  u m u m î  v a z i y e t ;

1939 eylülünde A vrupa’da harp başladığı günden itibaren bunun zaman ve mekân 
itibarile mahdut kalacağına, ne başka memleketlerde ne de memleketimizde itimat edile
mez idi. Bu itibarla memleketimizce tevessül edilen millî müdafaa tedbirlerinin aynı 
zamanda bir harp iktisadı rejimini intaç etmemesi de mümkün değildi. Bilhassa 
hariçten işleyen ve dolayısile memlekette tesirini gösteren abluka mezkûr rejimi zaruret 
haline getirm ekte idi, Muharebenin zuhurunu takip eden 4 üncü ayda yâni 1940 ın ilk 
ayında isdar edilen millî korunma kanunu o zaruretlerin doğurduğu bir kanundur. 
Hükümet bu kanun ile istihsal ve istihlâk hususunda ve ziraî, sınaî ve ticarî bir çok 
umıımî faaliyet sahalarında fevkalâde salâhiyetler almış bulunmaktadır.
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Fakat bütün bu hususatta alâkadarların hukuk ve menafiinin umumi menfaat ile 
imkân dahilinde telif edilmesi de derpiş edilmiştir. Sene zarfında kuvvei icraiye bu 
kanunda mevzubahis salâhiyetleri - ihtiyaçlar kendilerini gösterdikçe- tedricen istimal 
ve tatbika başlamış bulunuyordu.

Sene zarfında memleket ziraati heyeti umumiyesi itibarile calibi memnuniyet neticeler 
vermiştir. Sanayi sahasında daha evvelce kurulmuş müesseselerimiz eyi ça lışm ış tı r .  Maden 
istihsalâtı heyeti umumiyesi dahilinde fazla göstermiştir. Yine s e n e  z a r f ın d a  yapılan 
sayımın beş sene evvele nisbetle gösterdiği 1,7 milyonluk tezayüt, Siirt vilâyetinde bulu
nan petrol, su işlerimizde elde edilen terekkiler kalplerimize f e ra h  verici âmillerdendir.

İşbu umumî maruzattan sonra memleketimizin başlıca faaliyet sahalarına ait aşağı
daki tahlillere geçiyoruz:

Z i r a a t  s

1939 senesinde Erzincanda vukua gelen büyük hareketi arz felâketini müteakip 
1940 senesi başında memleketin muhtelif mıntakalarında, ezcümle Eğe ve Trakya böl
gelerinde yağan şiddetli yağmurlar neticesinde sular taşmış ve ziraî istihsal bu mıntaka- 
larda zarar görm ekten kurtulamamıştır. Eğe bölgesinde bilhassa üzüm mahsulü müteessir 
olmuştur. Ancak bütün memleketin ziraî istihsali bir kül olarak mütaleâ edilecek olursa 
mahalli bir takım zararların heyeti umumiye üzerinde pek de müessir olmadığı görülür.

Böyle bir neticenin istihsalinde hükümetimizin sene zarfında memlekete soktuğu 
ve çiftçinin hizmetine amade kıldığı ziraat makinelerinin şayanı memnuniyet yardımını da 
kaydetmek iktiza eder. Hayvan istihsalâtı da bilhassa Erzincan felâketi sebebile koyun- 
lardaki tenakusa mukabil keçi ve tiftiklerdeki artış yüzünden heyeti umumiyesi itibarile 
bir miktar tezayüt irae etmektedir.

1940 senesinde bilûmum ziraî mahsulât hatlarında tezaüd vardır. Bu tezaüd hiç 
şüphe yokdurki müstahsil köylülerimizin lehine olmuştur.

Ziraat sahasında daha başkaca kayda değer hadiseler olarak : Denizli ovasının 
sulanmasına ve pamuk istihsalinin artmasına hâdim olacak Menderes - Bocalı sulama 
kanalı temelinin atılmış olmasını ve Tarsus İrmağı Regülâtörü ile Bursa Gölbaşı tesisat 
ve Barajının işletmeğe başladığını söyleyebiliriz. Yine ziraat sahasında hükümetin almış 
olduğu en mühim tedbirler zümresine dahil bulunmak üzere köy enstitülerinin kurulması 
ve memlekette çay ekimini teşvik ve bir de çay kurutma fabrikası tesisi için kanunlar 
kabul edilmiş bulunduğu şayanı kayıttır.

S a n a y i  v e  m a d e n le r  :

Sanayileşme hareketi inkişaf seyrini bu sene de takip etmiştir. Karabük demir 
ve çelik fabrikası millî sanayiin kendisinden beklediği vazifeyi ifa etmektedir.

