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GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 —  Bankanın I 949 yılı İdare Meclisi ve Denetleme Komisyo
nu raporlarının okunması, Bilançonun ve kâr ve zarar hesabının 
onanması, kârın teklif gereğince dağıtılması ve kanunen ilgili olanla
rın ibrası,

2 —

a) İdare Meclisince B ve C sınıfı hissedarları mümessilliği
ne seçilen bir üyenin onanması,

b) İdare Meclisince D sınıfı hissedarları mümessilliğine se
çilen bir üyenin onanması,

3 —  Süreleri biten Denetçiler yerine :

a) B ve C sınıfı hissedarları tarafından bir üye seçilmesi,
b) D sınıfı hissedarları tarafından bir üye seçilmesi,
c) Sene içinde Denetleme Kurulunca B ve C sınıfı hissedar

ları Denetçiliğine seçilen bir denetçinin onanması



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

1949
Onsekizinci Hesap Yılma Ait 

İ D A R E  M E C L İ S İ  R A P O R U

Sayın Ortaklar,

Bankamızın onsekizinci hesap devresine ait bir yıllık faaliyetle
rinin neticelerini gösteren 1949 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesapla
rını değerli tetkiklerinize sunar, güzide heyetinizi saygı ile selâmlarız.

Dünya durumu, siyasî ve İktisadî olaylar :

ikinci dünya savaşı sona erdiğindenberi beş yıla yakın bir zaman 
geçtiği halde insanlık hasret çektiği barışa henüz kavuşamamış, mil
letlerarası anlaşmazlıkların giderilmesine bu yıl içinde de imkân bulu
namamıştır.

Harbin bitmesini müteakip baş gösteren Şark ve Garp anlaşmaz
lığı vahametinden bir şey kaybetmeksizin uzayıp gitmiş ve bu yüz
den harpten muzaffer çıkan devletlerle Avusturya, Almanya ve Ja 
ponya arasında henüz barış anlaşmalarının yapılmasına muvaffaki
yet hasıl olamamıştır.

Sulhun müdafaa ve idamesi gayesini güden ve başta Amerika, 
Kanada ve Brüksel Misakı devletleri olmak üzere oniki memleket 
arasında aktedilen Atlantik Misakı 1949 yılında imzalanmış ve ağus
tos ayında yürürlüğe girmiştir.

Yine bu yıl içinde Yunanistanda dahilî ihtilâl sona ermiş, Filistin- 
de İsrail ve Arap devletleri orduları arasında ateş kesilmiş, Felemenk 
Hindistanında Hollandalılarla Endonezyalılar anlaşabildiklerinden bu 
memlekette de harp hali nihayet bulmuştur. Fakat obir taraftan As- 
yada Çin ülkesi bütün yıl boyunca milliyetçi Çin kuvvetleriyle ko
münist Çinliler arasında devamlı mücadele ve muharebelere sahne 
olmuş ve neticede yarım milyara yakın nufusa sahip olan bu büyük 
ülke komünist idaresi altına girmiştir.
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Avrupada demir perde arkasında kalan memleketlerdeki karanlı
ğın kesafeti bu yıl içinde daha da artmıştır.

Milletlerarası siyasî vaziyetteki buhranlı havaya rağmen 1949 
yılı içinde Avrupanın kalkınma hareketi durmamış, bilhassa Marshall 
yardımı sayesinde istihsal artmış ve bütün dünyada olduğu gibi Avru
pa kıt asında da istihsal, harp arifesi seviyesini bulmuş ve hatta geç
miştir.

Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtı; Teşkilâta dahil memleketler 
arasındaki mübadeleleri serbestleştirmek ve bu memleketler arasında
ki borç ve alacakları mahsup ettirmek ve bu yoldan Avrupa kalkınma
sını hızlandırmak gayesiyle faaliyet göstermiş, bir taraftan müdahale
lere yol açan takyitleri bertaraf etmeğe ve diğer taraftan tediyeleri ko
laylaştırmağa hâdim tedbirleri alâkadar memleketlere telkin eylemeğe 
çalışmış ve birliğe dahil memleketler ya iki taraflı müzakerelerle veya 
tek taraflı olarak serbestleştirme tedbirleri almağa başlamıştır. Bu me- 
yanda memleketimiz de bazı kayıtlarla bu yolda yürümeği kabul et
miştir.

Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtına dahil memleketler arasında 
yürürlükte olan tediye ve takas anlaşmaları bu memleketlerin borç ve 
alacaklarının mahsubunu mümkün kılmakla beraber yürürlükte olan 
kaidelere göre bu mahsuplar pek mahdut bir nisbette yapılabilmekte 
olduğundan geniş ölçüde mahsuplara imkân verecek ve borç ve ala
cakların uzun beklemelere maruz kalmadan tasfiyesini temin edecek 
formüller üzerinde esaslı çalışmalar yapılmıştır.

Bu yıl içinde dünyada bazı mühim ziraî maddeler fiatlarmda dü
şüşler kaydedilmiş olmakla beraber umumî heyeti itibariyle toptan 
fiatlarda hayat pahalılığı biraz daha yükselmiş görülmektedir.

Bu yılın İktisadî sahadaki en mühim hadiselerinden biri sterlinin 
kıymetten düşürülmüş olmasıdır. 1948 senesinde serbest piyasalarda 
epeyce bir kıymet tereffüü gösteren İngiliz lirası 1949 yılında yeniden 
zaafa uğramaktan kendini kurtaramamıştır.

Bilhassa memleket altın ve döviz mevcutlarının her gün biraz da
ha eriyerek azaldığı görülmesi üzerine sterlin 18 eylülde % 30,5 nis- 
betinde bir kıymet tenzili ameliyesine tâbi tutulmuş ve 1 sterlin mua
deleti 4,03 dolar muadeletinden 2,80 dolar muadeletine indirilmiştir. 
Bu ameliyede bir çok memleketler Ingiltereyi takip etmişlerdir.

1 948 yılında milletlerarası piyasalarda altın fiatları bir hayli yük
selmiş olduğu halde 1 949 yılında vaziyet aksine bir istikamet almış ve 
altın fiatları umumiyetle düşmüştür.
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Çinde komünist istilâsının genişlemesi ve doların düşürülmiye- 
ceği hakkmdaki Amerika Cumhurreisinin beyanatı altın talebini da
raltmış ve altın müstahsili memleketlerin resmî fiattan farklı olarak 
altın satımları ve Arabistan memleketlerinin petrol mukabili elde et
tikleri altınları bilhassa orta şark piyasalarına sürmeleri altın arzını 
genişletmiştir.

1940 da 1.260 tona kadar yükselen (Rusya dahil) dünya altın 
istihsali, 1945 de 824 tona kadar düşmüş, sonradan tedricen yüksel
meğe başlamış ve bu miktar 1948 de 865 tona baliğ olmuştur. 1 949 
un bütün yıla ait rakamları henüz elde olmamakla beraber elde bulu
nan aylık rakamlar, son yıla ait istihsalin bir evvelki yıla ait istihsali 
biraz geçtiğini göstermektedir.

1949 da Şimalî Amerika Müttehidesi parası bir ons altın 35 dolar 
muadeletini muhafaza etmiştir.

Memleketimizde Genel Durum :

Milletlerarası siyasî buhranların ve anlaşmazlıkların bütün vaha
met ve ciddiyetini muhafaza ettiği 1949 yılı, tabiatiyle memleketimiz 
için de tam bir emniyet yılı olmamış, siyasî endişeleri bir tarafa bıra
karak milletimizin bütün maddî ve manevî kudretini İktisadî inkişaf
lara tevcih etmek imkânları bulunamamış, ordumuzu bu yıl içinde de 
ayakta ve tetikte bulundurmak zarureti ortadan kalkmamıştır. Bu se
beple bütçemizin mühim bir kısmını bu yıl da millî savunmamıza tah
sis etmek icabetmiştir.

1949 senesinin İktisadî sahada bariz tezahürü, başlıca gelirini zi
raî sahadan almakta olan memleketimizde iyi bir mahsul alınamamış 
olmasıdır.

Buna mukabil sanayide olsun, maadinde olsun istihsal bir sene 
evveline nisbetle artış kaydetmiştir denilebilir.

Haricî ticaretimiz hem ithalât, hem ihracat kıymeti itibariyle bir 
evvelki yıldaki miktarı geçtiği gibi ton itibariyle de evvelki yıla naza
ran ehemmiyetli bir surette tefevvuk etmiştir. Bununla beraber ithalâ
tımız ihracatımıza nisbetle fazla olduğundan bu yıl içinde de bir mik
tar altın ve döviz zayiatımız olmuştur.

