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Alelâde Umumî Heyetin Müzakere Ruznamesi

Bankanın 1939 yılı İdare Meclisi Raporunun tetkiki
Mürakabe Komisyonu Raporu üzerine Bilânçonun tasdiki ve temettüatın teklif 
veçhile tevziinin tasvibi,
İdare Meclisinin ibrası,
Müddetleri biten İdare Meclisi Azasından :

1 — B ve C sınıfı hisselerine sahip bankalar ile şirketler tarafından
iki âza intihabı,

2 — D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir âza intihabı 
Müddetleri biten mürakiplerden :

1 — B ve C hisselerine sahip Bankalar ve Şirketler tarafından bir
mürakıp intihabı ,

2 — D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir mürakıp intihabı



TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI
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Sekizinci hesap yılına ait idare Meclisi

R A P O R U

Sayın Hissedarlar

1939 senesine ait bilânçomuz ve muamelelerimiz hakkında Yüksek Heyetinize arzı 
malûmat ederken mezkûr devrei hesabiyenin ne gibi şerait altında cereyan ettiğini teba
rüz ettirmek üzere bu müddet zarfında vukua gelen mühim hadiseler hakkında da 
berveçhizir hülâsatan maruzatta bulunmağı faideli gördük :

U m um i V a z iy e t :

1939 senesi girdiği zaman Asyanın şarkında Çin-Japon muharebesi, Avrupanın 
garbında da İspanya dahilî harbi devam ediyordu. Bu muharebe bir nisanda resmen 
nihayetlendi. Fakat martta Çekoslovakya devleti parçalandı, nisanda İtalyan kuvvetleri 
Arnavutluğu işgal etti. Avrupadaki siyasî buhran artık zaman zaman değil hergün, her 
saat vehametini, şiddetini artırarak yürüyordu ve nihayet asıl büyük ve kanlı infilâk 
eylül ayı ile beraber Avrupada kendini gösterdi. Bu infilâkı müteakip onbeş yirmi gün 
içinde Lehistan, Almanya ve Rusya devletleri arasında taksim edildi. Alman ordularının 
Leh topraklarına girmesi ise İngiltere ve Fransa devletlerinin Almanyaya karşı hali harbi 
ilân etmelerini intaç eylemişdi.

Kânunuevvel iptidasında Rusya Finlandiya topraklarına giriyor ve kanlı bir muha
rebe de bu topraklarda açılıyordu. 1939 yılı hitam bulurken şarkta ( Çin - Japon ), garpda 
( Almanya - Fransa ve İngiltere), Avrupanın Şimalinde ( Rusya - Finlandiya ) muharebeleri 
devam ediyordu.

Bilhassa son on senedenberi bir türlü düzelememiş olan cihan iktisadiyatı ve o 
meyanda Avrupa iktisadiyatı üzerinde harp âmili büyük ve derin tesirler yapmıştır. 
Eylül ayında daha asıl büyük ateş parlamazdan mukaddem dahi Avrupa bir sulh iktisadı 
içinde yaşıyordu denilemez. Fakat bilhassa harp ateşinin parlamasile beraber harp iktisadı 
en şumullü şekillerile tatbikat sahasına girmeğe başladı. Yalnız bilfiil muhasamaya dahil 
olan devletlerde değil, fakat harbin iştial dairesine girmesi ihtimal dahilinde bulunan 
uzak yakın devletlerde dahi servetin istihsal ve inkisam, tedavül ve istihlâk safhalarına 
ait olarak bir çok tedbirler alınmış bulunuyordu. Sâyin ve sermayenin, istihsalden sâye, 
sermayeye ve teşebbüse isabet eden hisselerin tanzimine, fiatların mürakabesine, paranın 
himayesine, dahilî ve haricî ticaretin takyidine, istihlâkin muhtelif cephelerden idaresine 
dair devletlerce re’sen veya tevsian ittihaz olunan tedbirler bu meyanda tadat olunabilir.

Senenin nakdî hâdiseleri de siyasî hadiselerile müvazi yürümüştür diyebiliriz. Arnavut
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frangı altın esasına merbutiyetini tatil etmiş, İtalyan liretine bağlanmış ve ona tebaan müra- 
kabeli paralar meyanma girmiştir. Çekoslovakyanm kuronu ikiye bölünmüş ve Çek kuronu, 
Slovak kuronu namlarını almıştır. Dantzig florini ortadan kalkmış, yerine Alman markı 
kaim olmuştur. Zloti temamen yok edilmemiş, Almanyaya isabet eden toprakların bazı 
kısımlarında tediye vasıtalığını muhafaza eylemiştir. Kuronun ve Zlotinin boş bırakdığı 
yerleri de o yerleri işgal etmiş memleketlerin vahidi nakdileri tutmuştur.

