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GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 —  Bankanın 1950 yılı îdare Meclisi ve Denetleme Komisyonu 
raporlarının okunması, Bilançonun ve kâr ve zarar hesabının onanması, 
kârın teklif gereğince dağıtılması ve kanunen ilgili olanların ibrası;

2 —  Yaş haddini doldurmuş bulunan B, C sınıfı hissedarlarım 
temsil eden bir idare Meclisi Üyesinin yerine yenisinin seçilmesi;

3 —  Süreleri biten Denetçiler yerine :

a) B ve C sınıfı hissedarları tarafından bir üye seçilmesi,
b) D sınıfı hissedarları tarafından bir üye seçilmesi.



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
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Ondokuzuncu Hesap Yılma Ait

İ d a r e  m e c l î s i  r a p o r u

Sayın Ortaklar,

Bankamızın ondokuzuncu hesap dönemine ait bir yıllık faaliyetle
rinin neticesini gösteren 1950 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını 
yüksek takdir ve tasvibinize sunar, güzide Heyetinizi saygı ile selâm
larız.

Dünya Durumu :

İkinci Dünya Harbinin hitamını müteakip Şark ve Garp zümrele
rine ayrılmış olan milletler arasındaki anlaşmazlıklar, tetkik mevzuumuz 
olan 1950 yılında da vahametini bir kat daha arttırarak devam etmiştir.

İnsanlık; sabırsızlıkla beklediği hakikî barışa bu yü içinde de ka
vuşamamış, Avusturya sulh müzakereleri neticesiz kaldığı gibi Alman
ya ve Japonya sulh müzakereleri de hiç bir terakkiye mazhar olama
mıştır.

Milletlerarası siyasetteki vahamet 1950 yılında bilhassa Şark mın- 
takasında temerküz etmiştir. Komünist Çin ile Sovyet Rusya arasında 
imzalanan İş Birliği Muahedesi, yılm altıncı ayında tezahüratım göster
miş ve haziran sonlarına doğru Kuzey Kore askerlerinin 38 inci arz dai
resi ile müesses hududu geçerek Güney Kore arazisini istilâya başlama- 
lariyle Kore toprakları harbe sahne olmuş ve muharebeler bütün yıl de
vam etmiştir.

Kore harbinin zuhurundanberi Garp zümresi için, Şark zümresi 
ile dostluk ve müzakere çerçevesi içinde bir anlaşmaya varmak imkân-

3



lan  daha da zorlaşmış ve müdafaa ihtiyaçları silâhlanma gayret ve faa
liyetlerini yeniden hızlandırmıştır.

Sürüp giden siyasî huzursuzluğa rağmen İktisadî durumdaki inki
şaf ve istihsaldeki artış, harp zamanındaki sıkmtüan tedricen bertaraf 
etmek yolunu açmış ve bilhassa Marshall yardımiyle Avrupa'nın İktisadî 
kalkınmasını sağhyacak çarelere başvurulmuş olduğu bir sırada Kore 
harbinin zuhuru ve devamı istihsali, sivil ihtiyaçlar aleyhine yeniden 
harp ihtiyaçları istikametine tevcih etmiştir.

Kore harbinin zuhuru üzerine bütün dünyada iptidaî madde tale
bi artmış, iptidaî madde fiatlarında yüzde 14 ile yüzde 125 arasında yük
selmeler görülmüş ve bu hal, toptan fiat endeksleri gibi hayat pahalüığı 
endekslerini de yükseltmeğe saik olmuştur.

Harp hazırlıkları ve iptidaî madde fiatlarmdaki yükselişler zayıf 
ve kuvvetli paralar üzerinde mukabil tesirler yaratmaktan hâli kalma
mıştır.

Birleşik Amerika’da muhtelif âmillerin tesiri altında ithalâtın yük
selmesine mukabil ihracatın düşmüş olması, altın stokunun eksilmesine 
ve dolar kıymetinin binnisbe zaafa uğramasına sebep olmuş ve dolayısiyle 
1950 yılı içinde dünyada dolar sıkıntısının hafiflemesini intaç etmiştir.

Sterlinin 1949 daki zaafı 1950 de görülmemiş, sterlin sahası altın 
ve döviz ihtiyatları 1950 yılında tahminin üstünde yükselmiştir. Kanada 
dolan yükselmiş ve bundan cesaret alan Kanada, parasını serbest bırak
mıştır. Fransa, İtalya ve Avusturya’da kambiyo mürakabe usulleri gev- 
şetilmiştir. Bununla beraber umumiyet itibariyle hemen bütün dünya
da döviz mürakabe usulleri bu yıl içinde de devam etmiştir.

Paralar üzerindeki bu takyitler devam ederken memleketimizin de 
katümış bulunduğu Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtına dahil bütün 
memleketleri ihtiva etmek üzere Avrupa Tediye Birliği namiyle kurulan 
teşekkülün carî takyitlerden mütevellit mahzurları imkân mertebesinde 
önlemek üzere almış olduğu tedbirler kayda şayandır.

Filhakika Temmuz 1950 iptidasından itibaren m er’i olmak üzere 
19 Eylül 1950 tarihiyle münakit Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasiyle kuru
lan yeni sistem sayesinde Birliğe dahil memleketlerin paraları arasında 
yapılabilecek zayıf ve kuvvetli para tefrikinin mahzurları hemen tama
men bertaraf edilmiştir.

Her âza memleket artık eskisi gibi diğer her hangi bir âza mem
lekete karşı borçlu veya alacaklı vaziyette kalmıyarak iki taraflı borç
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ve alacakların devre devre mahsubu sonunda bütün âza memleketleri 
temsil eden Birlik Heyeti Umumiyesine karşı muayyen ve müstakar bir 
hesap vahidi üzerinden ya borçlu veya alacaklı kalmaktachr. Böylece her 
âza memleket eskisi gibi ancak alacaklı bulunduğu memleketten beğen
sin beğenmesin mal almak mecburiyetine düşmemekte, hangi âza memle
kette veya bu memleket para sahasında elverişli mal buluyorsa ondan 
mal almak imkânına kavuşmuş olmaktadır.

Nisbeten mahdut olan dolar menabiinin geniş taleplere cevap vere- 
miyeceğini düşünen Milletlerarası Para Sandığı, 1948 senesinde aldığı bir 
kararla Amerikan yardımlarından istifade etmekte olan Avrupa İktisa
di Iş Birliği Teşkilâtına dahil memleketlere dolar yardımlarım kesmiş ve 
1950 yılında ise hiç bir memlekete her hangi bir döviz satışı yapmamış
tır. Milletlerarası İmar Bankasının kurulduğu tarihten 1950 sonuna ka
dar âza memleketlere yaptığı yardımlar bir milyar doları geçmiştir. 
Müessesenin yalnız 1950 yüında âza memleketlere açtığı krediler yekûnu 
219 milyon dolardır. Bu miktarın içinde memleketimiz hesabına açümış 
olan 25,4 milyon dolarlık kredi de vardır ki bunun 16,4 müyonu Devlet 
hesabına, 9 milyonu da Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasmadır.

1950 senesi zarfında Amerika, onsu 35 dolar olan altın fiatını de
ğiştirmemiştir.

1948 yüında mületlerarası serbest piyasalarda bir hayli yükselmiş 
olan altın fiatları 1949 da düşmüş ve bu düşüş 1950 yümın ilk yarısına 
kadar devam etmiştir. Kore harbinin zuhuru üzerine fiatlar tekrar yük
selmekle beraber yılın ikinci yarısında yeniden sukuta uğramıştır.

Dünyada altın istihsali 1940 da 1260 tonla (Rusya dahil) âzami 
haddini gösterdikten sonra İkinci Dünya Harbinin tesiri altında tedricen 
düşmüş ve 1945 de 824 tona (Rusya dahil) kadar inmiştir. Bilâhara ye
niden yükselmeğe başlamış ise de eski seviyeyi bulmaktan uzak kalmış
tır. 1949 istihsali 880 ton (Rusya dahil) olup 1950 istihsaline ait rakamlar 
henüz elde edilememiştir.