Şeker sanayii tam randımanını vermiş ve memlekette şeker ihtiyacını tamamile dahil 
den tatmin edecek tarzda çalışmıştır. İzmit Selüloz fabrikasının tesisi bitmiş ve bu suretle 
kâğıt ve karton sanayiine lâzım ham madde ihtiyacı dahilden temin edilmeğe başlanmıştır.

Maden kömürü istihsalâtma gelince: Ereğli - Zonguldak kömür mıntakası istihsalâtı
1938 de 2.599 bin, 1939 da 2.696 bin ton iken 1940 da seneden seneye gösterdiği 
artış nisbetinden çok  fazla olarak 3.020 bin tona baliğ olmuştur ki bunu havzanın d ev 
letleştirilmesi, millî korunma kanunu mucibince mecburî iş usulünün tesisi ve sair tedbir-
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ierin neticesi olarak kaydedebiliriz. Bir taraftan taş kömürü istihsalini arttırırken Hükü
met Linyit istihsali üzerinde de durmuş ve bu sahada da büyük terekkiler kaydetm eğe 
muvaffak olmuştur. Bakır madenlerinde tesisat tamamile fenni bir şekle ifrağ edilerek 
Ergani Kvarshan madenlerinden yüksek evsafta bakır alınmağa başlanmıştır.

Memleketimiz için mühim bir döviz menbaı olan krom istihsaline 1940 da dahi ' 
germi verilmiş ise de münakale imkânlarının tamamile münselip olmuş değilse bile pek 
ziyade azalmış bulunması dolayisile ihracatta geçen seneye nazaran mahsus bir noksan 
müşahede edilmiştir. ,

Maden işlerimiz meyanında senenin en mühim hadisesi olarak Siirt vilâyeti dahilin
de Beşiri kazasında Raman dağında petrol bulunmuş olmasını kaydederiz.

Bu petrol damarları üzerinde istikşaflar devam  etmekte ve yeni damarlar aranmak
tadır. Sanayi ve maadin işlerinde diğer kayde değer hadiseler olarak Çatalağzında büyük 
bir elektrik santralı inşa ve tesisinin ihale edilmesini, Zonguldak - Kozlu demiryolunun 
inşasına başlanmış ve nihayet Vana kadar uzanacak olan demiryolunun Diyarıbakırdan 
sonra Bismil istasyonuna varmış ve işletmeğe açılmış olmasını zikrederiz.

T i c a r e t  t

Dahilî ve haricî ticaretimiz nasıl 1939 senesinde cihan ticaretinin maruz kaldığı 
âmillerden masun kalmamış ise 1940 senesinde de aynı âmillerin daha fazla tesiri altına 
düşmüştür.

Ticareti hâriciyemiz gerek kıymet ve gerek hacim itibarile geçen ve evvelki sene
lere nisbetle tenakus irae etmektedir. Cihan harbi dolayisile ihracat mallarımızın kısmen 
ihracı tahdit, takyit veya menedilmiş bulunması, pazarlarla münakalenin çok müşkil bir 
safhaya girmiş olması, diğer taraftan ithalât eşyasının satılan memleketlerde harice 
çıkarılmasının menedilmiş ve nihayet ihraç malları için münakale zorluklarının ithalât 
eşyası için de fazlasile varit bulunmuş olması bu noksanı izaha kâfidir.

İthalat ve ihracatımızın son senelere ait rakamlarını berveçhilâtı arzeyleriz.

İ t h a l â t  İ h r a c a t
Seneler (bin lira) (bin lira) Yekûn

1936 92 531 117 733 210 264
1937 114 379 137 984 252 363
1938 149 837 144 947 294 784
1939 118 249 127 389 245 638
1940 68 923 111 446 180 369

Ton itibarile ithalât ve ihracatımız ise berveçhiâtıdır :

Sene Yekun İhracat İthalât
193ö 1 909 095 1 376 847 532 248
1937 1 975 730 1 361 690 614 039
1938 2 291 493 1 447 220 844 274
1939 1 869 825 1 134 892 734 933
1940 1 015 719 658 819 356 900

İhracatımızın beher tona isabet eden kıymeti evvelki senelerle beraber a
gösterilmiştir :