Daha senenin iptidalarından itibaren İngiltere, sterlini korumak için evvelâ filî son
ra kanunî sahada bazı tedbirler almış bulunuyordu. Eylülde muhasematın açılmasından 
biraz evvel ve sonradan bu tedbirler kanunî sahada takviye edildi. Fransız frangı yine 
harbin ilânile muvazi olarak kambiyo mürakabesine tabi tutuldu. Fransız frangı 1933 
denberi bir taraflı olarak sterline bağlı bulunuyordu. Kânunuevvelde bu bağlılık iki 
taraflı oldu ve iki büyük döviz arasında çok sıkı bir tesanüt aktedildi. Sene zarfında 
Fransız frangile İngiliz lirası arasındaki filî muadelet esasen hiç sarsılmamış bulunuyordu. 
Harbin zuhuruna kadar sterlinin serbest piyasada altına nazaran resmî rayicile filî rayici 
arasında bir fark görülmedi. Fakat muhasamat açıldıktan sonra isterlinin İngiltere Ban
kasınca tayin edilen resmî rayicile New-York piyasasındaki filî rayici arasında farklar
o  mertebe ehemmiyetli olmasa da kendini göstermekden hali kalmadı.

1939 gayesinde altına bağlı para, biri daimî olmak üzere belga, diğeri muvakkat 
olmak üzere dolar görülmektedir. 1939 da da altın azamî istihsalini vermiştir. 1936 nın 
1030, 1937 nin i081, 1938 in 1140 tonuna mukabil 1939 da istihsal 1200 tonu aşmış 
bulunuyordu. Nakde muhassas altınlar Amerikaya doğru mütemadiyen akmakda olma 
sına rağmen sarı. maden bütün dünyada kıymetini muhafazada ve milletler arasındaki 
ticaret müvazenesi açıklarını, tediye muvazenesi açıklarını kapamak için aranmakta 
devam eylemekdedir.

M em leketim izde um um î vaziyet :

Başlamış bulunduğu kalkınma hareketine sulh ve sükûn içinde devam eylemekden 
başka hiç bir emeli olmıyan memleketimizi, 1939 yılı, başlanmış bulunan büyük işlere 
yenilerinin dahi inzimamile mütezayit bir ilerleme yürüyüşü içinde bulmuştur.

Bilâhara dünya sulhunun yukarıda işaret eylediğimiz hadiseler karşısında had saf
halara dahil olması millî işlerimizi dahi müteessir etmeden hali kalmamış ve sene sonuna 
doğru yurdumuzun büyük bir mıntıkasının misli az görülen bir zelzele felâketine maruz 
kalması kalplerimizi matemlere garkeylemiştir. On binlerce insan hayatına mal olan bü
yük felâketin bırakdığı azim teessür, vatandaşların yekvücut olarak gösterdikleri feda
kârlıklarda ve dost memleketlerin kıymetli yardım ve alâkalarında bir teselli kaynaği 
bulmuştur. Bankamız da ikiyüz bin liralık nâçiz bir yardım ile bu teselli kaynağından 
bir hisse almağa çalışmış bulunmaktadır.

Başlıca faaliyet sahalarında senenin arzeylediği hususiyetleri aşağıya dercediyoruz :

Z iraat t

Her sene olduğu gibi bu sene de memleketin bâzı mıntakalarında vukua gelen tabiî 
hadiseler dolayısile ziraî istihsalâtımız yer yer zarar görmekten kurtulamamıştır. Fakat 
bu zararlar bütün memleket istihsalâtı arasında ehemmiyetli bir mevki tutabilmekten çok 
uzaktır.

Memleketin belli başlı ziraî mahsullerinden pek cüzî bir kısmında 1938 senesine 
nazaran bazı noksanlar müşahede edilmekde ise de diğer mahsullerimizdeki fazlalık bu
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farkı ziyadesile telâfiye müsait bir derecededir. Memlekette hayvan istihsalâtının her yıl 
göstermekde olduğu tezayüt 1939 senesinde de müşahede olunmaktadır.

Senenin ziraî sahada ittihaz edilen mühim tedbirlerine ait olarak ezcümle : 1935 malî 
yılı sonuna kadar arazi vergisi bakayasının terkini ve Ziraat Bankası kısa vadeli ve orta 
ve uzun vadeli ikrazat faizleri hadlerinin tenzili tedbirlerini ve bunların yani başında 
Aras nehri üzerindeki barajdan istifade edecek sulama şebekesi inşaatının tesrii ve Seyhan 
baraj temelinin atılması hadiselerini kaydederiz.