Toptan fiatlarda hayat pahalılığı bir sene evvele nazaran yüksek 
bir seviye göstermiş ve fakat sene sonlarına doğru bu seviye bir mik
tar tenezzül etmiştir.
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Marshall yardımından memleketimiz muhtelif sahalarda istifade 
etmeğe başlamıştır.

1949 senesi içindeki zer’iyat, muhtelif âmillerin tesiriyle bir sene 
evvelkine nazaran kuvvetli olamamış ve bilhassa bu yıl içinde memle
kette yer yer kendisini göstermiş olan kuraklık yüzünden hububat ve 
bakliyat hasadı pek zayıf olmuştur. O derecede ki 1948 senesinin 9 
milyon ton hububat hasadına mukabil bu yıl içinde ancak 5,1 milyon 
ton hububat hasadı yapılabilmiştir. Noksan hasad yüzünden 1949 da 
hariçten buğday ithali mecburiyeti hasıl olmuş ve bu yıl sonunda buğ
day ithalâtı 170,8 bin tonu bulmuştur.

Memlekette resme tâbi hayvan mevcudu, son zamanlarda mut
tarit bir surette artış gösterirken 1949 yılında kışın şiddeti ve yenisiz
lik yüzünden bir buçuk milyon başa yakın zayiat vermiştir.

Marshall yardımından çeşitli ziraat alet ve makinalarmm bu yıl 
içinde külliyetli miktarda memleketimize gelerek ziraat erbabına da
ğıtılmağa başlanmış olması ziraî mevzuda kayde değer mühim hadi
selerdendir.

Maden istihsalinde Etibank İşletmelerine ait olmak üzere 1949 
da kömür istihsali 4,2 milyon tonla bu sene de azamî rakamı vermiştir. 
Linyit kömürü istihsali 1948 in 828,9 bin tonuna mukabil 966 bin to
na yükselmiştir.

Bakır 1 1,3 bin (1948 de 10,9), krom (roş -j- fakir)97.bin (1948 
de 99 ), kükürt 3 bin (1948 de 2 ,4) ton istihsal edilmiştir. Demir is
tihsali de bu yıl içinde 1948 in 1 84,8 bin tonuna mukabil 209,6 bin 
tona baliğ olmuştur.

Ramanda petrol istihsali hakkmdaki ümitler, 1 949 da biraz daha 
kuvvetlenmiştir.

İç ticaretteki takyitlerin imkân hasıl oldukça kaldırılması husu
sundaki politikaya bu yıl içinde de devam edilmiştir.

Dış ticarette 1946 daki para ameliyesini müteakip ehemmiyetli 
bir yükselme kaydedilmiş iken 1 948 de bir duraklama hasıl olmuş ve 
1949 da yeniden bir yükselme görülmüştür.

1948 de 1.321 milyon lira olan ithalât ve ihracatımız 1949 yılı 
içinde 1.507 milyon liraya yükselmiştir. Bir evvelki seneye nazaran 
tereffü nisbeti yüzde ondörttür. Dış ticaretimizde ton itibariyle de bu
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yıl içinde artış vardır. 1948 yılında yapılmış olan 881 bin ton ithalâta 
mukabil 1949 da 1.220,8 bin ton ithalât ve 1948 yılının 880,2 bin ton
luk ihracatına mukabil 1949 da 997,1 bin ton ihracat yapılmıştır. Ton 
yekûnunun bir evvelki seneye nazaran tereffü nisbeti beşte birden faz
ladır. Kıymet itibariyle 1948 in 770 milyon liralık ithalâtına mukabil 
1 949 da 81 2,6, keza 1948 in 551 milyon liralık ihracatına mukabil 
693,9 milyon liralık ihracat yapılmıştır.

Dış ticaretimizin başlıca ihracatı ziraî mahsullerden ve başlıca 
ithalâtı mamulât ve masnuattan müteşekkil olmakta berdevamdır.

Bu yıl içinde ihracatımızın c/c  16,1 i Alrnanyaya, % 14,3 ü Ame- 
rikaya, % 12,3 ü Ingiltereye, % 8 i Çekoslovakyaya, c/c  7,6 sı Yuna- 
nistana, % 5,2 si Fransaya, % 4 ,6 sı Mısıra, Jc  3,8 i Kanadaya, % 3,4ü  
Hollandaya ve % 3,3 ü Avusturyaya teveccüh etmiştir.

İthalâtımızdan da % 20,3 ü Amerikadan, % 1 7,3 ü Ingiltereden, 
% 7,7 si Çekoslovakyadan, % 5,5 i Fransadan, % 5,2 si Kanadadan, 
% 5 i Italyadan, % 3,9 u Almanyadan, % 3,7 si İsveçten, % 3,6 sı 
Avusturyadan ve % 3,2 si Avustralyadan yapılmıştır.

1948 sonlarında gaıbî Almanya ile aktedilmiş olan ticaret ve te
diye anlaşmaları 1949 iptidasından itibaren yürürlüğe girmiş ve bu 
yıl içinde Norveç, Yunanistan, Macaristan, Çekoslovakya, Avusturya 
ve Hollanda ile ticaret ve tediye anlaşmaları yapılmıştır. Isveçle Hü
kümetimiz arasında 7 haziran 1948 de aktedilmiş olan anlaşmaya ek 
olarak bu yıl içinde bir anlaşma daha yapılmıştır.

Döviz Durumu :

Kambiyo Borsasmda döviz muameleleri; kambiyo mürakabası 
ve bahusus kliring ve tediye anlaşmaları usulleriyle yapılan tediyeler 
neticesi olarak son senelerde pek düşük seviyelere inmiş iken 7 eylül 
1946 dan itibaren primli döviz alım satımlarına nihayet verilmesi, ser
best dövizle ithalât imkânlarının genişletilmesi ve serbest dövizli diğer 
muamelelerin artması gibi sebeplerle yeniden canlanmıştır.

1 949 bilânçomuza nazaran döviz mevcudumuz 128 milyon Türk 
lirası muadeletindedir (eski kliring dövizleri hariç).

Bilânçonun pasifinde Bankanın üçüncü şahıslara döviz taahhüdü 
namı altında borcu görünen 90,6 milyon lira (yine kliring dövizleri
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hariç) bundan tenzil edilince geriye 37,4 milyon liralık safî bir döviz 
mevcudu kalır. Bu hesapta 5256 sayılı kanun mucibince kâr ve zararı 
Hâzineye ait olan dövizler de dahildir.

Yukardaki döviz mevcuduna Bankamızın dahildeki ve hariçteki
431,7 milyon liralık altın ilâve edilince haricî tediye vasıtaları yekûnu
469,1 milyon liraya baliğ olur. Bu miktar evvelki seneler mevcudun
dan aşağıdır.

Hemen tamamiyle tasfiye halinde bulunan eski kliring hesapları
mız netice itibariyle 1949 da da borçlu vaziyettedir.

Altın Durumu :

1948 bilânçomuzda 144,2 ton olarak gösterilen altın mevcudu
muz 1949 senesi gayesinde 137 tona düşmüştür. Bu miktardan 12,4 
tonu dolar avansları mukabilinde Federal Reserve Bank a merhundur. 
Altın mevcudunun 46,5 tonu Hâzineye, 2,1 tonu Amortisman Sandı
ğına ait olup bakiyesi Bankamızmdır.

Malî Durum :

1949 senesinin son ayında çıkan bir kanunla bütçe senesi tekrar 
değiştirildiğinden, daha doğrusu 1949 malî yılına 1950 takvim yılın
dan iki ay eklenerek, son malî yıl 14 aya iblâğ edilmiş olduğundan 
1949 bütçesinin giderleri sonradan gelen bir takım tahsisat ile ve gelir
leri munzam iki ayın gelir tahminleriyle biraz daha kabarmıştır. Ev
velki seneler bütçeleri gibi 1950 bütçe tasarısı da açıkla bağlanmış ve 
bu açık tasarıda 1 54,9 milyon liralık Marshall yardımlariyle kapatıl
mıştır.

Büyük Millet Meclisine tevdi edilen 1950 mülhak bütçe taşanla
rından Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresiyle Posta ve Telgraf 
İdaresine ait olanlar da ceman 41 milyon liraya yakın açıkla bağlan
mıştır.