Senesi Lira
1936 86
1937 ■ 101
1938 100

fi 1939 112u 1940 169



Millî korunma kanunu mucibince tesis olunan Koordinasyon heyeti iç ve dış ticareti 
alâkalandıran bir çok kararlar vermiş ve bu kararlar mevkii tatbika konmuştur. Bunlar 
meyanında en mühimlerini ve yine mevzuumuza müteallik mühim tedbir ve hadiseleri 
berveçhiâtı zikrediyoruz : Yüz kuruştan yukarı alış verişlerde fatura verilmesi mecburi
yeti, kömür nakledilen başlıca Ttirk limanları arasında âzamî navlun tesbiti, memleket 
dahilinde dikiş ipliği imali için Sümerbank tarafından ilâve tesisat yapılması, gümrüklere 
g-elip çekilmiyen malları alâkadarların nam ve hesabına gümrüklerden çekmek için Tica
ret Vekâletine salâhiyet verilmesi, Türk Tuğla normları hakkmdaki nizamnamenin mer’i 
yete vaz’ı, toprak mahsulleri ofisince hububat stoklan tesisi, üzüm, incir, tütün, fındık 
ve pamuğun doğrudan doğruya müstahsilden mübayaası için Ticaret Vekâletine salâhiyet 
itası mezkûr tedbirler cümlesindendir.

İngiltere ile yapılan 3 Şubat 1940 tarihli ticaret ve tediye anlaşmasına ilâveten 2 
kânunuevvel 1940 tarihinde yeni bir anlaşma aktedilmiştir ki bununla şimdiye kadar iki 
memleket arasında carî tediye ve takas ve mahsup sahası bütün sterlin sahasına teşmil 
edilmek suretile genişletilmiştir. Almanya ile 1939 senesi ağustosunda meri’yetten kalkan 
ticaret ve kliring anlaşmaları yerine bir sene sonra 25 Temmuz 1940 tarihli bir hususî 
anlaşma ikame edilmiştir. Yine bu sene zarfında Romanya ile aktolunan ticaret ve tediye 
anlaşması neticesinde bu memleket ile mübadele bir hayli artmıştır.

D e v le t  m â l iy e s i  s

Harp âmilinin, memleket haricinde de olsa mevcudiyeti şeraiti iktisadiyeye tesir 1er 
ikamdan hali kalmadığı gibi müdafaa tedbirlerinin istilzam ettiği masraflar dolayısile 
devlet mâliyesin» de mühim fedakârlıklar tahmil eylemektedir.

Bu suretle geçen senenin 260 milyon liralık alelâde ve 115 milyon liralık fevkalâde 
tahsisatına mukabil 1940 - 1941 devrei hesabiyesi için 268,5 milyon liralık âdi ve 175 
milyon liralık fevkalâde tahsisat ki ceman 443 milyon liralık bir masraf bütçesi kabul 
edilmiş bulunmaktadır.

1940 - 1941 devresine ait 7 aylık umumî tahsilât yekûnu ise evvelki senelerin 
rakamlarile birlikte aşağıda gösterilmiştir.

1938 1939 1940

225 220 000 258 972 000 338 521 421

Yukarıda zikrettiğimiz âmiller dolayısile düyunu umumiyemiz 1940 senesinde de 
bir miktar artmıştır.

Sene zarfındaki şayanı kayıt malî muamelelere gelince : 30 milyonluk S ivas-E rzu
rum hattı istikrazının bundan evvel çıkan 24.5 milyonluk kısmına ilâveten ve en son 
kısım olarak 5,5 milyon liralık tertibinin 1940 da tedavüle çıkarılmış olması, bazı devlet
ler ile olan istikrazlarımıza müteallik anlaşmalar akdi, amortisman sandığına hâzinece 
verilmiş avansların 10 milyon liraya iblâğı, Merkez Bankasınca hâzineye 250 milyon 
liraya kadar altın karşılıklı fevkalâde bir avans hesabı küşadı, hazine hesabına Merkez 
Bankasınca bazı döviz muameleleri icrası, Diyarıbakır istasyonundan Irak ve İran hudut
larına ve Zonguldak ile Kozlu arasında demiryolları inşasına dair Hükümete mezuniyet 
itası senenin şayanı kayıt hadiseleri meyanında tadat olunabilir.