Memleketimizde Genel Durum :

Yılın dahilî siyasetine ait en mühim hadisesi 14 Mayıs seçimleri 
neticesinde iktidarın Halk Partisinden Demokrat Partiye geçmesidir.

İç ve dış vaziyeti alâkadar etmek üzere yılın diğer mühim hâdise
si de Bulgaristanm oradaki Türklerden 250 bin kişiyi tehçire tâbi tut
ması ve bunları peyderpey memleketimize sevketmeğe başlamış olması

5



dır. Bu hâdisenin malî ve İktisadî durumumuz üzerinde tesirsiz kalamıya- 
cağı şüphesizdir.

Diğer mühim bir hâdise de bu yü 22 Ekimde yapılan sayım neti
cesinde nüfusumuzun beş sene zarfında iki milyondan fazla arttığının 
anlaşümış olmasıdır.

1950 senesi zarfında heyeti umumiyesi îtiüariyle ziraî mahsulât, 
hasadı iyi olmayan bir sene evveline nisbetle fazlalık göstermiş, mâden 
istihsali umumiyetle bir gelişme kayctetmış, dış ticaret de memnuniyeti 
mucip rakamlar vermiştir. Fakat tediye muvazenesi zaviyesinden 1950 
yümda da haricî tediye vasıtalarımızdan zayiata uğramaktan kurtulmak 
mümkün olamamıştır.

Malî zaviyeden sıkıntılarımız ve bütçe açıkları devam etmekte, 
Devlet borçları artmaktadır.

Toptan fiatlar ve hayat pahalüığı senenin iik yarısında düşmeğe 
müteveccih bir istikamet almışken Kore harbinin zuhuru üzerine yeniden 
yükselmeğe başlamıştır.

1949 senesi memleket için hiç de iyi bir hasat senesi olmamıştı;
o kadar ki memleket gıda ihtiyacını temin edebilmek için hariçten buğ
day ithaline mecburiyet hissetmiş ve Temmuz 1949 - Haziran 1950 devre
sinde buğday ithalâtı 318,2 bin tona baliğ olmuştur. Bu bir sene evvelki 
sıkıntmm tesiri altmda 1950 mahsulü için zer’iyat sahalarının geniş tu
tulmuş olmasma rağmen ümit edildiği derecede bol mahsul alınama
mıştır. 1950 hububat hasadının 1949 -1950 deki ekiliş sahası 8,2 milyon 
hektardır ki bu saha memlekete 9 milyon ton gibi mebzul bir hasat ver
miş olan 1947 -1948 ekiliş sahasının 8 milyon hektarından biraz fazladır. 
Böyle olduğu halde 1950 de 1948 hasadının ancak % 85,8 i olarak 7,78 
milyon ton bir hasat elde edilebilmiştir.

Mahsul yümın en mühim hâdisesi, pamuk sahasında kendisini 
göstermiştir denilebilir. 1949 da 104 bin tona varan istihsal 1950 de 122 
bin tona baliğ olmuştur.

Dünya istihsalinin noksan vermesi, Kore harbinin zuhuru gibi 
âmillerin tesiri altmda pamuk üzerinde haricî talepler ve binnetice fiatlar 
her türlü tahminin üstüne çıkmıştır.

Resme tâbi hayvan mevcudu 1950 de bir milyona yakın tenezzül 
göstermektedir. Zayiat en ziyade koyundadır. Tiftik ve sığırda da zayiat 
vardır. Kışın şiddeti ve yemsizlik bu zayiatın belli başlı âmilleri olmuştur.

Sanayi istihsaline ait senelik rakamlar tam olarak elde mevcut
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olmamakla beraber bazı aylık rakamlara göre 1950 yılı sanayi istihsalinin 
bir evvelki yıldan aşağı düşmediği tahmin olunabilir.

Mâden istihsali bir sene evveline nazaran memnuniyeti mucip bir 
haldedir. Etibank İşletmelerine ait olmak üzere 1950 de kömür istihsali, 
geçen yılın 4,18 milyon tonuna mukabil 4,36 milyon tonla bu sene de âza- 
mî rakamı vermiştir. Linyit istihsali 777 bin tondur. Bakır istihsali ge
çen yılm 11,3 bin tonuna mukabil 11.7 hin tondur. Yine Etibank’m Roş 
ve fakir krom istihsali geçen yılın 197,4 bin tonuna mukabil bir miktar 
eksik olarak 181,9 bin tona düşmüştür. 1949 da 3 bin ton olan kükürt 
istihsali 5,8 bin tona yükselmiş, demir cevheri de geçen yılın 209,6 bin 
tonuna mukabil 220,8 bin tona çıkmıştır. Raman’da petrol istihsalinin 
günde beş - altı yüz tona varabilecek bir seviyede olduğu resmî beyanat
tan anlaşılmaktadır.

1946 yılından sonra dış ticaretimiz az veya çok her yıl bir genişle
me göstermiştir. Ton itibariyle bir sene evveline nisbetle ithalâtta bir 
miktar fazlalık vardır. Kıymet itibariyle bir sene evveline nazaran ihra
cat artmış, ithalât bir mikdar geri kalmıştır.

1946 yılma kadar dış ticaretimizin açık vermemesinde başlıca âmil 
harp zaruretleri dolayısiyle ithalâttaki rrüşkilâttı. O sıralarda bir türlü 
tatmin edilememiş olan ihtiyaçları 1947 deıı itibaren temin etmek im
kânı hasıl olduğu gibi Hükümetçe ithalâtı teshil yolunda alman tedbir
ler de bu hususda müessir olmuştur. 1948 -1950 yıllarında Marshall 
yardımı ve tiraj hakları da ithalâtı ayrıca kolaylaştırmıştır.

Dış ticaretimiz bünye itibariyle her zaman olduğu gibi 1950 yılın
da da ihracatta ziraî mahsulâtı, ithalâtta da sınaî mamulât ve masnuatı 
baş mevkide tutmaktadır.

1950 yılındaki ihracatımız 1949 un 694 milyon lirasına mukabil 
738 milyon h'rava. baliğ olmuştur. Ziraî olraavanlar da dahil olmak üzere. 
1950 de başlıca ihracat maddelerimiz pamuk (195 3 milyon lira), tütün 
("169,7), üzüm (58.2). kabuklu ve kabuksuz fındık (52,2), krom (30). 
canlı hayvanlar (21,2). tiftik (16). yün (15.8). yaş deriler (15,1), incir 
(13 2), keten tohumu (10), afyon (9,8) Antep fıstığı (8.8), yumurta 
(8 .4), külce bakır (7.1). bağırsak (6.5). çiğit küsbesi (6,3), nebatî küs- 
be (6,3). fasulva (6.3), palamut hülâsası (3.7). ay çiçeği (3,7), pamuk 
tohumu (3.5) milyon liradır. Yukarda savdığımız başlıca, ihracat madde
lerimizin verdiği yekûn 666 milyon liradır. Bakiye 72 milyonu diğer ih
racat maddelerimiz teşkil etmektedir. Pamuk ilk defa olarak bu vıl için
de ihracatımız arasında başa geçmiş ve birinci mevkii almıştır.
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1950 yılındaki ithalâtımız ise 1949 un 813 milyon lirasına muka
bil 800 milyon lirayı bulabilmiştir. İthalâtımızın başlıca maddeleri de : 
makinalar (184,9), demir ve çelik (97,8), mahrukat ve madenî yağlar 
(58,7), zahire ve hububat (57,7), pamuklu mensucat (49,4), kara nak
liye vasıtaları (44), yün ve kıl (27,1), göz âletleri (24,6), kahve ve ka
kao (22,5), şibih kaleviyat (20,9), lastik ve kauçuk (19,2), ağaç ve kö
mür (18,7), deniz ve hava nakliye vasıtaları (13,8), pamuk ipliği (13,6), 
kâğıt ve tatbikatı (13,3), boyalar (12,1), bakır ve halitası (11,6), taşlar 
ve topraklar (11,6), deriler (11,2) milyon liradır. Bu suretle yukarda 
sayılan başlıca ithalât maddelerimizin mecmuu 712,7 milyon lira olup ba
kiye 87,2 milyonu diğer ithalât maddelerini teşkil etmektedir.