Bütçelerin tevali eden açıklarına rağmen 1 949 yılı sonunda dü
yunu umumiye bir yıl evveline nisbetle azalma göstermiştir. Bu azal
ma, 1949 senesi eylülünde ecnebi döviz kıymetlerinde yapılan indir
me ameliyeleri üzerine haricî borçlarımızda binnetice vukua gelen te
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nezzülden ve aynı yıl içinde Devletin Merkez Bankasına Hazine Tah
villeri borcundan 90 milyon liralığını itfa etmiş olmasından ileri gel
miştir.

1949 senesi bütçe açığı olarak tahmin edilmiş olan 1 20 milyon 
liraya mahsuben ağustos ayı içinde biri 1 5 ve diğeri 5 milyon olmak 
üzere ceman 20 milyon liralık İstikraz Tahvili çıkarılmıştır.

Bankamız Muameleleri :

Bankamız muamelelerinin tahlili raporumuzun sonuna eklenen 
notlarda gösterilmiştir. Bu tahlillerde de açıklandığı üzere;

1 —  1948 sonunda mevcudu 224,3 milyon lira olan kasalarımıza 
1949 yılı içinde 4.726,9 milyon lira girmiş 4.726,4 milyon lira çıkmış 
ve yıl sonunda kasa mevcudu 224,8 milyon lira ile kapanmıştır.

2 —  Sermayemizi teşkil eden 150 bin adet hisse senedinden 
1949 yılı içinde (B ) sınıfından (D ) sınıfına 10 hisse ve (D ) sınıfın
dan (A ) sınıfına 8 hisse transfer edilmiştir.

3 —  ihtiyat akçelerimizin mevcudu, 1949 bilançomuzun tasdiki 
halinde, geçen seneki 29,8 milyon liraya mukabil 32,3 milyon liraya 
yükselecektir.

4 —  Tedavüldeki banknotlarımız da 1948 yılı sonunda 935 mil
yon lira olup bu miktar 1949 sonunda 893 milyon liraya düşmüştür.

5 —  Deruhte edilen evrakı nakdiyeden 1948 yılı sonunda Devle
tin Bankaya borcu 109,7 milyon lira iken 1949 yılında yapılan 94,8 
milyon liralık tediye üzerine bu borç yıl sonunda 14,9 milyon liraya 
düşmüştür.

6 —  1948 yılı sonunda 345,4 milyon liralık bir bakiye gösteren 
tevdiat hesapları 1949 yılı içinde 7.807,9 milyon liralık bir giriş ve 
7.774,8 milyon liralık bir çıkış kaydedip yıl sonunda 378,5 milyon li
ralık bir bakiye bırakmıştır.

7 —  Senetler cüzdanının yıl başındaki 81 5 milyon liralık mev
cuduna yıl içinde 1.956,5 milyon liralık senet katılmış ve 1.934,1 mil
yon liralık senet ödenerek cüzdandan çıkmış olduğundan yıl sonunda 
senetler cüzdanı mevcudu 837,4 milyon liralık bir bakiye göstermiştir.
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8 —  Tahviller cüzdanı mevcudumuzdan karşılık senetler mahi
yetinde olanlardan yapılan satışlar, 5377 sayılı Kanun gereğince kar
şılık olarak tutulan tahvillerden fazlasının Hâzineye devredilmiş ol
ması ve bazılarına vaki isabetler sebebiyle 66,4 milyon küsur liralık bir 
azalma olmuştur. Bankamız malı tahvillerin yekûnu 1 6,2 milyon li
radır.

9 —  Avanslar hesabının bakiyesi 16,7 milyon liradır.

10 —  Gayri menkullerimizin amortismanları çıktıktan sonra gös
terdiği bakiye 1949 yılı sonunda 2,73 milyon lirayı bulmuştur.

Kâr ve Zarar :

1949 yılı muamelelerinin temin ettiği gelirlerden merbut kâr ve 
zarar cetvelinde gösterildiği üzere idare masrafları, amortisman ve 
proviziyonlar ve saire çıktıktan sonra 9.562.724,24 lira safî kâr kal
maktadır. işbu kâr Kanunumuzun 88 ve Esas Nizamnamemizin 94 
üncü maddeleri gereğince aşağıdaki şekilde taksim edilmiştir:

1949 yılı kârı olan :
% 10 nisbetinde adî
ihtiyat akçesi 956.272,42
% 6 nisbetinde hissedarlara 
1 inci temettü 630.000,—
düşüldükten sonra kalan 
% 5 memurlar hissesi 
olarak

10 fevkalâde ihtiyat 
akçesi olarak : 
düşüldükten sonra kalan

256.567,11 

797.645,18

9 .562.724,24 liradan

!.586.272,42 lira
7.976.451,82 liradan

1.054.212,29 lira
6.922.239,53 liranın

yarısı 3.461.119,77 lira olmak üzere Hâzineye
yarısı 3.461.1 19,76 lira olmak üzere hissedarlarımıza isabet eder.

Bu hesaba göre hissedarlarımıza dağıtılacak miktar :

630.000,------ 1— 3.461.11 9,76 =  4.091. i 19,76 liraya baliğ olmak
tadır.

Bahis konusu 4.091.1 19,76 liradan Bankanın tediyesiyle mükel
lef olduğu kazanç ve buhran vergileri ve zamlar çıkarıldıktan sonra



kalan 1.349.470,—  liraya geçen yıldan artan 1.907,75 liranın ilâve
siyle hasıl olan 1.351.377,75 liranın hissedarlarımıza dağıtılması so
nunda beher hisseye safî 9,—  liradan 1.350.000,—  liranın verilmesi 
ve taksimi mümkün olmıyan 1.377,75 liranın da 1950 yılma devri ge
rekir.

Raporumuza son vermeden evvel Cumhuriyet Hükümetimize 
Bankamıza daima gösterdiği kıymetli alâkalarından dolayı derin şük
ranlarımızı arzederken her sene olduğu gibi bu yıl da görevlerini ifada 
büyük bir dikkat ve liyakat göstermiş olan müdür ve memurlarımız 
hakkmdaki takdirlerimizi de hissedarlarımızın yüksek huzurlarında 
tekrarlamayı vazife addederiz.

İDARE MECLİSİ
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ

1 9  4 9 

Onsekizinci Hesap Yılma Ait

DENETLEM E KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1949 yılı içinde hesapları ve  
mevcutları muhtelif zam anlarda incelendi ve sayıldı. Neticede kayıtların  
müsbit evrakına ve çeşitli değerlerinin de kayıtlarına mutabık olduğu görül
dü. Bundan başka Bankanın 1949 yılı sonu itibariyle tanzim  eylediği bilânço 
ve kâr ve zarar cetvelleri tetkik olunarak kayıtlarına uygun bulunduğu tes- 
bit edildi.

Bu itibarla sözü geçen bilânço ve kâr ve zarar cetvellerinin kabulünü 
yüksek Umumî Heyetinizin tasvibine saygılarımızla arzeyleriz.

Denetçi Denetçi Denetçi Denetçi
Tevfik Cura Kâmil Dursun Fuat Börekçi Abidin Erker



B İ L Â N Ç O
v e

K Â R  v e  Z A R A R  H E S A B I



A K T İF
Türkiye Cumhuriyet,
31 A ralık  1949 Tarihinde Biten

Türk Lirası

K a s a

Altın : Sâfi K g ........................... 69 .738 ,248
Banknot .............................................................

219 .729 .179 ,84
2 .662 .295 ,—
2.390.280 ,23Ufaklık ................................................................ 224.781.755 07

45.504 34

H a r iç te k i  M u h ab irler :

Altın : Sâfi K g ...........................  67 .278,634 211.979.501 11

D ö v iz  B o r ç lu la r ı :

a —  3133 sayılı kanuna göre alman :
Hariçteki Muhabirler .....................
Muhtelif .................................................

11.767.368,06
487.824,89

112 .239.121,29
3 .521.596,83
2.030.421,45

b —  5256 sayılı kanuna göre alman :
Hariçteki Muhabirler .......................
Muhtelif .................................................

c —  Kliring borçluları ............................ 130.046.332 52

H a z in e  T a h v i l le r i  ................................................ 14.S43.782 —

S e n e t le r  CfizHam

T icarî Senetler ................................................. 837.437.396 78

T a h v i l le r  C ü zd an ı :

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı.. 

Banka malı ......................................................

15 .499 .170 ,—

16.263.163,31 31.762.333 31

16.672.014

2.732 896

22 nn
4.500.000

98

60

89

H is s e d a r la r  : .............................................................................................................