P ö v l z  v e  U lir in ç f • v a z iy e tle r i ı

1940 senesinde bir taraftan ithalâtın güçlükle yapılması, diğer taraftan ihracat 
mallarımızın ekserisine hariçte serbest dövizle alıcı zuhur etmesi döviz vaziyetimizde 
mahsus bir salah vücude getirmiş bulunmaktadır.
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1939 senesinde borçlu olarak kapanan döviz vaziyetimiz 1940 senesinde lehimize 
bir mevcut arzetmektedir. D öviz menbalanmızın arzettiği bu inkişaf muvacehesinde, 
Hükûmetimiz( ithalat ve ihracat ticaretimizde yeni bazı esaslar kabul etmiş ve gerek 
ihracatın, gerek ithalâtın serbest dövizle yapılmasını teshil yolunda tedbirler ittihaz et
mekle beraber kliring- ve hususî takas muamelelerini de yeni vaziyetlere intibak ettir
miştir. Bu sayede bir taraftan kliringlerdeki borçlarımız kısmen itfa edilmiş, diğer taraf
tan da ecnebi memleketlerde ehemmiyetli surette alacaklı vaziyete geçerek ihracat emta- 
amız bedellerinin bloke kalması önlenmiştir. Ayni zamanda memleketimizin muhtaç 
bulunduğu emtaanın idhaii de teshil olunmuştur

İhracat ticaretimiz ve döviz menbalarımız bakımından 1940 senesinin en mühim 
hadiselerinden biri de İngiliz Hükûmetile 2 /1 2 /1 9 4 0  tarihinde akdedilen malî anlaşma 
olmuştur. Bu anlaşma Kanada, Terreneuve ve H ong K ong hariç olmak üzere bütün İngiliz 
İmparatorluğu, Mısır ve İrakla ticaretimizin genişlemesine imkân hazırlamakta ve istihsa- 
lâtının tenevvüü ve ehemmiyeti bakımından dünya ticaretinde tuttuğu geniş yer dergâr 
bulunan bu ülkelerle ticaretimizin serbest döviz esası üzerinden yapılmasını mümkün 
kılmıştır.

Bu anlaşmanın 1940 senesinde kısa müddet zarfındaki tatbikatı, 1941 senesinde 
döviz vaziyetimizin ehemmiyetli inkişaflar kaydetmesine intizar olunmasını ümit ettirecek 
mahiyettedir.

1940 senesinde serbest döviz muamelâtı ile birlikte hususî takas muameleleri de 
kliring muamelelerine nazaran daha fazla artmış ve bu suretle de memleketimizden çıkan 
mallar mukabilinde hususî takas yolu ile memleketimize lüzumlu maddelerin ithaline 
çalışılmıştır.

1940 senesinde kaydedilen inkişaflar 1941 senesinde ithalât ve ihracat ticaretimiz 
bakımından memleketimizde döviz takyidatınm azaltılması tedbirlerinin şimdiden derpi
şine imkân verecek mahiyetdedir.

P a r a  p iy a s a s ı  t

1939 senesi nihayetinde 12 en büyük Banka nezdinde vadeli vadesiz mevduat 
mikdarı 262 milyon lira raddelerinde idi. Nisan gayesine kadar 285 milyon seviyesine 
yükselen bu miktar çok  akisli, siyasî ve askerî hadiselerle dolu olan mayıs ayından 
itibaren azalmağa başlamış ve temmuz gayesinde 254,5 milyon liraya kadar düşmüştür. 
Bu sukut daha ziyade ecnebi bankalar nezdindeki mevduatta kendini göstermiştir. S on
radan mevduat yine yükselmeğe başlamış ise de tereddütten bir türlü kurtulamamış ve 
sene nihayetinde 272 milyon lira raddelerinde karar kılmıştır ki sene başına nazaran 
ancak 10 milyon kadar bir fazlalık irae edebilmiştir.

Mevduattaki noksanlar vadeli tasarruf mevduatındadır. Diğer nevi mevduatta ciiz ’ i 
de olsa bilâkis tezayüt görülür. •

Bankaların kısa vadeli mevduata verdikleri faizler bir sene evveline nisbetle bıı 
sene biraz düşük olmuş, ikrazattan aradıkları faizler ise bu sene geçen seneden tehalüf 
eylememiştir denilebilir.

Sene zarfında Bankamız iskonto ve avans hadlerini değiştirmemiştir.

Haricî ve dahilî vaziyetlere müteallik yukarıki izahattan sonra bizzat Bankamızın 
asıl muamelâtına ait olarak izahatı âtiyeye geçiyoruz : ■
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K asa m u am elâtı :

1939 gayesi mevcudu
1940 senesi zarfındaki makbuzat 
Sene gayesinde zimmet yekûnu 
Sene zarfındaki
1940 senesi bakiyesi 
bulunmuştur.