Umumî muamelelerimizin % 52,2 si; 320,8 milyonu Amerika,
296,6 milyonu Almanya ve 186,5 milyonu İngiltere ile olmak üzere üç 
memleketledir. 1949 da Almanya üçüncü derecede gelirken 1950 de İn- 
giltereyi geride bırakarak ikinci sıraya geçmiştir. Almanya ile yalnız 
Garbî Almanya maksut olup Şarkî Almanya ile münasebetlerimiz ve 
muamelelerimiz yok gibidir. 1950 yılı zarfında ihracatımızın %  21,2 si 
Almanya’ya, %  16,9 u Amerika’ya, % 14 ü İngiltere’ye, % 5 ,5 i İtalya’
ya, % 4,8 i Fransa’ya, % 4 ü Avusturya’ya, % 3.9 u Çekoslovakya’ya, 
% 3,5 i Yunanistan’a, % 2,9 u İsveç’e, % 2,8 i Hollanda’ya teveccüh et
miştir. Bu suretle umumî muamelelerimizde ikinci sırada olan Almanya 
ihracatımızda bütün memleketlere takaddüm ederek birinci mevkie geç
mektedir.

ithalâtımızın da %  24,5 i Amerika’dan, %  17,6 sı Garbî Almanya’
dan, % 10,5 i Ingiltere’den, % 5 i Fransa’dan, % 4,8 i İtalya’dan, %  4,7 si 
Çekoslovakya’dan, % 2,9 u Hollanda’dan ve % 2,6 sı Belçika’dandır.

Dış ticaret usulüne dair olmak üzere 1949 yılında yürürlükte olan 
kararname 10 Ağustos 1950 tarihli bir Bakanlar Kurulu karan ile kal- 
dırümış ve yeni kararname ile ihracatta lisans usulü asgarî hadde indi
rildiği gibi ithalâtta da yeni esaslar konulmuş, ezcümle Avrupa İktisadî 
Iş Birliği Teşkilâtı kararlarına, ve Tedibe Birliği Anlaşmasına müvazi ola
rak bazı emteanm ithalâtı serbestleştirilmiştir.

1950 yılı içinde Yugoslavya ile 5 Ocak 1950 tarihli bir Ticaret ve 
Tediye Anlaşması ve İsrail Devleti ile de 4 Temmuz 1950 tarihli bir Mo- 
düs Vivendi ve bir Ticaret Anlaşması aktedilmiştir.

Döviz Durumu ve Tasfiye Halîndeki Kliring Vaziyetleri :

Kambiyo Borsasında döviz muameleleri; kambiyo mürakabesi ve
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bahusus kliring ve tediye anlaşmaları usulleriyle tediyeler neticesi son 
senelerde çok düşük seviyelere inmiş iken 7 Eylül 1946 dan itibaren prim
li döviz alım satımlarına nihayet verilmesi, serbest dövizle ithalât imkân
larının genişletilmesi, serbest dövizle diğer muamelelerin de artması gi
bi sebeplerle yeniden canlanmış bulunmaktadır.

1950 Bilânçomuza nazaran gerek doğrudan doğruya Bankamıza, 
gerek 5256 sayılı Kanun mucibince kâr ve zararı Hâzineye ait döviz mev
cudu 125,8 milyon lira muadeletindedir (eski kliring dövizleri hariç).

Bilânçonun pasifinde Bankanın üçüncü şahıslara döviz taahhüdü 
namı altında borcu olarak 190,2 milyon lira (yine kliring dövizleri hariç) 
görülür. Netice itibariyle döviz mevcudumuz değil, döviz açığımız var 
demektir ki miktarı 64,4 milyon liradır. Fakat dövizsiz kaldıkça altın 
satmak döviz teraküm ettikçe münasip miktarını altına kalbetmek öte- 
denberi takip ettiğimiz bir hattı hareket olduğuna göre bu iki nevi tediye 
vasıtasını bir arada mütalâa etmek zarureti vardır. Binaenaleyh elde 
mevcut 419,4 milyon altın mevcudundan 64,4 milyon lira muadeletinde
ki döviz borcu tenzil olunduğu takdirde dış tediye vasıtalarımızın sene 
gayesinde 355 milyona düşmüş olduğu görülür. Bu netice bize 1950 sene
sinde mevcutlarımızın biraz daha tenezzüle uğradığını gösterir.

Şu noktayı da kaydedelim ki 190,2 milyon liralık döviz taahhütle
rinden 62 milyon Türk lirası muadeletinde 22,2 milyon doları iki ilâ dört 
senede ödenmek üzere tahkim edilmiş vadeli borçları tazammun etmek
tedir. Bu borçlar, Avrupa Tediye Birliğinin 1 Temmuz 1950 tarihinde 
m er’iyete girmesi üzerine Almanya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka'
ya karşı deruhte edilmiş olup mürettebatı umumiyetle aylık taksitlerle 
ödenmektedir.

İnfisah ve tasfiye halinde bulunan eski kliring hesaplarımız neti
ce itibariyle 1950 de de borçlu vaziyettedir.

Altın Vaziyeti :

1949 yüı sonunda Banka kasalarında ve haricî muhabirler nezdin- 
deki altın mevcudu Banka bilânçosunda her ne kadar 144,2 ton idiyse de 
istikraz ettiğimiz dövizlerin karşılığı olarak merhun bulunan altınlar bu 
miktardan tenzil edildiği takdirde bu mevcut 131,8 tondan ibaret bulu
nuyordu. 1950 yılında altın mevcudu 133,1 tondur ki bir yıl evveline na
zaran cüz’î bir fazlalık var demektir. Bu yıl rehnedilmiş altın yoktur. 
Mevcuttan 46,5 tonu Hâzinenin, 2,2 tonu Amortisman Sandığının, baki
yesi de Bankamızmdır.
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Malî Durum :

1951 -1952 Bütçesi Büyük Mil'et Meclisine 1,57 milyar liralık gider 
ve 1,34 milyar liralık gelir ve 232,5 milyon liralık bir açıkla gönderilmiş 
olduğu gibi Deniz Yolları, Demir Yolları ve Posta, Telgraf ve Telefon 
mülhak bütçe tasarıları da ceman 117,8 milyon liralık bir açık göster
mekte idi. (*)

Devlet bütçesinin açığının kısmen Avrupa Tediye Birliği başlangıç 
kredisi ve Marshall yardımı Türk liralariyle ve kısmen de dahilde aktedi- 
lecek istikrazlarla kapanması derpiş edilmiştir.

Bütçe açıklarının ve daha başka Devlet Borçlanmalarının tesiriyle 
Devlet borçları 1950 yılında da artmış bulunmaktadır.

Yılın zikre şayan malî hâdiseleri arasında; şeker ve unlu madde
lerde yapılan vergi indirmeleri, Hâzinece hususî teşebbüslere kefalet 
edilmesine ve döviz taahhüdatında bulunulmasına dair olarak çıkan ka
nun ile Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasınca dağıtılacak asgarî kârın Hâ
zinece ikmali için çıkarılan kanun, hastalık ve analık sigortaları, tapu
lama, turizm müesseselerini teşvik, memlekette liman ve silo inşaatı için 
Türkiye ile Milletlerarası im ar ve Kalkınma Bankası arasındaki muka
veleyi tasdik eden kanunlar vardır.

Bankamız Muameleleri :

Bankamız muamelelerinin tahlili raporumuzun sonuna eklenen not
larda gösterilmiştir. Bu tahlillerden de anlaşılacağı üzere :

1 —  1949 sonunda mevcudu 224,7 milyon lira olan kasalarımıza 
1950 yılı içinde 5.794,8 milyon lira girmiş, 5.796,4 milyon lira çıkmış ve 
yıl sonunda kasa mevcudu 223,1 milyon lira ile kapanmıştır.

2 —  Sermayemizi teşkil eden 150 bin hisse senedinden 1950 yılı 
içinde C sınıfından D sınıfına 525 hisse ve D sınıfından A  sınıfına 8 hisse 
transfer edilmiştir.