1 M u h te lif  .• ................................................................................................................... 96.948.075 58

Toplam ................ 1.572.072.386 18

[* ]  1.858.400, — liraya sigortalıdır.
[ * * ]  650 .900 ,



Merkez Bankasının
Onsekizinci Hesap Yılı Bilançosu PASİF

Türk Lirası

S e r m a y e  ı 15.000.000

İ h t i y a t  A k ç e s i t

Adî ...........................................................................
Fevkalâde .............................................................
H ususî ...................................................................

18 .303.390,94  
5.516.327,37  
6.000.000,—

Hususî (Bankam ız kanunu Madde 19) 743.085,53 39.562.803 84

T e d a v ü ld e k i B a n k n o tla r  ı

D eruhte edilen evrakı nakdiye ................
Altın m u k a b ili ......................................................
Reeskont mukabili ............................................

14 .943 .782 ,—  
220 .232 .980 ,—  
6 57 .948 .077 ,— 893.124.83?

M evd ua* : t,

Altın :
H a z in e ____Sâfi K g. 46 .460 ,198
Am ortism an S. „ „ 2 .111 ,985  

T ü rk  L irası ...........................................................

146.385.397,64
6.654.379,77

225.464 .770 ,19 378.504.547 60

D ö v iz  T a a h h ü tle r i  !

a —  3133 sayılı kanuna göre alınandan : 
H ariçteki M uhabirler .. 39 .200 .000 , — 
M evduat .......................  2 .563 .225 ,46 41 .763 .225 ,46

5.389 .109 ,26

5.493.066,92

37 .969 .264 ,84
14.973.457,77

b —  5256 sayılı kanuna göre alınandan : 
H ariçteki m uhabirler 1 .421.824,28  
M evduat .......................  4 .071 .242 ,64

M uhtelif ...........................................................
c —  K liring alacaklıları ............................ 105.588.124 25

M u h te lif  :
M uvakkat alacaklılar,
depozitolar, havaleler v. s ..............................
D iğer alacaklı hesaplar .................................

40.701.266,88
99.028.080,37 139.729.347 25

9.562.724 24K â r

Toplam ................ 1.572.072.386 18



ZİMMET
Türkiye Cumhuriyet

31/12/1949 Tarihindeki

Türk Lirası

Verilen faizler ..........................
İdare masrafları .........................
Amortismanlar.............................
Müteferrik zarar ve masraflar
Provizyonlar ...............................
Kâr .................................................

Toplam

236.628
5.631.305

94.450
748.663

4.858.595
9.562.724

21.132.368

75
46
54
63
58
24
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Merkez Bankasının
Kâr ve Z arar Hesabı MATLUP

Türk Lirası

Alman fa iz le r ........................................................................... 14.075.340 52

Komisyon ve acyolar.............................................................. 92.279 22

Tahvil kârları.............................................................................. 1.308.076 36
Kambiyo kârları........................................................................ 5.033.295 34
Müteferrik k ârlar ..................................................................... 623.376 76

Toplam 21.132.368 20



BANKAMIZ M UAMELELERİNİN TA H LlLl

K a s a  M u a m e le le ri

1948 sonu mevcudu
1949 zarfındaki makbuzat

224.261 .725 ,30
4 .726 .963 .279 ,82

Sene sonundaki borç toplamı. 4 .951 .225 .005 ,12  
Sene içindeki ............................  4 .726 .443 .250 ,05

lira olup 
liraya bâliğ 

olmak suretiyle 
lira olmuş ve 
liralık medfuat 

liradan ibaretNeticesinde 1949 bakiyesi ..........  224 .781 .755 ,07

bulunmuştur.

S e rm a y e  H e sa b ı i

1949 yılı sonu itibariyle hisse, senetleri vaziyeti daha evvelki senelere 
ait tevzi şekilleriyle aşağıda gösterildiği veçhiledir :

1932 1940 1947 1948 1949
A sınıfı 27.275 35.993 36.695 36.695 36.703
B „ 51.853 57.320 57.349 57.349 57,339
c  „ 15.000 13.025 9.465 9.465 9.465
D „ 55.872 43.662 46.491 46.491 46.493

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Bu cetvelden anlaşılacağı veçhile 1949 yılı içinde B  sınıfından D sınıfı
na 10 hisse ve D sınıfından A sınıfına 8 hisse transfer edilmiştir.

1949 yılı sonunda bütün hissedarlarımızın adedi 7975 e bâliğ oluyordu ki 
bir yıl evveline nazaran 218 noksan demektir.

7975 hissedardan :
1 i Devlet 

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

7943 ü (D ) sınıfından 7943 adet hissedar şahıslardır.
(D ) sınıfından :

Toplamı

5849 u bir hisseye sahip
828 i iki J5
291 i üç „ *9
207 si dört ,, >>
150 si beş
226 sı 6 —  10 arasında hisseye sahip
129 u 11 —  20 ff >1
130 u 21 —  50 y> >> *>

68 i 51 — 100 tf
20 si 101 — 150 » » >j
16 sı 151 — 200 >> tf ft
29 u 200 —  den fazla hisseye sahip bulunuyorlardı

7943 e bâliğ olur.
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Hisse senetlerinin 1934 denberi ortalama fiatları aşağıda gösteril
veçhiledir :

Senesi Lira Senesi Lira
1934 61,45 1942 162,75
1935 6 1 - 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 120,75 (Muv.)

1949 yılında senetlerin en yukarı, en aşağı ve ortalama fiatları da
ğıdaki şekildedir :

Enyukarı Enaşağı Ortalama

Ocak 116,— 116,— 116,—
Şubat 124,50 124,50 124,50
Mart 132,50 125,— 128,93
Nisan 140, - 136,— 137,33
Mayıs 124,— 124,— 124,—
Haziran 120,— 1 2 0 ,- 120,—
Temmuz 115,— 115,— 115.—
Ağustos '118,25 112,50 114,07
Eylül 9 9 9

Ekim 119,— 117,— 118,57
Kasım 118,50 115,— 117,38
Amalık 116,— 112,— 112,42

T e d a v ü ld e k i  B an k n o t l a r :

1948 yılı sonunda kasalarımızdaki banknotlara da şamil olmak üzere 
m evcut olan 9 3 5 .1 1 0 .5 7 5 ,-  liralık tedavül hacmi 1949 sonunda 893 .124 .839 ,- 
liraya düşm üştür.

B ütün yıl içinde tedavülün gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildi
rilm iştir.

1948 yılı sonundaki 9 3 5 .110 .575 ,—  liralık banknotlara
1949 yılında 943 .896 .440 ,50  „ banknot katılarak 

H asıl olan 1 .879 .007 .015 ,50  „ toplama mukabil
1949 yılında 985 .882 .176 ,50  „ banknot tedavülden çekilmiş

ve yıl sonunda 893 .12 4 .8 3 9 ,—  liralık banknot bulunmuştur.

Y ıl sonunda piyasada bilfiil mütedavil banknotları tesbit için yukarıki
bakiyeyi teşkil eden ...............................................................  893.124.839,—  liradan
yıl sonundaki kasa mevcudu ........................................... 2 .662.295,—  lirayı

çıkardığımızda ........................................................................890 .462 .544 ,—  liralık
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banknot bulunduğu neticesine varılır ki müfredatı aşağıda gösterilmektedir
Kupür L ira Toplam

E 2

E 3

E 4

0,50 lik 315.880,—
1 lik 2 .949 .359 ,—
2,50 lik 12.370 .555 ,—

. 5 lik 2 3 .848 .340 ,—
10 luk 24 .805 .630 ,—
50 lik 18.183 .750 ,—

100 lük 146.600,—
500 lük 3 .992 .000 ,—

1000 lik 5 .829 .000 ,—

2,50 lik 28 .901 .160 ,—
10 luk 37 .655 .970 ,—
50 lik 279 .442 .600 ,—

500 lük 117.487 .500 ,—
1000 lik 64.905 .000 ,—

10 luk 134.018 .300 ,—
100 lük 135.610.900

92 .441 .114 ,-

528 .392 .230 ,—

2 69 .629 .200 ,—

8 90 .462 .544 ,—

S e n e t le r  C ü z d a n ı <

1948 yılı sonundaki
1949 yılı içinde 

yıl sonunda
ve yine yıl içindeki 

yıl sonu bakiyesi

815 .034 .341 ,40  liralık bakiyeye 
1 .956 .509 .517 ,27

2 .771 .543 .858 ,67
1 .934 .106 .461 ,89

8 37 .437 .396 ,78

liralık muamele inzimam ederek 

liraya bâliğ olmuş 
liralık tasilât neticesinde 

lira olarak görülm üştür.