S e r m a y e  h e s a b ı :

38 817 483 86 
1131 428 246 99 
1170 245 730 85 
1050 439 516 87 

119 806 2 i3  98

Lira olup
Liraya baliğ olmak suretile 
Lira olmuş ve 
Liralık medfuat neticesinde 
Liradan ibaret

1940 gayesi itibarile hisse senedatı vaziyeti evvelki senelere ait sureli tevezzü ile 
birlikte berveçhiâtidir : (A det)

1937
A
B
C
D

Sınıfı 35 936 
57 320 
14 118 
42 626 

150 000

1938 
35 975 
57 317 
13 948 
42 760 

150 000

1939 
35 975 
57 326 
13 662 
43 037 

150 000

1940 
35 993 
57 320 
13 025 
43 662 

150 000

Bu cedvelden anlaşıldığı üzere 1940 senesi zarfında Devletin sahip bulunduğu 
hisse adedi yalnız 18 adet artmış, millî bankalardan yalnız 6 adet eksilmiş fakat C sınıfı 
ile D. sınıfı, yani ecnebî bankalar ve imtiyazlı müesseselere muhassas hisseler ile efrada 
muhassas hisseler arasında adedi altı yüze yakın bir hareket olmuştur. Bankamızın 
150 000 hissesi sahiplen 1940 gayesinde 10768 şalıısdır ki bir evvelki seneye nisbetle 
670 adetlik bir noksan ifade eder.

Hisse senetlerimizin senelik vasatî Borsa fiatları berveçhiâtidir :

1934 de 70 Lira
1935 de 60,5 »

1936 da 92 »
1937 de 99,5 »
1938 de 112.25 »
1939 da 110,50 »
1940 da 106,34 »

T e d a v ü ld e k i  b a n k n o t la r  :

1939 senesi sonunda kasalarımızda mevcut banknotlara da şamil olmak üzere
mevcut bulunan

296 761 385 liralık banknotlara
. 1940 da 134 000 000 » daha inzimam ederek

hasıl olan 430 761 385 » yekûna mukabil
1940 da 11 936 603 » banknot tedavülden çekilmiş

ve sene gayesinde 418 824 782 »  banknot bulunmuştur.

Sene gayesinde piyasada bilfiil mütedavil banknotları tesbit için yukarıki bakiyeyi
teşkil eden

418 824 782 liradan
Sene gayesinde kasalarımızda mevcut 15 268 328 lirayı tenzil edersek
bilfiil tedavülde 403 556 454 liralık banknot bulunduğu
neticesine varırız ki müfradatı berveçhiâtidir:
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1939 1940

Eski

Yeni

1 Liralık 6 535 305 4-260 854
5 8 564 680 4.945 245

10 » 6 936 200 3 947 500
50 » 7 994 150 3 988 650

100 » 838 400 585 300
500 » 11 450 500 5 847 500

1000 » 5 164 000 2 690 000

2,5 » 14 059 590 41 517 925
5 » 45 057 180 52 930 850

10 » 37 028 780 71 670 280
50 37 874 150 70 679 550

100 43 446 800 52 679 800
500 » 27 011 500 42 487 000

1000 » 29 499 000 45 326 000
281 460 235 403 556 454

S e n e d a t c ü z d a nı

1939 gayesinde mevcut
1940 zarfında
sene gayesindeki zimmet yekûnu 
ve yine sene zarfındaki 
sene gayesinde bu hesap

216 760 260 68 
384 409 246 76 
601 169 507 44 
337 440 948 69 
263 728 558 75

liralık bakiyeye T/
» muamele inzimam ede<jek 

liraya baliğ olmuş 
liralık tahsilât neticesinde 
liralık bir

.......... avansbakiye bırakmıştır. Bu bakiyeden 10.277,25 lirası ticarî senetler mukabili 
olup asıl senedat cüzdanı bakiyesi 263 718 281 50 liradan müteşekkildir.

Haftalık vaziyetlere nazaran cüzdan 214 milyon lira ile asgarî haddi 27 kânunusa
nide 263,7 milyon ile de âzamî haddi sene gayesinde göstermiştir.

A v a n s l a r :

Bilançoda görülen avanslardan:
8 858 78 lirası

7 808 722 - »
114 584 926 ^5 »

altın mukabili efrada
tahvilat mukabili hâzineye ve
da 3850 No. lı kanuna göre Devlete açılan altın
karşılıklı avanslardan müteşekkil olup yekûnu

122 402 507 53 liradır.