3 —  İhtiyat akçelerimizin mevcudu, 1950 bilânçosunun tasdiki 
halinde geçen seneki 32,3 milyon liraya mukabil 38,8 milyon liraya yük
selecektir. (3.883.110,68 lirası geçen seneden müdevver muhtemel zarar 
karşılığıdır)

(*) Kabul edilen bütçenin geliri 1,345 milyon ve gideri 1.580 milyon liradır.
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4 —  Tedavüldeki banknotlarımız 1949 yılı sonunda 893 miİyon 
lira olup bu m iktar 1950 sonunda 961 milyon liraya yükselmiştir.

5 —  Deruhte edilen evrakı nakdiyeden 1949 yüı sonunda Dev
letin Bankaya borcu 14,9 milyon lira iken bu miktar 1950 yılı sonunda 
1,7 m ilyon liraya düşmüştür.

6 —  1949 yılı sonunda 378,5 milyon liralık bir bakiye gösteren 
tevdiat hesapları 1950 yüı içinde 9.810,8 milyon liralık bir giriş ve 
9.730,5 milyon liralık bir çıkış kaydetmiş ve yü sonunda 458,8 milyon ü- 
ralık bir bakiye bırakmıştır.

7 —  Senetler cüzdanında yıl başındaki 837,4 milyon liralık baki
yeye yıl içinde 2.852,7 milyon liralık senet katılmış ve 2.557,8 milyon li
ralık senet ödenerek cüzdandan çıkmış ve yıl sonunda senetler cüzdanı 
mevcudu 1.132,3 milyon liralık bir bakiye göstermiştir.

8 —  Tahviller cüzdanı mevcudumuz : 5377 sayılı Kanun gereğin
ce karşılık olarak tutulan tahvillerde, yapılan satışlar, vaki isabet ve kar
şılık fazlasının Hâzineye devredilmiş olması hasebiyle, 13,2 milyon küsur 
liralık bir azalma olmuştur. Banka malı tahvillerin toplamı 16,5 milyon 

liradır.

9 —  Avanslar hesabının bakiyesi geçen senenin 16,7 milyon li
rasına mukabil 7,4 milyon liradır.

10 —  Gayri menkullerimizin amortismanları çıktıktan sonra gös

terdiği bakiye 1950 yılı sonunda 3,5 milyon lirayı bulmuştur.

Kâr ve Zarar :

1950 yılı muamelelerinin temin ettiği gelirlerden merbut kâr ve 
zarar cetvelinde gösterildiği üzere idare masrafları, amortisman, pro
vizyonlar ve saire çıktıktan sonra 8.610.224,06 lira safî kâr kalmaktadır, 
işbu kâr Kanunumuzun 88 ve Esas Nizamnamemizin 94 üncü maddeleri 
gereğince aşağıdaki şekilde taksim edilmiştir :
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1950 yılı kârı olan 
Kurumlar Vergisi 
Gelir Vergisi

8.610.224,06 liradan
1.319.013,36
2.073.657,02 3.392.670,38 lira

düşüldükten sonra kalan
c/o  5 zarar karşılığı (Bankalar Ka. Mad. 31)

5.217.553,68 liradan 
430.511,20 lira

düşüldükten sonra kalan 
c/o  10 adî ihtiyat akçesi 
Hissedarlar I inci temettü

düşüldükten sonra kalan 
c/o  10 fevkalâde ihtiyat akçesi 
Memurlar hissesi

düşüldükten sonra kalan

4.787.042,48 liradan
861.022,41
630.000,—  1.491.022,41 lira

711.920,17
276.376,31

3.296.020,07 liradan

988.296,48 hra

2.307.723,59 liranın

yarısı 1.153.861,80 lira olmak üzere Hâzineye, diğer

yarısı 1.153.861,79 lira olmak üzere hissedarlarımıza isaber eder.

Bu hesaba göre hissedarlarımıza dağıtılacak miktar net olarak :
630.000,—  +  1.153.861,79 =  1.783.861,79 liraya baliğ olmaktadır.

Bu meblağa geçen yıldan artan 1.377,75 liranın ilâvesiyle hasıl 
olan 1.785.239,54 liranın hissedarlarımıza dağıtılması sonunda beher 
hisseye safî 11,90 liradan 1.785,000,—  liranın verilmesi ve taksimi müm
kün olmıyan 239,54 liranın da 1951 yılma devri gerekir.

Raporumuzu sayın Ortaklarımızın yüksek tasviplerine sunarken 
Cumhuriyet Hükümetinin daima Bankamıza gösterdiği kıymetli yardım
lara karşı şükranlarımızı ve vazifelerini gayret ve liyakatle yapmakta 
olan müdür ve memurlarımız halikındaki takdirlerimizi bu vesile ile ifa
de etmeği vazife biliriz.

İDARE MECLİSİ
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Ondokuzuncu Hesap Yılma Ait 

DEN ETLEM E KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1950 yılma ait kasa ve 
depo mevcutlariyle, tahvillerini ve muhtelif senetlerini Merkez ve Şu
belerinde başka başka zamanlarda tâdat ve tetkik ederek kayıtlarına 
uygun bulduk. V e İdare Meclisince Yüksek Heyetinize sunulan bilânço 
ve kâr ve zarar hesaplarının kayıtlarına mutabık bulunduğunu da gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine saygıları
mızla arzederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ

1 9  5 0

Denetçi Denetçi Denetçi Denetçi
Abidin Erker M. Nedim Sinaplı Cevdet Gölet H. Sami Coşar



B î L A N Ç O
ve

KÂR ve ZARAR HESABI



A K T İ F
TÜRKİYE CUMHURİYET

31/12/1950 Tarihinde Biten

Türk Lirası

K a s a :

Altın : Safi K g.......................
U f a k l ı k  .........................

69.829,231 220.015.845,88
3.133.076,68 223.148.922 56

Dahildeki Muhabirler : ............... 92.002 01

Hariçteki Muhabirler :

Altın : Safî Kg......................... 63.280,924 199.383.635 68

Döviz Borçluları :

a — 3133 sayılı kanuna göre alman:
Hariçteki Muhabirler ......................
M u h t e 1 i f ..................................

b — 5256 sayılı kanuna göre alman:
Hariçteki Muhabirler .......................
M u h t e 1 i f ......................................

c — Kliring borçluları ..............................

18.667.771,66
2.538.447,44

102.204.266,85
2.410.742,87
2.058.072,89 127.879.301 71

Hazine Tahvilleri : ....................... 1.790.045

Senetler Cüzdanı :

Ticarî senetler ........................ 1.132.346.220 96

Tahviller Cüzdanı :

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı . 
Banka malı ...................................................

1.819.260,—
16.501.445,34 18.320.705 34

A v a n s 1 a r : ............................... 7.448.045 73

Gayri Menkuller : (*) ................ 3.572.492 46

D e m i r b a ş :  (**) .................. 354.806 72

H i s s e d a r l a r : ........................ 4.500.000 __

M u h t e 1 i f : ................................ 68.131.962 02

T o p l a m .............. 1.786.968.140
....

19

(*) 2.470.800,— liraya sigortalıdır. 
(**) 695.496,—



MERKEZ BANKASININ
Ondokuzuncu Hesap Yılı Bilânçosu P A S İ F

Türk Lirası

S e r m a v e : ......................... 15.000.000 no
ihtiyat Akçesi :

A  d î ..............................................................
Fevkalâde ..................................................
Hususî ..........................................................
Hususî (Bankamız Kanunu Madde : 19) . 
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı ...

19.698.571,34
6.313.972,55
6.000.000,—

975.110,27
3.883.110,68 36.870.764 84

(Bankalar Kanunu Madde : 31)

Tedavüldeki Banknotlar :

Deruhte edilen evrakı nakdiye ..............
Altın mukabili ..............................................
Reeskont mukabili ......................................