Sanayi t

Sanayileşme programının tatbikatı devam etmektedir. Ergani Bakır madeni sene 
zarfında faaliyete geçmiş, Karabük demir fabrikası sene zarfında işletmeye açılmış bulu
nuyor. Malatya bez ve iplik fabrikası da 1939 da işlemeğe ve istihsale başlamıştır.

Memlekette kömür istihsalâtı 1939 da da artmıştır. 1937 de 115 bin, 1938 de 561 bin 
liralık bakır ihracatımız 1939 da 2.2 milyon liralık bir kıymete baliğ olmuş bulunuyordu. 
Yine 1939 senesi zarfında Sümerbank sermayesine 19,5 milyon lira ilâve olunarak umum 
itibarî sermaye yüz milyona çıkarılmıştır.

T ic a r e t :

Dahilî ve haricî ticaretimiz, 1939 cihan ticaretinin maruz kaldığı âmillerden bittabi 
müteessir olarak yürümüştür. Haricî ticaretimiz 1939 da bir sene evveline nisbetle ilk 
aylarda bir zaaf göstermekde idi. Yazın o  zaafı kuvvetle telâfiye çalışır bir vaziyet 
almış olduğu halde eylül iptidasında Avrupa harbinin zuhuru üzerine yeniden tevakkufa 
uğramıştır. Mamafi aynı senenin sonuna doğru yapılmış bulunan siyasî ve ekonomik 
anlaşmaların hayırlı inikâsleri neticesinde bu zaaf tehvin edilmiş ve istikbale daha emin 
nazarlarla bakabilmek imkânları hazırlanmıştır. İthalât ve ihracatımızın mikdarları aşağıda 
yazılıdır.

İ h r a c a t  İ t h a l â t
Senesi Bin Lira Bin Lira Yekûn
1936 117 733 92 531 210 264
1937 137 984 114 379 252 363
1938 144 947 149 837 294 784
1939 127 389 118 249 245 638

Noksan, Avrupa harbinin zuhuru üzerine bir tarafdan ihracat mallarımızdan bir 
kısmının ihtiyatî tedbir mahiyetinde olarak ihracı tahdit ve takyitlere tabi tutulmasından 
ve bir takım ithalât mallarının da esasen kendiliğinden memlekete girmemesindendir.

Ton itibarile idhalât ve ihracatımız da berveçhiatidir :
Senesi Yekûn İhracat İthalât

1936 1 909 095 1 376 847 532 248
1937 1 975 730 1 361 690 614 039
1938 2 291 493 1 447 220 844 274
1939 1 869 825 1 134 892 734 933

İhracatımızın beher tona isabet eden kıymeti evvelki senelerle beraber son seneye 
ait olmak üzere âtideki cetvelde görülmektedir :

Senesi Lira

1936 86
1937 101
1938 100
1939 112
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Memleketde sigorta tarifelerinin tenzili, ihracatda olduğu gibi idhalâtda da tâcir 
birliklerinin teşkili, muhtelif memleketlere yapılan takas muamelelerine ait primleri iç ve 
dış konjonktür icaplarına göre tanzim maksadile takas limited şirketinin tesisi yolunda 
ittihaz edilen tedbirler senenin ticaret sahasına ait şayanı kayıt hâdiseleridir.

D evlet M âliyesi :

1939-40 devrei hesabiyesi için 260 milyon liralık alelâde bir masraf bütçesine 
zamimeten 58,9 milyon liralık fevkalâde tahsisata eylül sonunda 20 milyon lira' daha ilâve 
edilmiş bulunmasına göre bu sene için muhammen masarif yekûnu ceman 338 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Tahsilâta gelince : Tahsilât yekûnu yedi ay zarfında iki evvelki 
seneye ait rakamlarla birlikde berveçhiâtidir.

1939 1938 1937
258 972 000 225 220 000 212 042 000

Gerek fevkalâde tahsisatlar dolayısile, gerek bir takım şirketlerin mübayaası ve 
saire gibi sebeplerle düyunu umumiyemiz heyeti umumiyesi itibarile artmıştır.