Bu bakiyeden 34 .607 .096 ,54  lirası T icari senetler mukabili avans, 
64.363 .984 ,74  lirası Ziraî senetler mukabili avanslar ki, cem an 98 .971 .081 ,28  
lira çıktıktan sonra bakiye 738 .466 .315 ,50  liradan :

299 parçaya ayrılan 30 .903 .264 ,29  liralığı üç veya iki imzalı
Hazine Bonoları 

„ Hazine kefaletini haiz Bon.
„ asıl ticarî senetler 
„ asıl ziraî senetler 
,, tasarruf bonolarıdır.

526
1550
5824

152

8351

611 .699 .808 ,44
81 .561 .063 ,22
14.168.154,55

134.025,—

toplamı 738 .466 .315 ,50  liradır.

Senetler cüzdanı Şubeler arasında şu şekilde tevezzü etm ektedir
Ankara Şubesinde 
İstanbul „ 
İzm ir „
M ersin „
Samsun „

Toplamı

800 .961 .320 ,18
16.194.864,12
14 .787.004,23

4 .991 .295 ,87
502.912 ,38

837 .437 .396 ,78

olmak üzere 

liradır.
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Cüzdana ait adet ve kıym et bakiyelerinin senet muhtevalarına göre te- 
vezzü sureti aşağıdaki cetvelde gösterilm ektedir.

Adet Lira
1.000.000,— liradan fazla mebaliği natık sen. 150 341.301.556,16

5 0 0 .0 0 1 ,- liradan 1 .0 0 0 .0 0 0 ,- li. kadar meb. nat. s. 253 246.396.030,18
200.001,— 99 500.000,— 99 99 211 97.806.247 —
100.001,— >9 200.000,— 99 99 73 10.114.158,58

50.001 — 99 100.000,— 99 99 182 14.509.703,87
20.001 — 99 50.000,— 99 99 332 10.819.204,08
10.001,— 99 20.000,— 99 99 198 2.983.961,86

5.001,— 99 10.000 ,— 99 99 481 3.645.508,68
3.001,— 99 5.000,— 99 99 674 2.770.626,38
2.001,— 99 3.000,— 99 99 959 2.375.838,58
1.001,— 99 2.000,— 99 99 3221 4.467.677,34

501,— 99 1.000 ,— 99 99 1498 1.230.686,20
301,— 99 500,— 99 99 85 40.115,40
201,— 99 3 0 0 ,- 99 99 11 2.959,86
101,— 99 200,— 99 99 6 1.016,33

5 1 , - 99 100,— 99 99 8 800,
26,— 99 50 — 99 99 — 9

ı - 99 2 5 , - 99 99 9 225,—
8351 738.466.315,50

H aftalık  vaziyetlere ve bilânço tarihine nazaran cüzdan 2 6 /3 /1 9 4 9  da 
714,7  m ilyon lira ile en aşağı haddi ve 2 9 /1 0 /1 9 4 9  da 847,1 milyon lira ile 
en yukarı haddi gösterm iştir. Senelik ortalam a 775,—  milyon liradır.

A v a n s l a r  :

Bilânçoda görülen avanslardan :
28 .2 6 0 ,9 1  lirası altın mukabili eşhasa verilen avanslardan

1 6 .643 .754 ,07  lirası tahviller mukabili Bankalara verilen avanslardan  
olmak üzere

1 6 .6 7 2 .0 1 4 ,9 8  liraya bâliğ olmaktadır.

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 ille r i  :

Bankam ız kanununun 5 inci maddesi gereğince mesuliyeti müessese- 
mize m üdevver evrakı nakdiyeden dolayı Hâzinenin Bankaya karşı müteah
hit bulunduğu borca ait vaziyet :

A —  Resülmal

B —  Faiz  

zaviyelerinden aşağıda gösterilmektedir.
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A —  Resülmal zaviyesinden.

M üdevver evrakı nakdiyeden 1948 yılı sonunda D evletin Bankaya bor
cu 109 .719 .158 ,-----lira iken 1949 yılında vâki 94 .775 .376 ,—  liralık tediye
üzerine bu borç yıl sonunda 14 .943 .782 ,—  liraya düşmüştür. Yıl zarfında 
vâki tediyatm  :

50 .801 .107 ,80  lirası Banknot karşılığı tahvil satışları 
hasılatından  

2 .786 .881 ,28  „ kupon tahsilatından.
5 .366 .934 ,43  „ 1948 yılı tem ettüünden

25 .451 .104 ,37  „ Serbest %  1 lerden
10 .369 .348 ,12  „ Bankam ız kanunun 6 ıncı maddesi gereğin

ce karşılık olarak verilen altınların Banka
mıza mal edilmesinden olup 

Toplamı 9 4 .7 7 5 .3 7 6 ,—  lira tutm aktadır.

B  —  Faiz zaviyesinden :
1949 yılı içinde Hazine tahvilleri bakiyeleri üzerinden senevî % 1 hesa

biyle tahakkuk eden faiz yıl sonunda 891 .381 ,76  liraya baliğ olm uştur ki 
bundan 273 .669 ,66  lirası 1948 yılına ait olup tamamı 3 1 /1 2 /1 9 4 9  da tahsil 
edilmiştir.

T a h v ille r  C ü z d a n ı :

Bu hesapta m evcut iki nevi kıymetlerden birinci nev’i evrakı nakdiye 
karşılığı kıymetler, diğer nev’i Banka malı diye m ukayyet kıym etlerdir.

A —  Karşılık senetler :

Bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen kıymetler 1949 sonunda bir yıl 
evvele nisbetle bir düşüş gösterir. 1948 yılı sonunda 88 ,4  milyon iken 1949 
yılı sonunda 15,5  milyona düşmüştür.

Bahis mevzu senetlerin B orsa kıymetleri :
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

sonunda 16,1
18.7 
20,- 
20,2  
19,-
20.7  
35,4
56.7  
81,3  
1?,9

milyon lira

1948 yılma nazaran 1949 yılındaki örf,4 milyon küsur liralık düşüş : 

a ) Bu portföyden yapılan satışlardan,
9 /5 /1 9 4 9  tarihindg yürürlüğe giren 5377 sayılı kanun gereğince  
karşılık olarak tutulan tahvillerden fazlasının H âzineye devredil
miş olmasından,

b)
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c )  Portföydeki tahvillere vâki isabetlerden,
d) P ortfö ye 1949 yılı içinde, tahvil mübayaa edilmemiş olmasından 

ileri gelmektedir.
9 /5 / 1 9 4 9  tarihinde yürürlüğe giren 5377 sayılı kanunun 5 inci maddesi 

gereğince %  1 1er tahsilâtı durmuş ve o tarihe kadar %  1 1er hesabında bi
rikmiş bulunan paralar Hâzinenin evrakı nakdiyeden mütevellit borcuna 
mahsup edilmiştir.

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

üçe ayrılır. Birinci kısım, kanunumuzun 34 üncü maddesi gereğince Banka
mızın doğrudan doğruya serbest olarak tasarruf ettiği ve edebileceği tahvil
lerdir ki yıl sonunda kıymetleri 6 .498 .744 ,95  lira idi. İkinci kısım 3133 sayılı 
kanunun 2 inci maddesine tevfikan ve hususî ihtiyat akçesile mübayaa edil
miş senetlerdir ki toplamı 6 .213 .665 ,80  liradır. Üçüncü kısım ise Bankalar 
kanununun 31 inci maddesi göz önüne alınarak ayrılıp 5072 sayılı kanun 
gereğince H azine tahvillerine yatırılm ış ihtiyat akçelerinin karşılığı senet
lerdir. Yıl sonunda bâliği 3 .5 5 0 .7 5 2 ,5 6  liradır.

Yukarıdaki m üfredatı teşkil eden :
6 .498 .744 ,95  lira ile
6 .2 1 3 .6 6 5 ,8 0  liranın ve 
3 .5 5 0 .7 5 2 ,5 6  liranın 

Toplam ı 16 .263 .163 ,31  liraya bâliğ olur ki bilançodaki rakamın aynıdır.

T e v d i a t

Bütün yıl içindeki tevdiatın gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildi
rilm ektedir :
1948 yılı sonunda 3 4 5 .412 .429 ,78  liradan ibaret tevdiat
Y ıl içindeki 7 .807 .906 .122 ,07  liralık teslim at ile

Y ıl sonunda 8 .153 .3 1 8 .5 5 1 ,8 5  liraya bâliğ olmuş
Y ıl içinde 7 .774 .814 .004 ,25  liralık çekiliş ile

Yıl sonunda 3 7 8 .5 0 4 .5 4 7 ,6 0  liralık bir bakiye bırakmıştır.