1.790.045,—
255.232.980,—
704.638.774,50 961.661.799 50

M e v d u a t :

A l t ı n :
Hazine : Safî K g..............  46.457,949
Amortisman Sandığı:

Safî Kg.............................  2.205,215

146.378.311,66

6.948.124,51
305.472.627,59

♦

458.799.063
1

76

Döviz Taahhütleri :
a —  3133 sayılı kanuna göre almandan : 

Hariçteki Muhabirler ... 1.970.221,20 
M e v d u a t ..............  1.684.583,03
M u h t e 1 i f ..................................

b —  5256 sayılı kanuna göre almandan : 
Hariçteki Muhabirler ... 74.310.557,36
M e v d u a t ..............  3.109.923,01
M u h t e 1 i f .................................

c — Kliring alacaklıları ..........................

3.654.804,23
8.663.873,49

77.420.480,37
100.504.048,40
13.364.920,53 203.608.127 02

M u h t e l i f :
Muvakkat alacaklılar, depozitolar, v.s. ... 
Diğer alacaklı hesaplar .............................

45.308.986,18
57.109.174,83 102.418.161 01

xr A r  * ..................................................... 8.610.224 06

Top l a m ..............
i

1.786.968.140 1 9 ı



Z İ M M E T

Tü r k iy e  c u m h u r iy e t
31/12/1950 Tarihindeki

Türk Lirası

Verilen faizler .............................

İdare masrafları .........................

Amortismanlar ..........................

Müteferrik zarar ve masraflar

Provizyon lar...............................

K â r  .........................................

537.824

6.582.475

114.797

1.202.643

7.023.178

8.610.224

24.071.144

90

22

53

36

96

06

03



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



BANKAMIZ MUAMELELERİNİN TAHLİLİ :

Kasa Muameleleri :

1949 sonu mevcudu ...........
1950 zarfındaki makbuzat

224.781.755,07
5.794.858.441,88

sene sonundaki borç yekûnu 6.019.640.196,95 
sene içindeki ........................ 5.796.491.274,39

lira olup
liraya baliğ olmak 
suretiyle 
lira olmuş ve 
liralık medfuat

neticesinde 1950 bakiyesi 

bulunmuştur.

223.148.922,56 liradan ibaret

Sermaye Hesabı :

1950 yılı sonu itibariyle hisse senetleri vaziyeti daha evvelki sene
lere ait tevzi şekilleriyle aşağıda gösterildiği veçhiledir :

1932 1940 1943 1949 1950

A  sınıfı 27.275 35.993 36.695 36.703 36.711
B „ 51.853 57.320 57.349 57.339 57.339
c  „ 15.000 13.025 9.465 9.465 8.940
D „ 55.872 43.662 46.491 46.493 47.010

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Bu cetvelden anlaşılacağı veçhile 1950 yılı içinde C sınıfından D sı
nıfına 525 hisse ve D sınıfından A  sınıfına 8 hisse transfer edilmiştir.

1950 yılı sonunda bütün hissedarlarımızın adedi 7767 ye baliğ olu
yordu ki bir yıl evveline nazaran 208 noksan demektir.

7767 hissedardan :
1 i Devlet

19 u (B) sınıfından 19 adet Millî Banka
12 si (C) sınıfından 12 adet Banka ve müessese 

7735 i (D) sınıfından 7735 adet hissedar şahıslardır.

(D) sınıfından :
5702 si bir hisseye sahip

799 u iki r  j

283 ü üç 11

205 i dört „ t i

141 i beş 11

226 sı 6 - 10 arasında hisseye sahip
121 i 1 1 - 20 11 11 11

119 u 2 1 - 50 11 1 1*" 11
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68 i 51 -100
20 si 101 -150
16 sı 151 -200
35 i 200 den fazla hisseye sahip bulunuyorlardı ki

Toplamı 7735 e bâliğ olur.

(D ) sınıfından en büyük hissedarımız 3005 hisse ile Kızılay Ku
rumu, 2500 hisse ile Ziraat Bankası Memurin Muavenet Sandığı, 1000 
hisse ile Askerî Fabrikalar Teavün ve Sigorta Sandığı, 954 hisse ile Dev
let Demir Yolları ve Limanları İdaresi bulunmaktadır.

Hisse senetlerinin 1935 denberi ortalama fiyatları aşağıda gösteril
diği veçhiledir :

Senesi Lira Senesi Lira

1935 61 — 1943 118,56
1936 83,56 1944 146,04
1937 93,06 1945 143,08
1938 100,88 1946 134,25
1939 106,64 1947 137,13
1940 108,07 1948 129,06
1941 122.59 1949 122,35
1942 162,75 1950 125,20 (Muv.)

1950 yılında senetlerin aylık enyukarı, enaşağı ve ortalama
da aşağıdaki şekildedir :

Enyukarı Enaşağı Ortalama

Ocak 129,— 120,— 127,48
Şubat 131,— 129,— 130,68
Mart 130 — 130 — 130,—
Nisan 130,— 129,— 129,68
Mayıs 121,— 118,— 119,30
Haziran 124,— 121,— 123,08
Temmuz > 1 — ,—
Ağustos 124,50 123 — 124,10
Eylül 124,— 123,50 123,88
Ekim 123,50 123,— 123,45
Kasım 124,— 123,25 123,53
Aralık 122,— 122,— 122,—

Tedavüldeki Banknotlar :

1949 yılı sonunda kasalarımızdaki banknotlara da şamil olmak 
üzere mevcut olan 893.124.839,—  liralık tedavül hacmi 1950 sonunda
961.661.799,50 liraya yükselmiştir.
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Bütün yıl içinde tedavülün gösterdiği muamele hareketi aşağıda 
bildirilmiştir :

1949 yılı sonundaki 893.124.839,—  liralık banknotlara
1950 yılında , 1.151.847.772,—  „  banknot katılarak

hasıl olan 2.044.972.611,-—  ,, toplama mukabil
1950 yılında 1.083.310.811,50 „ banknot tedavülden çekilmiş

ve yıl sonunda 961.661.799,50 ,, banknot bulunmuştur.

Yıl sonunda bilfiil mütedavil banknotları teşkil eden bu bakiyenin 
müfredatı aşağıda gösterilmiştir :

Kupür Lira Toplam

E2

E3

E4

0,50 lik 151.130,50
1 lik 942.879,—
2,50 luk 4.700.547,50
5 lik 9.897.385,—

10 luk 19.634.970,—
50 lik 14.456.400,—

100 lük 110.800,—
500 lük 2.603.500,—

1000 lik 4.101.000,—

2,50 luk 37.978.187,50
10 luk 11.839.960 —
50 lik 318.660.600,—

500 lük 116.646.000,—
1000 lik 73.117.000,—

10 luk 173.474.040 —
100 lük 173.347.400,—

56.598.612,—

558.241.747.50

346.821.440 —

961.661.799.50

Senetler Cüzdanı:

1949 yılı sonundaki 837.437.396,78 liralık bakiyeye
1950 yılı içinde 2.852.764.070,11 „  muamele inzimam ederek

yıl sonunda 3.690.201.466,89 liraya bâliğ olmuş
ve yine yıl içinde 2.557.855.245,93 liralık tahsilât neticesinde

yıl sonu bakiyesi 1.132.346.220,96 lira olarak görülmüştür.

Bu bakiyeden 80.164.665,57 lirası Ticarî senetler mukabili avans,
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53.328.723,14 lirası Ziraî senetler üzerine avanslar ki ceman 133.493.388,71 
lira çıktıktan sonra bakiye 998.852.832,25 liradan :

160 parçaya ayrılan 44.221.602,77 liralığı üç veya iki imzalı Hazine
bonoları

674 ,, ,, 839?733.061,50 ,, Hazine kefaletini haiz bon.
1617 „ ,, 90.022.069,01 „ asıl ticarî senetler
6974 ,, ,, 24.830.098,97 ,, asıl ziraî senetler 

59 ,, „  46.000,—  ,, Tasarruf bonoları olup

9484 Toplamı 998.852.832,25 liradır.

Senetler cüzdanı Şubeler arasında şu şekilde tevezzü etmektedir :
Ankara Şubesinde 1.063.996.254,60
İstanbul ,, 38.551.389,89
İzmir „  19.068.777,51
Mersin ,, 9.606.822,82
Samsun ,, 1.122.976,14

Toplamı 1.132.346.220,96 liradır.