E v r a k ı  n a k d iy e  k a r ş ı l ığ ı  H a z in e  t a h v i la t ı

Bankamız kanununun 5 inci ve 6 mı maddeleri mucibince mesuliyeti müessesemize 
müdevver evrak nakdiyeden dolayı hazînenin Bankaya karşı müteahhit bulunduğu borca 
ait vaziyet, A  • Resülmal ve B - faiz zaviyelerinden berveçhiatidir :

A  - Resülmal ■ Müdevver evrakı nakdiy e ^ 9 3 9  gayesinde Devletin 1 ankaya borcu' 
140 761 385 lira iken 1940 zarfında vaki 1 936 603 liralık tediyat üzerine bu borç sene 
gayesinde 138 824 782 liraya düşmüştür. Sene zarfında vaki tediyatın

1 360 120 28 lirası kupon tahsilâtından 
576 4»2  72 > 1939 temettüatından olup yekûnu

1 936 603 —  liradır.

1934 senesi zarfında kanunumuzda vuku bulan malûm tedilâta müsteniden % 1 1er 
hasılâtını hazine 1940 da da doğrudan doğruya itfaya tahsis etmiyerek evrakı nakdiye
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karşılığı cüzdanına itlıaİ edilmek üzere hazine tahvilâtı mübayaasma tahsis etmiştir ki 
tahsil edilen bu meblağ sene zarfında 3 950 636 74 liraya baliğ olmuştur.

B - Faiz : 1940 senesi zarfında hazine tahvilâtı bakiyeleri üzerinden senevi % 1 
hesabile tahakkuk ettirdiğimiz faiz sene sonunda 1 306 489 33 liraya baliğ olmuştur ki 
bundan 964 286 59 lirası sene zarfında tahsil edilmiş ve bakiyesi olar. 342 202 74 liranın 
tahsili de olbaptaki mukavele mucibince 1941 senesine bırakılmıştır.

E s h a m  v e  t a h v i lâ t  c ü z d a n ı  :

Bn hesapta mevcut iki nevi senedattan birinci nevi evrakı nakdiye karşılığı sened- 
ler, d iğer nev’ i de Banka malı diye mukayyet senedlerdir.

A  - Karşılık senetler: bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen bu senedlerin borsa kıymetleri
1937 gayesinde 17, 67
1938 »  19, 9
1939 » 20, 5 milyon lira iken
1940 » 16, 1 milyon lira olmuştur.

1940 gayesinde görülen noksan, Maliye Vekâletinin talimatile bu hesapda bulunan 
bir takım kıymetlerin sene içinde satılmış olmasından münbeistir. Satılan bu tahvilâtın 
bedeli 9 215 772 63 liraya baiiğ olmaktadır. Binaenaleyh yukarıdaki 16,1 milyon liralık 
yekûn bu son 9 küsur milyon lira ile birlikte mütalâa edilmek lâzımgelir ki 1940 sene
sinde mezkûr kıymetler, 25,3 milyona baliğ oluyor demektir.

B - Banka malı olarak mukayyet senedata gelince : Bunlar da taliyen iki kısma 
ayrılır : Birinci kısım kanunumuzun 34 üncü maddesi mucibince Bankamızın doğrudan 
doğruya ve serbest olarak tasarruf ettiği ve edebileceği senedlerdir. Kıymetleri 
2 775 713 15 liradır, İkinci kısım ise, 3133 numaralı kanunun ikinci maddesine tevfikan ve 
hususî ihtiyat akçesile mübayaa eylediğin iz senedlerdir ki kıymeti 6 090 155 03 liraya 
baliğ olmakdadır.

T e v d i a t  ;

1939 gayesinde
1940 zarfında
1940 gayesinde 
ve sene zarfındaki 
Sene gayesinde bakiye 

Bu tevdiatdan:

30 369 244 45 
2 224 171 418 75 
2 254 540 663 20
2 175 069 450 36 

79 471 212 84

1 -  Hazine hesabı carisi ve resmî daireler
2 -  Millî ve ecnebî Bankalar
3 — Şirketler ve hususî müesseseler
4 -  Eşhas ve saire

Yekûn

liradan ibaret tevdiat 
liralık teslimat ile 
liraya baliğ olmuş 
liralık istirdatlar ile 
liradan ibaret bulunmuştur 

5
45 295 524 60 
27 494 186 38

3 712 553 88
2 968 947 98

Lira

79 471 212 84 Liradır

Mevduatın diğer senelerdeki mikdarları berveçhiatidir:
1 =  1000

1937 17 562
1938 25 246
1939 30 369
1940 79 471

Gayı i m e n k u l l e r i m i z  t

Ankarada idarei merkeziye binasile İstanbul, İzmir ve Mersin şube binalarının müba
yaa ve inşa bedellerile Samsunda almış olduğumuz şube arsası;.ın mecmu bedelâti