M udiler itibariyle de mezkûr tevdiatın tevezzü şekli şöyledir
180 .722 .717 ,12  lirası Hazine carî hesabının

47 .278 .188 ,53 Resmî dairelerin
26 .279 .972 ,02 Resmî ve yarı resmî müesseselerin

1.732 .104 ,48 Amme menfaatlerine hadım
derneklerin

7.199.930,51 Millî Bankaların
6.864 .541 ,30 Ecnebî Bankaların (Dahilde)

48 .033 .642 ,36 Ecnebî Bankaların (H ariçte)
1 .659.523,45 Şirketler ve hususî müesseselerin
4.486 .282 ,29 Ecnebi memleketlerdeki müesseselerin
v418^750,30 Eşhasın

16.690.615,24 Bloke
37 .138 .280  — Amerikan yardım fonları olmak üzere

Toplam ı 378 .504 .547 ,60  liradır.
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Bu mevduatın 153 .039.777,41 lirasını Hâzineye ve Am ortism an San
dığına ait altın mevduatı toplamı teşkil etmektedir.

M evduatın son senelerdeki seyir suretine ait olarak aşağıdaki rakam 
ları veriyoruz. (Y ıl  sonunda sütunundan mâdası haftalık vaziyetlere göre
dir).

( 000 ilavesile)
Yıl Yıl içinde Yıl içinde

sonunda enaşa^ı enyukarıY A
Yıl içinde 
ortalama

1940 79.471 31.087 80.546 64.238
1941 78.902 55.271 93.873 74.227
1942 145.150 78.824 145.150 105.655
1943 133.931 114.902 220.158 154.340
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 345.453 272.574 351.395 307.360
1949 378.585 265.939 378.585 296.193

G a y ri M e n k u lle rim iz  :

A nkara’da idare merkezi binamızın 
sonradan vücude getirilen ilâvesiyle
birlikte bedeli ............................................
A nkara’da mübayaa ettiğim iz arsa be
deli .....................................................................
İstanbul Şube binasının mübayaa ve
yeniden tâdili bedeli .................................
İzm ir Şubesi bina bedeli ....................

>> >> arsa ...........
M ersin Şubesi bina b e d e li .......................

Samsun Şubesi bina bedeli .............

A ntalya’da mübayaa ettiğimiz arsa
bedeli ................................................................

Sivas’ta  müb. ettiğim iz arsa bedeli . . 

Eskişehir’de müb. „ „ „ 

Balıkesir’de ,, ,, ,, „ 

D iyarbakır’da „ „ „ „ 

edilecek olursa gayrı menkullerimizin
umumî bedeli .................................................

Bu  kıymetten .................................................

am ortism an çıkarıldığı takdirde . . . .  

bulmuş oluruz ki bilânçomuzdaki bakiye

1.435.806,25 liraya

21 .881 ,24  lira

793.459 ,10
93 .224 ,48

367.283 .49  
138.647,97

568.292.49

13.115,01  

31.659,19  

' 19.310,81

5.888.75

6.006.76 ilâve

3.494 .575 ,54  lirayı tutar. 

761.678 ,94  lira

2 .732 .896 ,60  lirayı

ile mutabık düşer.
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Takdim  edilm ekte olan bilançoda Bankanın 1949 yılı sonunda adî, fev
kalâde ve hususî ihtiyat akçeleri toplamı 30 .562 .803 ,84  liradır. Yıla ait te- 
m ettüün tevzi şekline ait teklifimiz aynen kabul edildiği takdirde bütün ih
tiy at akçeleri toplam ı aşağıda gösterildiği veçhile 32 .316 .721 ,44  liraya yük
selecektir.

L ira  L ira

İh tiy at akçelerim izin toplamı 30.562 .803 ,84
1949 yılı tem ettüünden ayrılan adî
ihtiyat akçesi .................................................  956.272,42
1949 yılı tem ettüünden ayrılan fev
kalâde ihtiyat akçesi .................................. 797.645,18 1.753.917,60

32.316.721,44

İh tiyat A k çele ri :

H ususî ihtiyat akçelerimizin 6 .000 .000 ,—  liralığı malûm olduğu veçhile
1937 senesinde Bankam ız kanununa ilâve edilen hükümler üzerine meydana 
gelm iştir. Bu ihtiyat 6 .000 .000 ,—  lira olan en yukarı hadde bulunduğu için 
gelirleri adî ihtiyat akçesine ilâve edilmektedir. Şurasını da kaydedelim ki 
ihtiyat akçelerim iz 1944 yılında itibarî sermayenin %  75 ine bâliğ oldukları 
için ihtiyata ifrazlar %  10 nisbetiyle yapılm ıştır.
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DIŞ TİCARETİMİZ

1946 daki para ameliyesini müteakip 1947 de Dış Ticaretim iz ehemmi
yetli bir yükselme kaydetmiş iken 1948 de bir duraklamaya uğram ıştı. 1949  
da yemden bir yükselme kendini gösterm iş bulunuyor. 1938 den itibaren  
Dış Ticaretim izin kıymet itibariyle seyri aşağıki cetvelde görülm ektedir :

(İth alâ t ve İh racat)
—  Milyon Lira —

1938 294,8
1939 245,6
1940 180,4
1941 197,9
1942 312,7
1943 460,2
1944 397,5
1945 345,1
1946 656,-
1947 1.310,-
1948 1.321,-
1949 1.507,-

Bir evvelki seneden son seneye yükseliş nisbeti %  14 dür. Dış T icare

tin ton itibariyle seyri de aşağıki cetvelde görülür :

İthalat

( Bin ton ) 

ihracat Toplam

1938 844,3 1.447,2 2.291,5
1939 734,9 1.139,4 1.869,8
1940 356,9 658,8 1.015,7
1941 317,1 428,9 739,-
1942 344,1 355,- 669,1
1943 391,2 333,5 724,7
1944 331,8 345,6 677,4
1945 324,5 309,5 634,-
1946 402,7 905,2 1.307,9
1947 621,8 1.173,- 1.794,8
1948 881,- 880,2 1.761,2
1949 1.220,8 997,1 2.217,9

İthalât ve ihracat ton yekûnunun bir evvelki seneye nazaran yükseliş 
nisbeti beşte birden fazladır, yani %  26 dır. Cetveldeki m üfredattan da anla
şılacağı veçhile ton itibariyle artış hem ithalât hem ihracattandır. Kıymet 
itibariyle de artış ithalât ve ihracattandır.
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—  Milyon L ira  —  
İth alât İhracat

1938 149,8 144,9
1939 118,2 127,4
1940 68,9 111,4
1941 74,8 123,1
1942 147,7 165.-
1943 203 ,- 257,2
1944 164,9 232,5
1945 126,2 218,9
1946 223,9 432,1
1947 685 ,- 625,2
1948 770,- 551,-
1949 812 ,6 693,9

Dış T icaretim iz 1938 de açık verm işti; 1939 dan 1946 ya kadar fazla 
ile kapanm ıştır. İth alât ve ihracat arasındaki farkları aşağıdaki cetvelde tes- 
bit ediyoruz :

— Bakiyeler—  
(M ilyon L ira )

1938 — 4,9
1939 + 9,1
1940 + 42,5
1941 + 48,3
1942 + 17,3
1943 + 54,1
1944 + 67,6
1945 + 92,8
1946 + 208,2
1947 — 59,8
1948 — 219,1
1949 — 118,7

1947, 1948, 1949 senelerine ait rakam lar mühim nisbette ithalât fazlası 
gösterm ektedir. B u  ithalât fazlalığı bilhassa 1947 ve 1948 seneleri için harp 
senelerinde birikmiş çeşitli ihtiyaçlarım ızın tatmini maksadiyle 1946 Eylül 
para ayarlam asını müteakip geniş m ikyasta verilen serbest dövizli ithal 
müsaadelerinin tahakkukundan ileri gelmektedir. Kısmen 1948 ve bilhassa
1949 da vasıtalı vasıtasız M arshall yardım ına istinaden yapılan ithalâtın da 
bu bahiste mühim bir mevkii olduğunu kabul edebiliriz. Vasıtasız Marshall 
yardımından yapılan ithalât esas itibariyle İktisadî kalkınmamızı sağlayacak  
muhtelif teçhiz malzemesinden müteşekkil ise de arada bir mikdar buğday 
ve benzin gibi istihlâk eşyası da m evcuttur. Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil 
m em leketler vasıtasiyle tiraj hakkı mekanizmasiyle müstefit olduğumuz 
Am erikan yardım larına gelince bu yoldan yapılan ithalât (ki bunlar 1949-50  
devresi için hibedir) umumiyetle daha çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.
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Yıl zarfında ithalât ve ihracatım ızın aylar itibariyle seyri evvelki sene
lerle mukayeseli olarak aşağıki cetvelde gösterilmektedir :