Cüzdana ait adet ve kıymet bakiyelerinin senet muhtevalarına gö
re tevezzü sureti aşağıdaki cetvelde görülmektedir :

Adet Lira

1.000.000,—  liradan fazla mebaliği natık sen. 207 506.047.723,17
500.001 —  liradan 1.000.000,— 1. kadar meb. na. s. 348 342.519.432,99
200.001,—  „ 500.000,— 207 96.869.038,43
100.001,—  „ 200.000,— 46 6.422.619,55

50.001,—  „ 100.000,— 108 8.383.632,12
20.001,—  „ 50.000,— 301 9.932.658,48
10.001,— 20.000,— 642 9.007.452,75

5.001,—  „ 10.000,— 1232 8.940.855,12
3.001,—  „ 5.000,—  ,, „ 882 3.704.864,29
2.001,—  „ 3.000,—  ,, ,, 954 2.377.593,44
1.001,—  „ 2.000,— 1982 2.917.203,02

501,—  „ 1.000,— 1939 1.517.151,07
301,—  „ 500,—  ,, „ 366 155.798,96
2 0 1 —  „ 300,—  ,, ,, 135 35.618,60
101,—  „ 200,— 122 19.890,26

51,—  „ 100,— 13 1.300,—

9484 998.852.832,25

Haftalık vaziyetlere ve bilânço tarihine nazaran cüzdan 25/2/1950 
de 804,2 milyon lira ile enaşağı haddi ve 7/10/1950 de 1.186,—  müyon li
ra ile enyukarı haddi göstermiştir. Senelik ortalama 1.004,1 milyon liradır.
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Avanslar :

Bilançoda görülen avanslardan :

169.382,34 lirası altm mukabili eşhasa verilen avanslardan 
7.278.663,39 ,, Tahviller mukabili Bankalara verilen avanslar

dan olmak üzere

7.448.045,73 liraya bâliğ olmaktadır.

Evrakı Nakdiye Karşılığı Hazine Tahvilleri :

Bankamız kanununun 5 inci maddesi gereğince, sorumluluğu mü- 
essesemize devredilen evrakı nakdiyeden dolayı Hâzinenin Bankaya karşı 
müteahhit bulunduğu borca ait vaziyet :

A  —  Resiilmal 
B —  Faiz

zaviyelerinden aşağıda gösterilmektedir.

A  ■—■ Resülmal zaviyesinden :

Müdevver evrakı nakdiyeden 1949 yılı sonunda Devletin Bankaya 
borcu 14.943.782,—  lira iken 1950 yılında vâki 13.153.737,—  liralık tedi
ye üzerine bu borç yıl sonunda 1.790.045,—  liraya düşmüştür. Yıl zarfın
da vâki tediyatm :

9.072.960.56 lirası Banknot karşılığı tahvil satışları 
hasılâtmdan 

619.656,67 „ kupon tahsilâtmdan 
3.461.119,77 ,, 1949 yılı temettüünden olup

Toplamı 13.153.737,—  lira tutmaktadır.

B —  Faiz zaviyesinden :

1950 yılı içinde Hazine tahvilleri bakiyeleri üzerinden senevi % 1 
hesabiyle tahakkuk eden faiz yıl sonunda 81.399,60 liraya bâliğ olmuş 
ve tamamı 30/12/1950 de tahsil edilmiştir.

Tahviller Cüzdanı :

Bu hesapta mevcut iki nevi kıymetlerden birinci nev’i evrakı nak
diye karşılığı kıymetler, diğer nev’i Banka malı diye mukayyet kıymet
lerdir.

A  —  Karşılık Tahviller :

Bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen kıymetler 1950 sonunda bir 
yıl evvele nisbetle bir düşüş gösterir. 1949 yılı sonunda 15,5 milyon iken 
1950 yılı sonunda 1,8 milyona düşmüştür.
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Bahis mevzuu tahvillerin Borsa kıymetleri :
1940 sonunda 16,1 milyon lira
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

18.7 
20,-  
20,2 
1 9 -
20.7 
35,4
56.7 
81,3 
14,9

1,7

5377 sayılı kanun gereğince muhafaza edilen bu portföydeki tah
viller mikdarında 1949 yılma nazaran vaki olan 13,2 milyon küsur lira
lık düşüş :

a)
b)

c)

Bu portföyden yapılan satışlardan,
9 /5 /194 9  tarihinde yürürlüğe giren 5377 sayılı kanun gereğin
ce karşılık olarak tutulan tahvillerden fazlasının Hâzineye dev
redilmiş olmasından,
Portföydeki tahvillere vâki isabetlerden, 

ileri gelmektedir.

B —  Banka malı tahviller :
Banka malı olarak kayıtlı tahvillere gelince, bunlar da ikinci dere

cede üçe ayrılır. Birinci kısım, kanunumuzun 34 üncü maddesi gereğince 
Bankamızın doğrudan doğruya serbest clarak tasarruf ettiği ve edebile
ceği tahvillerdir ki yıl sonunda kıymetleri 6.119.690,29 lira idi. İkinci 
kısım, 3133 sayılı kanunun 2 nci maddesine tevfikan ve hususî ihtiyat 
akçesile mübayaa edilmiş tahvillerdir ki toplamı 6.415.155,59 liradır. 
Üçüncü kısım ise, Bankalar kanununun 31 inci maddesi gözönüne alına
rak ayrılıp 5072 sayılı kanun gereğince Hazine tahvillerine yatırılmış ih
tiyat akçelerinin karşılığı tahvillerdir. Yıl sonunda bâliği 3.966.599,46 li
radır.

Yukarıdaki müfredatı teşkil eden :
6.119.690,29 lira ile
6.415.155,59 liranın ve
3.966.599,46 liranın

Toplamı 16.501.445,34 liraya bâliğ olur ki bilançodaki rakamın aynidir.

Tevdiat :

Bütün yıl içindeki tevdiatın gösterdiği muamele hareketi aşağıda 
bildirilmektedir :
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1949 yılı sonunda 378.504.547,60 liradan ibaret tevdiat 
yıl içindeki 9.810.892.308,01 liralık teslimat ile

yıl sonunda 10.189.396.855,61 liraya baliğ olmuş
yıl içinde 9.730.597.791,85 liralık çekiliş ile

yıl sonunda 458.799.063,76 liralık bir bakiye bırakmıştır.

Mudiler itibariyle de mezkûr tevdiatın tevezzü şekli şöyledir : 

151.372.020,68 lirası Hazine carî hesabının
34.190.887,59 , Resmî Dairelerin
45.082.029,07 , Resmî ve nim resmî müesseselerin

879.296,10 , Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin
13.534.535,43 , Millî Bankaların
6.468.094,50 , Ecnebî Bankaların (Dahilde)

39.349.639,95 , Ecnebî Bankaların (Hariçte)
502.686,93 , Şirketler ve hususî müesseselerin

4.290.667,21 , Ecnebî memleketlerdeki müesseselerin
424.063,86 , Eşhasın

14.621.574,27 , Bloke
148.083.568,17 , Amerikan yardım fonları olmak üzere

Toplamı 458.799.063,76 liradır.

Bu mevduatın 153.326.436,17 lirasını Hazine ve Amortisman San
dığına ait altın mevduatı toplamı teşkil etmektedir.

Mevduatın son senelerdeki seyir suretine ait olarak aşağıdaki ra
kamları veriyoruz (Y ıl sonundan mâdası haftalık vaziyetlere göredir.)