1 773 699 71 liraya baliğ olur.
Bu kıymetlerden 398 733 28 lira amortisman çıkaııldığı takdirde
bilânçoda mukayyet 1 374 966 43 rakamını buluruz.
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İh tiyat ak çeleri t

Yükek heyetinize takdim eylediğimiz bilânçoda Bankanın 1940 gayesinde adî ve 
fevkalâde ihtiyat akçeleri mecmuu 6 188 666 15 liradır. Mezkûr seneye ait temeltüün 
sureti tevziine müteallik tekliflerimiz aynen kabul buyurulduğu takdirde bu iki nevi 
ihtiyat akçesi mecmuu aşağıda gösterildiği üzere 7 146 274 23 liraya baliğ olacaktır.

Lira Lira
Mevcut ihtiyat akçesi
Sene temettüünden ayrılan % 20 adî ihtiyat 
Sene temettüünden ayrılan fevkalade ihtiyat

Yekûn

729 005 77 
228 602 31

6 188 666, 15

957 608, 08
7 146 274 23

1937 senesinde nizamnamei esasimize ilâve edilen maddelerde derpiş edilmiş fev
kalâde kârların 1940 gayesinde baliği olup kâr ve zarar cetvelinde hususî bir kalem 
olarak görülen 255 117 20 lira ile hususi ihtiyatımızdan mütevellit gelirleri teşkil eden 
ve muvakkat bir hesaba alınmış olan 420 627 62 liranın mecmuu 675 744 82 lira hususî 
ihtiyatımız haddi âzam olan 6 milyon lirada bulunduğu cihetle âdi ihtiyat akçesine zam 
edildikde âdi ve fevkalâde ihtiyatlarımız berveçhiâti :

675 744 82 
7 146 274 23
7 822 019 05 liraya baliğ olacaktır.

K âr ve zarar :

1940 senesi muamelelerin temin ettipi hasılâttan merbut kâr ve zarar cedvelinde 
irae edildiği üzere idare masrafları, amortisman ve provizyonlar ve saire çıktıktan sonra
3 645 028 84 lira safi kâr kalmaktadır, işbu kârı kanunumuzun 88 inci ve nizamnamei 
esasiyemizin 94 üncü maddeleri mucibince berveçhiâti tevzi etmek lâzım gelmektedir.

1940 senesi kârı olan
°'o 20 nisbetinde alelade ihtiyat akçesi olarak 
hissedarlarımıza % 6 birinci temettü olarak 
ki ceman
tenzil edildikten sonra kalan 
% 5 memurlar hissesi olarak

3 645 028 84 liradan
729 005 77 
630 000 —

1 359 005 77 1 359 005 77
2 286 023 07

lira
liradan

73 356 70 
228 602 31
301 959 01 301 959 01 

1 984 064 06
lira
liranın

15.45 nisbetinde olarak

% 10 fevkalâde ihtiyat akçesi olarak 
ki ceman
ayrıldıktan sonra kalan
yarısı 992 032 03 lira olarak hâzineye ve diğer 
yarısı 992 032 03 lira olarak hissedarlarımıza isabet eyler.

Bu hesap ile hissedarlarımıza tevzi edilecek m iktar %
(630 000 +  992 032, 03 = )  1 662 032, 03 liraya baliğ olur.

Bundan tevkifi lâzımgelen kazanç ve buhran vergilerinin tenzilinden 
sonra kalan 1 047 533 11 lira ile
geçen sene kârından müdevver 1 219 20 lira ve vergisi verilmiş kıymet nakliye ve

sigorta karşılığından 
1 247 69 liranın ilâvesile

ceman 1 050 000 00 liranın beher hisseye safî 7 liralık bir te
mettü tevziine müsait olduğu görülür.

Maruzatımıza hitam verirken müessesemize kıymetli müzaheret ve himayelerini 
daima ibzal buyuran Cümhuriyet Hükümetimize hürmet ve teşekkürlerimizi arz eyler ve 
memurlarımızın bu sene dahi Bankamıza mûtad sadakat ve merbutiyetle hizmet ettiklerini 
memnuniyetle kaydederiz.
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TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASININ

31 Kânunuevvel 1940 tarihinde biten dokuzuncu hesap devresine ait 

Mürakabe Komisyonu Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dokuzuncu hesap devresine ait olan 1940 
takvim senesi muamelâtı Ticaret ve Banka kanunu ve Banka esas nizamnamesi hüküm
lerine göre merkez ve şubelerinde tarafımızdan tetkik ve kontrol edilerek cereyan eden 
muamelâtın kanunlara ve nizamnameye muvafık ve umum mevcutların defter ve kayıtlara 
mutabık olduğu gibi bu hesap devresi için İdare Meclisince verilen bilanço ve kâr ve 
zarar hesaplarının da Banka kuvudıına uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