İ t h a 1 â t
(Milyon Lira)

1949 1948 1947
I , 66 ,- 67,5 2 6 ,-

II 5 5 ,- 54,6 40,4
III 60,8 6 4 ,- 44,3
IV 64,5 50,8 44,2
V 56,8 54,1 6 0 ,-

VI 75 .- 82,8 56,9
VII 65,5 65 ,- 69,4

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

XI 90,3 69,8 74,5
XII 71,6 84,9 71, -

t h r a c a t
(Milyon lira)

1949 1948 1947

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

III 76,6 38,8 66,9
IV 67,9 40,1 66,5
V 60,4 37,2 66,5

VI 38,3 24,9 28,8
VII 30,2 19,7 25,8

VIII 32,3 24 ,- 21,1
IX 36,9 49,1 49,8
X 70,3 73,8 35,5

XI 89,7 101,4 39,8
XII 102,5 79,8 64,2

Eylül 1949 da Sterling’in kıym etten düşürülmesi ve bu am eliyeye bir çok 
dünya paralarının da tâbi tutulması, ihracat maddelerimiz için bir müddet 
ehemmiyetli bir endişe mevzuu olmak istidadını gösterm iş ise de yukarıki 
cetvelden de anlaşılacağı veçhile âdeta cihanşümul denilebilecek o nakdî ha
reketten ihracatım ız m üteessir olmamıştır.

1938 den bu yana Dış Ticaretim izin altın kıymeti aşağıdaki cetvelde gö
rülmektedir :
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Altın lira- np- A® • • ticaretimizin
nın 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

Altın kıym et 1949 da bir sene evvele nisbetle fazladır, 1947 ye nisbetle 
düşüktür. F a k a t ne olursa olsun 1938 e nazaran bir hayli yüksek bir seviye
de bulunm aktadır.

ihracatım ızın  beher tona isabet eden kıymeti 1949 da 696 liraya baliğ 
olm aktadır. 1938 den bu yana m ezkûr kıymet aşağıdaki cetvelde gösteril
m ektedir :

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

Dış Ticaretim izin başlıca ihracatı ziraî mahsullerden ve başlıca ithalâtı 
mamulât ve m asnuattan müteşekkil olmakta berdevamdır. Ziraî olmayanlar 
da dahil bulunmak üzere 1949 da başlıca ihracat maddelerimiz tütün ve töm 
beki (2 5 9 ,7  milyon l ir a ) ;  m eyveler (1 1 4 ,5 ) ;  Pamuk ( 7 6 ) ;  zehair ve hu
bubat (3 4 ,7 )  ; canlı hayvanlar (3 2 ,2 )  ; adî madenler ( 3 2 ,1 ) ;  müstahsalatı ne
batiye ( 2 3 ,9 ) ;  tohum lar ( 2 3 ,2 ) ;  yağlar ( 1 2 ,7 ) ;  deriler ( 1 2 ,6 ) ;  fidan,
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çiçek, mevadı nebatiye (8 ,8 )  ; mevadı hayvaniye (8 ,5 )  ; bakır ve hali

tası (7 ,9 )  ; yün, kıl ve iplikleri (7 ,6  milyon lira) dır. Bir sene evvele nisbetle

1949 da bilhassa tütün, meyveler, pamuk ve âdi madenler tezayüt gösterm iş

lerdir. 1949 a ait olarak yukarıda sayılan maddelerin mecmu kıymeti 654,7  

milyon liraya baliğ olur ki geriye kalan 39,2 milyon liralık m addeler arasın

da da ziraî m ahsulât mevcut olmaktan hali değildir.

İthalât maddelerine gelince : başlıcaları makineler (1 7 4 ,1  milyon l ira ) ;  

her nevi demir ve çelik (8 7 ,2 )  ; m ahrukat ve madenî züyut (6 2 ,8 )  ; pamuk 

mensucat (6 1 ,8 )  ; yün, kıl ve iplikleri (4 9 ,8 )  ; zehair ve hububat (4 1 ,- )  ; kara  

nakliye vesaiti ( 3 7 ,8 ) ;  ağaç, köm ür ve kereste ( 3 6 ,3 ) ;  kâğıt ve tatbikatı 

( 2 2 ,3 ) ;  lâstik ve kauçuk (1 9 ,5 )  ; alâtı basariye ( 1 9 ,- ) ;  pamuk ipliği (1 7 ,2 )  ; 

şibih kaleviyat (1 6 ,6 )  ; boyalar (1 6 ,2 )  ; hava nakliye vesaiti (1 5 ,4 )  ; kahve ve 

kakao (1 4 ,4 )  ; ecsamı kimyeviye (1 2 ,7 )  ; deriler (1 2 ,7 )  ; bakır ve halitası 

(1 0 ,5 )  ; şeker ve mamulâtı (8 ,5 )  ; çini ve porselen (7 ,5 )  ; cam lar (7 ,1 )  ve ipek 

ve iplikleri (5 ,8  milyon lira) dır. B ir sene evvele nisbetle 1949 da bilhassa 

makineler, demir ve çelik, m ahrukat ve madeni zühut, zehair ve hububat 

tezayüt gösterm işlerdir. 1949 yılm a ait olarak yukarıda verilen ithalât m ad

delerinin mecmu kıymeti 759,5 milyon lira olup bakiye 53,1 milyon lirayı da 

diğer ithalât maddeleri teşkil etm ektedir.

Dış Ticaretim izin coğrafi tevezzüüne gelince: 1947 de 1.310 milyon li

ralık Dış Ticaretim izden 726,8 milyonluk kısmını Amerika, İngiltere ve İta l
ya kendilerinde toplam akta idiler. 1948 de 1.320 milyon liralık Dış T icare

timizden 751,8 milyon liralığını Am erika, İngiltere, İtalya ile birlikte Çe

koslovakya kendilerine ayırıyorlardı. Tetkik mevzuumuz 1949 yılında ise ce 

man 1,507 milyon liralık Dış Ticaretim izden 750,7 milyon liralığı Amerika, 

İngiltere Alm anya ve Çekoslovakya arasında dağılmaktadır. H isseler Am eri

ka için 2 6 3 ,5 ; İngiltere için 2 2 5 ,6 ; Alm anya için 143,6 ve Çekoslovakya için 

118,- milyon liradır ki nisbetleri de m ütenazıran %  1 6 ,8 ; 1 4 ,3 ; 9,5 ve 7,8 dir. 

1945 de Dış Ticaretim iz listesinden hemen kâmilen silinmiş olan Almanyanın

1949 da üçüncü sırayı almasındaki ehemmiyeti izaha bittabi lüzum yoktur. 

(Alm anya denildiği zaman garbî Alm anya anlaşılmak lâzım gelir).

1949 yılı zarfında ihracatımızın %  16.1 i A lm anyaya; %  14,3 ü Ame- 

rik aya; %  12,3 ü Ingiltereye; %  8 i Çekoslovakyaya; %  7,6 sı Y unanistana; 

%  5,2 si F ran say a ; %  4,6 sı M ısıra; %  3,8 i K anadaya; %  3 ,4 ü Holandaya 

ve %  3,3 ü A vusturyaya yönelmiştir. İthalâtım ızın da %  20,3  ü Amerika- 

dan; %  17,3 ü Ingiltereden; %  7,7 si Çekoslovakyadan; %  5,5 i Fran sad an ; 

%  5,2 si K anadadan; %  5 i Italyadan ; %  3,9 u A lm anyadan; %  3,7 si İsveç- 

ten ; %  3 ,6 sı A vusturyadan ve %  3,2 si "Avustralyadan yapılmıştır.
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M utlak rakam lar itibariyle başlıca memleketlerle olan ithalât ve ihra
catım ız aşağıki cetvelde gösterilm ektedir :

İ t h a l â t İ h r a c a t
(Milyon Lira) (Milyon lira)

Amerika 164,3 Almanya 111,9
Ingiltere 140,- Amerika 99,2
Çekoslovakya 62,3 İngiltere 85,6
Fransa 44,8 Çekoslovakya 55,8
Kanada 42,4 Yunanistan 52,4
İtalya 40,9 Fransa 36,2
Almanya 31,8 Mısır 31,5
İsveç 29,7 Kanada 26,4
Avusturya 29,3 Holanda 23,5
Avustralya 25,9 Avusturya 23,2