(ooo ilâ vesile)
Yıl Yıl içinde Yıl içinde Yıl içinde

Yıl sonunda enaşağı enyukarı ortalama

1941 78.902 55.271 93.873 74.227
1942 145.150 78.824 145.150 105.655
1943 133.932 114.902 220.158 154.340
1944 135.252 111.117 213.357 138.889
1945 130.326 104.201 149.094 118.682
1946 144.666 104.831 144.666 119.281
1947 351.556 142.202 380.783 331.732
1948 345.412 272.574 351.395 307.360
1949 378.505 265.939 378.585 296.193
1950 458.799 345.647 523.854 426.326
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Gayri menkullerimiz :

A nkara’da İdare Merkezi binamızın son
radan vücude getirilen ilâvesiyle birlikte
bedeli ...............................................................
Ankara’da mübayaa ettiğimiz arsalar be
deli ......... .................................. ; . . ,
İstanbul Şube binasının mübayaa ve yeni
den tâdili bedeli .............................................
İzmir Şubesi bina bedeli ............................

„ arsa „ ............................
Mersin Şubesi bina bedeli ...................
Samsun ,, ,, ,, ...................
İskenderun „ ,, ,, ....................
A ntalya’da mübayaa ettiğimiz arsa bedeli 
Sivas’ta „  ,, ,, „
Eskişehir’de ,, ,, ,, ,,
Balıkesir’de „  ,, ,, ,,
Diyarbakır’da ,, „ „ „
edilecek olursa gayri menkullerimizin
umumî bedeli ..................................................
Bu kıymetten ..................................................

amortisman çıkarıldığı takdirde ...............

bulmuş oluruz ki bilânçomuzdaki bakiye ile

1.444.126,25 liraya

586.955,98 lira

794.709,10
93.224,48

367.283.49 
138.647,97
669.179,41
231.552.50 

13.115,01
31.659,19 
19.310,81
5.829,24
6.006,76 ilâve

4.401.600,19 lirayı tutar.
829.107,73 lira

3.572.492,46 lirayı

mutabık düşer.

İhtiyat Akçeleri :

Takdim edilmekte olan bilânçoda Bankanın 1950 yılı sonunda adi. 
fevkalâde, hususî ve Bankalar Kanununun 31 inci maddesi gereğince ay
rılan (ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı) ihtiyat akçelerinin topla
mı 36.870.764.84 liradır. Yıla ait temettüün tevzi şekline dair teklifimiz 
aynen kabul edildiği takdirde bütün ihtiyat akçeleri toplamı aşağıda gös
terildiği veçhile 38.874.218,62 liraya yükselecektir.

Lira Lira

36.870.764,84

430.511,20

861.022,41

711.920,17 2.003.453,78 

38.874.218,62

İhtiyat akçelerimizin top la m ı...........
1950 yılı temettüünden ayrılan % 5 
zarar karşılığı (Bankalar Kanunu
Madde 31) .............................................
1950 yılı temettüünden ayrılan adî
ihtiyat akçesi ....................................
1950 yılı temettüünden ayrılan fev
kalâde ihtiyat akçesi .......................
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Hususî ihtiyat akçelerimizin 6.000.000,—  liralığı malûm olduğu 
veçhile 1937 yılında Bankamız kanununa ilâve edilen hükümler üzerine 
meydana gelmiştir. Bu ihtiyat 6.000.000,—  lira olan enyukarı hadde 
bulunduğu için gelirleri adî ihtiyat akçesine ilâve edilmektedir. Şurasını 
da kaydedelim ki ihtiyat akçelerimiz 1944 yılında itibarî sermayenin 
%  75 ine bâliğ oldukları için ihtiyata ifrazlar % 10 nisbetinde yapıl
mıştır.
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DIŞ TİCARETİMİZE AİT BAZI İSTATİSTİK BİLGİLERİ :

Raporumuzun 1 inci kısmında kısaca bahsolunan ticarî durumu
muza ait önemli istatistik rakamları aşağıda verilmektedir :

1938 denberi ithalât ve ihracatımızın umumî muamele hacmi iti
bariyle seyri şöyledir :

(İthalât ve İhracat bir arada)

—  Milyon Lira —

1938 295
1939 246
1940 180
1941 198
1942 313
1943 460
1944 398
1945 345
1946 656
1947 1.310
1948 1.321
1949 1.507
1950 1.538

Dış ticaretimizin ton itibariyle seyri de aşağıki cetvelde görülür

( B i n  T o n )

İthalât İhracat Toplam

1938 844 1.447 2.291
1939 735 1.135 1.870
1940 357 659 1.016
1941 310 429 739
1942 344 355 699
1943 391 334 725
1944 332 345 677
1945 325 309 634
1946 403 905 1.308
1947 622 1.173 1.795
1948 881 880 1.761
1949 1.221 997 2.218
1950 1.488 985 2.473

1950 yılındaki ton artışında ithalât âmil olmuş ve ithalât tonun
daki artış da başlıca zahire ve hububat, endüstride kullanılan taş ve top
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rak maddeler, makineler, demir ve çelik, mahrukat ve madenî yağlardan 
husule gelmiştir.

Kıymet itibariyle ithalât ve ihracatımızın seyri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir :

(Milyon Lira)

İthalât ihracat Farkı

1938 150 145 —  5
1939 118 127 +  9
1940 69 111 +  42
1941 75 123 +  48
1942 148 165 +  17
1943 203 257 +  54
1944 165 233 +  68
1945 126 219 +  93
1946 224 432 +  208
1947 685 625 —  60
1948 770 551 —  219
1949 813 694 —  119
1950 800 738 —  62

1950 yılı içinde ithalât ve ihracatımızın aylar itibariyle seyri ev
velki senelerinkilerle mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir :

—  ithalât —

1950

(Milyon Lira) 

1949 1948 1947

I 50,9 66,- 67,5 26,-
II 46,8 55,8 54,6 40,4

III 56,4 60,8 6 4 - 44,3
IV 51,2 64,5 50,8 44,2
V 76,5 56,8 54,1 6 0 -

VI 78,1 75,- 62,8 56.9
VII 66,5 65,5 6 5 - 69,4

VIII 82,3 66,2 68,3 60,4
IX 65,8 78,6 71,8 79,8
X 75,9 61,7 56,4 58,-

XI 78,5 90,3 , 69,8 74,5
XII 70,9 71,6 84,9 71,-
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—  İhracat —

1950

(Milyon Lira) 

1949 1948 1947

I 74,3 58,4 34,2 84,6
II 53,1 40,5 28,1 75,8

III 41,8 76,6 38,8 66,9
IV 45,5 57,9 40,1 66,5
V 47,4 60,4 37,2 66,5

V I 36,9 38,3 24,9 28,8
V II 26,2 30,2 19,7 25,8

VIII 41,3 32,3 2 4 - 21,1
IX 60,6 36,9 49,1 49,8
X 80,1 70,3 73,8 35,5

X I 112,1 89,7 101,4 39,8
X II 118,2 102,5 79,8 64,2

1938 den bu yana dış ticaretimizin altın kıymeti aşağıdaki cetvelde 
görülmektedir :

Altın liranın Dış ticaretimizin 
fiyatı altın kıymeti
Lira Bin Lira

1938 11,12 26.509
1939 13,42 17.154
1940 21,06 8.565
1941 25,57 7.739
1942 33,23 9.411
1943 33,84 13.599
1944 38,30 10.377
1945 35,93 9.604
1946 33,73 19.449
1947 33,25 39.498
1948 41,10 32.145
1949 44,14 34.130
1950 39,38 39.055

Yukarıki cetvelden anlaşıldığı veçhile dış ticaretimizin altın kıy
meti 1947 de azamî had olan 39,498 milyonu göstermektedir. 1950 nin 
altın kıymeti bu seviyeye vasıl olamamış ise de 39,055 milyonla o sevi
yeye yaklaşmıştır.
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İhracatımızın beher tona isabet eden kıymeti de aşağıki seyri ta
kip etmiştir :

Lira

1938 100
1939 112
1940 169
1941 287
1942 465
1943 771
1944 672
1945 705
1946 477
1947 533
1948 626
1949 696
1950 749

1950 nin 749 lirası 1944 e kadar olan devrenin seviyelerine galip 
fee de 1943 ün azamî haddini veren 771 liraya henüz ulaşamamış bulun
maktadır.