Binaenaleyh mezkûr hesapların kabulü ile İdare Meclisinin ibra edilmesini ve 1940 
senesi dokuzuncu hesap devresine ait olup bilanço ve kâr ve zarar hesaplarında tahassül 
ettiği gösterilen safî temettüün İdare Meclisinin teklifi veçhile tevziine yüksek Heyeti 
Umumiyenin müsaadesini dileriz.

Mürakip Mürakip Mürakip Mürakip
Cemil Akok Hamil Haşan Can Agâh Alaybek Cemal Arurı



A K T İ F
TÜRKİYE CÜMHURİYET

31/12/1940 Tarihinde Biten Dokuzuncu

Türk Lirasi Türk Lirası

K asa ş

Altın Safi klg-. 72. 603, 012
Banknot
Ufaklık

102 121 944 93 
15 268 328 — 
2 415 941 05 119- 806 213 98

D ahildeki m u h a b ir le r :

Türk lirası
Altına tahvili kabil olmayan dövizler

34 589 53 
16 49 34 606 02

H ariçteki m u h ab irler :

Altın safî klg. 4. 786, 856 
Altına tahvili kabil olmayan dövizler ve 
borçlu kliring- bakiyeleri

6 733 096 31 

27 246 086 45 33 979 182 76

Hazine tah villeri :

1
Senedat c ü z d a n ı:

138 824 782 —

Ticarî senetler
263 728 558 75

Esham  ve tah v ilâ t c ü z d a n ı:

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Banka malı

46 325 996 93 
8 865 868 18 55 191 865 11

A van slar :

Altın üzerine avans 
Tahvilât üzerine avans 
Hâzineye 3850 numaralı kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avans

8 858 78 
7 808 722 —

114 584 926 75 122 402 507 53

43

19

Gayri m e n k u lle r : [*) 1 374 966 

90 .113D em irbaş s [**]

H issed a rla r s 4 500 000 —

M uhtelif t 5 415 510 22

[*] 1 .29 3 .0 00 ,— lira y a  s ig o rta lıd ır  
[**] « 4 0 .2 3 5 ,-  »  »

745 348 305 99



MERKEZ BANKASININ
Hesap Yılı Bilânçosu__________ P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Sermaye : 15 000 000 —

İhtiyat akçesi ı

Â d i
Fevkalâde
Hususî

5 453 568 59 
735 097 56

6 000 000 - 12 188 666 15

Tedavüldeki b a n k n o tla r :

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 
Reeskont m u k a b ili

138 824 782 
17 000 000 

249 000 000

---

Hâzineye yapılan altın karşılıklı avans mukabili 
8902 numaralı Kantin m ucibince ilâveten tedavüle 
vazedilen 14 000 000 418 824 782 _

Mevduat t

Altın safî klg. 876, 809 
Türk lirası

1 233 302 57 
78 237 910 27 79 471 212 84

3*50 num aralı kanuna güre Hâzineye
»tılan avans m ukabili t "v d i olunan al
tınlar i

Altın safî klg-. 55. 541, 930 78 124 167 90

Uöviz taahlıüdatı ı

Altına tahvili kabil olmayan dövizler ve 
alacaklı kliring- bakiyeleri 31 950 378 91

Muhtelif i

Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havale
ler ve saire 
Diğer alacaklı hesaplar

45 507 508 
60 636 560

61
74 106 144 069 35

Kftrı 3 645 028 84

745 348 305 99



Z İ M M E T
TÜRKİYE CUMHURİYET

31/12/1940 taribindt

Türk Lirası

Verilen faizler 86 550, 5f

İdare masrafları 1 519 005 öf

Amortisman 56 824 30

Müteferrik zarar ve masraflar ‘ 403 755 21

Provizyonlar 1 001 521 26

Â di ihtiyat akçesi 255 117 30-

Kâr

| :

3 645 028 84

I ' : 6 967 803 14



MERKEZ BANKASININ
Kâr ve Zarar Hesabı M A T L U P

Alınan faizler 

Kom isyon ve acyolar 

Tahvilât kârları 

K am biyo kârları 

Müteferrik kârlar

Türk Lirası

5 058 199 

81 104 

263 601 

1 425 923 

138 974

6 967 803

37

20

78

52

27

14