Toplam. .  . 611,4 Toplam. . . 545,7

Yukarıda gördüğüm üz veçhile Dış Ticaretim iz 1949 da da açık ver
m iştir. F ak at bu açık bir sene evvelkine nisbetle hemen yarı yarıyadır. Görü
nür görünm ez ithalât ihtiyaçlarım ıza karşı görünür görünmez tediye vası
taları m enbalarım ız olarak ihracattan  başka istinat edebileceğimiz menbalar 
pek zayıftır. B u  itibarla Dış T icaret Siyasetimiz yanında Dış tediye siya
setimiz de nezaket gösterm ekten hali kalm amaktadır. Ekonomi ve T icaret 
Bakanlığı yıl zarfında ithalât için üç liste tertip ederek bunlardan birincisini 
doğrudan doğruya istihsal, bayındırlık, ulaştırm a ve sağlık ile alâkadar mad
delere; İkincisini Büyük Halk topluluğunun günlük ihtiyaçlariyle alâkadar 
m addelere ve tâli istihsal maddelerine ve üçüncüsünü de yukarıkiler dışında 
kalıp ithaline m üsaade edilecek sair maddelere tahsis etti. Diğer taraftan  
3 /9 7 2 6  num ara ve 8 Eylül 1949 tarihli bir kararnam e ile evvelki 2 /1 5 8 4 3  nu
maralı ve 26 M ayıs 1941 tarihli kararnam e ilga edilerek daha ziyade tediye 
anlaşm alariyle ve serbest döviz mübadeleleriyle ticaretin yürütülmesi yolun
da bir istikam et tutuldu. Ahdî ve gayri ahdî hususî takastan imkânın müsa
ade eylediği nisbette kaçınılmak üzere kararnam e mahzurdan hali kalmayan 
bu usulü ancak zarurî hallerde m uayyen ve mahdut mallara hasreder hüküm
ler koym uştur. M arshall yardımına m üstenit keşide hakları da Dış Ticareti
mize destek olm aktadır.

1948 sonlarında garbî Alm anya ile aktedilmiş olan ticaret ve tediye an
laşmaları 1949 un iptidasından itibaren yürürlüğe girmiştir. Yıl zarfında 
Norveçle 24 Şubat tarihli, Yunanistanla 2 Nisan tarihli, Macaristanla 12 Ma
yıs tarihli, Çekoslovakya ile 9 Tem m uz tarihli, Avusturya ile 8 Ağustos ta
rihli ve H olanda ile 6 Eylül tarihli ticaret ve tediye anlaşmaları aktedilmiş- 
tir. Tediye anlaşmalarında mütekabilen krediler küşadı da derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. îsveçle Türkiye arasında 7 Haziran 1948 tarihiyle mün’akit an
laşm aya ek olarak 14 Mayıs 1949 tarihinde bir anlaşma daha aktedilmiştir.
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PARAMIZ

19 H aziran 1947 tarihile M illetlerarası P ara Sandığına bildirilmiş olan  
muadelet haddi 1949’da da değişmemiştir. Türk lirası 1946 Eylülünde bir 
kıymet düşürme ameliyesi geçirmiş bulunuyordu. Ü ç sene sonra, yani geçen
1949 yılı Eylülünde Sterlin %  30,5 derecesinde bir kıymet tenzili ameliyesi- 
ne tâbi tutulup da bu ameliyenin bütün dünya kıtalarında da akisler yaratm a
sı üzerine kendi paramız zaviyesinden de dahilî ve haricî vaziyet bir kere da
ha tetkik edildi ve neticede para kıymetine dokunulmaması kararm a varıldı 
ki yıl sonuna kadar geçen hâdiseler gerek dahilî fiatlar gerek Dış T icaret za
viyesinden bu kararın isabetsiz olmadığını gösterdi.

Yıl zarfında borsada dolar 280,6  kuruş ile 282,4 kuruş arasında, İsviçre  
frangı 64,- kuruş ile 65,8 kuruş arasında tem evvüç etm işlerdir. Doların sene
lik vasatisi 281,7 ve İsviçre frangının senelik vasatîsi 65,5 kuruştur. Kıym et 
tenzili ameliyesine uğrayan dövizlerin rayiçleri söylemeğe lüzum yoktur ki 
ameliyeye tâbi tutuldukları tarihten evvele ve sonraya ait olarak muhtelif ra 
yiçler vermişlerdir. H er iki devreye ait olarak vasatilerini aşağıki cetvelde  
vermekteyiz :

—  Lira —  
Ameliyeden Ameliyeden 

evvelki devrede sonraki devrede
Bir sterlin 11,3496 7,8953
100 İsveç kuronu 77,8860 54,1250
100 Fransız frangı 1,0328 0,8000
100 Florin 105,5468 73,6840
100 Belçika frangı 6,3887 5,6000
100 Çek kuronu 5,6000 5,6000
100 Eskudo 11,2495 9,7390
100 Liret — 0,4412

Yıl içinde borsada yalnız dolar, sterlin ve İsviçre frangı muamele gör
müş olup diğer dövizler üzerine hiç muamele yürüm em iştir. Binaenaleyh mu
amele görmeyen dövizlere ait olarak yukarıda verilen rayiçler tamamen iti
barîdir.

ALTININ PARAMIZ MUVACEHESİNDEKİ KIYM ETİ :

Altın memlekete serbestçe g irer; fakat ihracı memnudur. Dahilde, da
hilî piyasada serbestçe alım satım mevzuudur. 7 Eylül 1946 para ameliyesini 
müteakip, yani 9 Eylül 1946’da başlayıp 11 Eylül 1947 ’de sona eren bir se
nelik devre zarfında altın piyasasına H ükümetçe vaki müdahale bir daha 
tekerrür etm em iştir. Dahilî piyasada altın, evvelki senelerde görülmemiş se
viyelerde fiyat yüksekliği gösterm iştir. (R eşa t) ve (külçe) fiyatlarını veren  
aşağıdaki cetvel bu hususta bizi tenvir eder. (R eşat 6 ,61519 safî gram  altını 
m uhtevidir; külçe fiyatı safî bir gram  üzerindendir) :
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Kuruş olarak
Senesi Reşat Külçe Senesi Reşat Külçe
1934 925 — 1942 3.323 457
1935 940 — 1943 3.384 450
1936 973 — 1944 3.830 530
1937 1.053 — 1945 3.593 527
1938 1.112 — 1946 3.373 490
1939 1.432 — 1947 3.325 476
1940 2.106 253 1948 4.110 560
1941 2.557 336 1949 4.414 614

K ülçe altının yıl içindeki fiyat tem evvüçlerini de aşağıdaki cetvel gös
term ektedir :

Kuruş üzerinden 
En aşağı En yukarı Ortalama

I 595 628 607
II 596 623 609

III 585 600 593
IV 583 601 595
V 600 623 615

VI 605 618 609
VII 610 621 616

VIII 628 650 637
IX 630 705 657
X  652 677 663

XI 628 655 646
XII 617 631 622 

Senelik 583 705 614

R eşat altınının yıl içinde en aşağı fiyatı 4 .120 , en yukarı fiyatı 4 .840 ve 
ortalam a fiyatı da 4 .414  kuruştur.

GÜMÜŞ FİYA TLA R I :

Son senelerde gümüş fiyatları aşağıdaki seyri takip etmiştir. (1 9 4 4 ’ün 
fiatı ikinci altı aylık fiyatların ortalam asıdır) :

—  Istanbulda —
—  B ir kilo safî gümüş —

(L ira )
1944 106,1
1945 97,3
1946 91,1
1947 111,5
1948 107,8
1949 115,2
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Son 1949 senesi içinde yine bir kilo safî gümüş fiyatı ile 19,9 gram  safî 
ağırlığında bir mecidiyenin fiyatına ait tem evvüçleri aşağıki cetvel göster
mektedir (Istanbulda) :

Bir mecidiye- Bir kilo 
nin fiyatı safi gümüş 

kuruş fiyatı lira

I 203,5 113,8
II 204,7 110,-

III 204,2 112,-
IV 204,- 115,-
V 204,- 114,-

VI 205,7 114,3
VII 208,4 115,-

VIII 208,6 115,-
IX 211,4 116,-
X 213,1 120,-

XI 210,8 120,-
XII 209,6 115,-

Senelik vasatî 207,3 115,2

Yukarıki cetvellerden anlaşılacağı veçhile gümüş fiyatları senelerden 
beri büyük temevvüçler göstermekten uzak bulunmaktadır.
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