Mutlak rakamlar itibariyle başlıca memleketlerle olan ithalât ve 
ihracatımızın son iki yıla ait mikdarlarım aşağıda gösteriyoruz :

—  İhracatımız —
(Milyon Lira)

1950 1949

Almanya 155,9 111,9
Amerika 124,6 99,2
İngiltere 103,4 85,6
İtalya 40,6 11,3
Fransa 31,8 36,2
Avusturya 29,8 23,2
Çekoslovakya 28,3 55,8
Yunanistan 25,8 52.4
İsveç 21,1 13,2
Hollanda 20.5 23,5
Suriye 18,6 9,2
Mısır 16.1 31,5
Danimarka 15,6 5,8

632,1 558,8
Diğer memleketler 105,5 135,1

Genel Toplam 737,6 693,9

32



—  İthalâtımız —  

(Milyon Lira)

1950 1949

Amerika 196,2 164,3
Almanya 140,7 31,8
İngiltere 83,4 140,-
Fransa 40,- 44,8
İtalya 37,6 40,9
Çekoslovakya 37,4 62,3
Hollanda 23,- 21,1
Belçika 21,1 12,9
Suudî Arabistan 19.4 17,5
Avusturya 18,4 29,3
Macaristan 16,- 10,5
Brezilya 15,4 11.9
İsveç 15,2 29.7
Suriye 14,1 3 -
İran 12,7 16,1
Avustralya 11,7 25,9
İsviçre 11,2 17,6

Toplam 713,5 679,6
Diğer memleketler 86,4 133,-

Genel Toplam 799,9 812,6

Şu noktayı da kaydedelim ki yılın ilk yarısında Avrupa Tediye 
Birliği memleketleriyle olan mübadelelerimiz bir yıl önceye nisbetle dik
kati çeker bir seviyede artış göstermiş bulunmaktadır.

PARAMIZ :

Milletlerarası Para Sandığına Türk lirası için 19 Haziran 1947 
tarihiyle vermiş olduğumuz muadelet haddi 1950 de de değişmemiştir. 
Yıl zarfında dolar 280 kuruşla 282,52 kuruş arasında, sterlin 784 kuruş
la 791 kuruş arasında, İsviçre frangı 64,03 kuruşla 64,67 kuruş arasın
da Borsa’da muamele görmüşlerdir. Senelik vasati olarak dolar 280,77, 
sterün 788 ve İsviçre frangı 64,07 kuruştur.

Yukarıda görüldüğü veçhile İstanbul Borsasında yalnız bu üç 
döviz üzerine muamele cereyan etmiş olup Fransız frangı, Belçika fran
gı ve Çekoslovak kuronu üzerinden muamele hiç mesabesindedir. Borsa 
hiç muamele görmemiş dövizler için de rayiç vermektedir. Bu rayiçler
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tamamen itibarîdir. İtibarî ve fiiiî bütün seneiik vasatileri aşağıki cet
velde buluruz :

Lira

1 Sterlin 7,88
100 Dolar 280,77
100 Fransız frangı 0,80
100 Liret 0,44
100 İsviçre frangı 64,07
100 Florin 73,68
100 Belçika frangı 5,60
100 Drahmi 0,0188
100 Çek kronu 5,60
100 Zloti 70,—
100 İsveç kronu 54,13
100 Ruble 70,—
100 Eskudo 9,74

Yukarıki resmî fiyatlardan başkaca Borsa haricinde muamele 
gören dövizlere ait fiilî rayiçlerin fiyatlarını aşağıki cetvelde gösteri
yoruz :

—  Kuruş —

Enaşağı Enyukarı Ortalama

Bir dolar (havale) 347 451 399
Bir dolar (efektif) 345 444 393
Bir sterlin (efektif) 910 1050 975
Bir sterlin (Türk hesabı) 945 1150 1030
Bir İsviçre frangı (efektif) 79 102 90
Bir İsviçre frangı (havale) 80 105 93
Yüz Fransız frangı (havale) 79 106 91

Borsa harici fiilî rayiçlere ait son senelerin cetveli de aşağıdadır :

(Senelik ortalamalar)

—  Kuruş —

1950 1949 1948 1947

Bir dolar (havale) 399 425 380 335
Bir sterlin (efektif) 975 1164 991 917
Bir İsviçre frangı (havale) 90 103 95 88
Yüz Fransız frangı (havale) 91 116 108 143

Milletlerarası piyasalarda dolar ihtiyacının hafiflediği göz önüne 
alınırsa bu dövizin bizdeki düşüklüğü de ’ izah edilir. Sterlin ve Fransız
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franklarının 1949 sonbaharında uğradıkları kıymet düşüklükleri hatır
dadır. Dolarla beraber serbest döviz vaziyetindeki İsviçre frangı da bir 
sene evvele nisbetle düşüklük göstermektedir.

Türk parası kıymetinin korunması hakkındaki 1567 numaralı ka
nun hükmü bir başka kanun ile 1950 de yeniden üç sene için daha temdit 
edilmiştir.

ALTIN IN  PARAM IZ MUVACEHESİNDEKİ KIYMETİ :

Memleketimizde altın fiyatları 1949 da en yüksek fiyatlarını ver
mişlerdi. Fakat o senenin sonbaharında inmeğe doğru başlayan hareket
1950 senesinin ortalarına kadar devam etmiş, Kore harbinin zuhuru üze
rine fiyatlar biraz kalkınır gibi olmuşsa da sonradan tekrar zayıflamış
lardır. c '

Altın fiyatlarını seneler içinde takip için evvelâ senelik fiyatları 
verelim (Reşat 6,61519 safî gram altını muhtevidir; külçe fiyatı safî bir 
gram üzerindendir) : —  Kuruş olarak —

Senesi Reşat Külçe Senesi Reşat Külçe

1934 925 __ 1943 3384 450
1935 940 — 1944 3830 530
1936 973 — 1945 3593 527
1937 1053 — 1946 3373 490
1938 1112 -— 1947 3325 476
1939 1432 — 1948 4110 560
1940 2106 253 1949 4414 614
1941 2557 336 1950 3938 520
1942 3323 457

Külçe altının yıl zarfındaki fiyat temevvüçlerini de aşağıki
de okuruz ;

—  K u r u ş —
Enaşağı Enyukarı Ortalama

I 610 624 618
II 557 605 589

m 580 605 592
IV 555 585 575
V 430 550 502

VI 462 500 475
VII 482 525 505

VIII 490 522 500
IX 468 490 482
X 455 476 467

XI 443 475 457
XII 467 485 475
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Reşat altınının yıl içinde en aşağı fiyatı 3200 kuruşa kadar inmiş, 
en yukarı fiyatı 4490 kuruşa kadar çıkmıştır. Ortalaması ise 3938 ku
ruştur.

GÜMÜŞ FİY A TLA R I :

Son dört sene zarfında ortalama gümüş fiyatları nisbî bir istikrar 
göstermekten hâli değildir. Aşağıki cetvel bunu ifade eder.

—  İstanbul’da —
—  Bir kilo safî gümüş —

(Lira)
1944 106,1
1945 97,3
1946 91,1
1947 111,5
1948 107,8
1949 115,2
1950 112,8

1950 senesi zarfında yine bir kilo safî gümüşün fiyatı ile 19,9 
gram safî vezinde bir mecidiyenin fiyatına ait seyri aşağıki cetvelde 
gösterilmiştir. (İstanbul’da) :

Bir mecidiyenin Bir kilo safî 
fiyatı gümüş fiyatı

—  Kuruş —  —  Lira —

I 206,4 115,-
II 204,5 113,1

m 203,5 114,—
IV 205,3 114,4
V 198,9 110,-

VI 1 9 8 - 106,-
VII 201,4 109,4

VHI 202,8 106,-
IX 195,8 110,-
X 204,2 115,6

X I 216,6 120,-
X II 219,5 121,2

Senelik ortalama 204,7 112,8

Yukanki cetvelden de anlaşılacağı üzere sene zarfında gümüş fiyat
ları Hazirandan sonra tereffüe müteveccih bir istikamet tutmuşlardır. 
Amilin, Kore harbi ve muhtemel harp hazırlıkları ile alâkadar olduğunu 
söylemeğe lüzum yoktur.
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