31 Mayıs
1939 1938 1937

619 386 000 532 614 000 508 624 000

Diğer tarafdan 30 milyonluk Erzurum ■ Sivas hattı istikrazının bundan evvel çıkan 
20 milyonluk kısmına inzimamen altıncı tertibi de senenin son ayında tedavüle çıkarıl
mıştır. Amme hizmeti gören şirketlerin devletleştirilmesi veya amme teşkilâtına mal 
edilmesi yolundaki siyasete Hükümet 1939 da da devam etmiştir. Devlet, İstanbul tram 
vay ve tünel şirketleri imtiyaz haklarile tesisatını mübayaa ettiği gibi İstanbul elektrik, 
tramvay ve tünel idarelerinin teşkilâtile tesisatını İstanbul belediyesine devreyledi. Ankara 
Elektrik, Ankara Havagazı ve Adana Elektrik şirketleri hisse senetlerile hak ve vecibe
leri mübayaa edildi. Bursa ve müttehit elektrik şirketleri (Bursadan mada Edirne, Balıkesir, 
Tekirdağ, Gaziantep) imtiyazlarile tesisatı ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse 
senelerinden bir kısmı satın alındı. Amortisman sandığına hâzinece muhassas 4,5 milyon 
liralık avansın 6,5 milyon liraya iblâğı, Devlet memurlarının ve Bankalarla Devlet mües- 
seseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunların isdan yine se
nenin malî sahadaki şayanı kayıt hadiselerini teşkil eder.

1938 sonuna doğru 7150 kilometre tule malik olan Demiryolları şebekemiz 1939 da 
şarka müteveccih Demiryolunun Erzuruma müvasalatile 7385 kilometreye baliğ olmuştur ki 
bunlardan Devlete ait olan kısmı 6950 kilometredir.

D öviz ve K lirin g  vaziyetleri s

1929 ve 1930 senelerinin ekonomik sarsıntıları yüzünden memleketimizde de alınan 
muhtelif tedbirlerden sonra dış ticaretimizi kliring sistemine istinat ettirmek üzere hasıl 
olmuş bulunan cereyan genişlemekte bulunmuştu. Akdolunan kliring mukaveleleri tatbikatı 
ekonomik ve politik bünyeleri bu sisteme intibak eden bazı memleketlerle, ilk zaman
larda memnuniyet uyandıracak bir şekilde devam etrniş ve fakat İktisadî, siyasî ve nakdî 
rejimleri kliring sistemine uygun bulunmayan memleketlerde kısa bir zamanda aksaklıklar 
göstermeğe başlamıştır. Serbest döviz rejimi carî olan pazarlarda fiatlar cihan rekabetine 
maruz bulunduğu için bizim dahilî fiatlarımızla bunlar arasındaki intibaksızlık kendini 
göstermiş ve bu memleketlerden idhalât yapıldığı halde mukabil ihracat müşkilâtia ve 
bazen ithalatı karşılayamıyacak bir jniktarda yapıldığından bloke matlubat teraküm etmiş 
ve deblokaj için matlubat sahiplerinin bazı fedakârlıklarda bulunmalarını istilzam eylemiştir. 
Bu vaziyetler neticesinde ise bir takım kliring anlaşmaları işleyemez bir hale gelmiştir.
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Diğer cihetten bazı memleketlerle seneden seneye genişlemeğe doğru giden ve 
kliring" esasına müstenit olan mübadeleler ise serbest dövizli ve kliringli diğer mem
leketlerle olan ticaretimizi felce uğratarak bu pazarların ticaretimize her gün biraz daha 
kapanmasına sebep olmuştur. Dahilî batlarımızdaki yükselmeler neticesinde aramızda 
kliring- mukavelesi bulunmıyan serbest dövizli memleketlere olan ihracatımız dahi sür’atle 
tedenniye yüz tutmuştur. Bu şerait altında bir taraf dan serbest dövizli memleketlerle olan 
kliring anlaşmalarında lehimize derpiş edilmiş bulunan serbest döviz yüzdeleri azalmış 
ve kliring anlaşması ile bağlı bulunmadığımız serbest dövizli memleketlerden olan döviz 
gelirlerimiz de ihracatımızla mütenasip olarak sür’atle tenakus eylemiştir.

Her bakımdan tehlike arzeder mahiyette bulunan bu vaziyeti tadil ve İslah etmek 
üzere Hükümetimiz, mevzuu sene zarfında esaslı surette ele alarak serbest dövizli 
memleketlerle olan mübadelelerimizde kliring sistemini tedricen terk ederek bu mübadele
leri hususî takas esasına ircâ eylemek için yeni anlaşmalar akdeylemiş ve fiat intibak
sızlıklarını bertaraf etmek üzere de ihracat ve ithalâta prim tatbik etmeğe başlamıştır. 
Bu suretle diğer memleketlerle devam eden kliring tatbikatının ihracat ve ithalât emte- 
asmda yarattığı sun’î fiat vaziyetlerine prim gibi yumuşak bir mekanizma ile karşı 
koyarak serbest dövizli memleketlerle olan mübadelelere imkân hazırlamıştır.

Bundan başka Hükümetimizin yaptığı siyasî anlaşmalara bu mübadeleleri temin ve 
tevsi edecek mahiyette bir takım esaslar ithal etmeğe muvaffak olması memleketi tama- 
mile girmek üzere bulunduğu çıkmazdan kurtarmış ve haricî ticaretimize gelecek seneler 
için daha berrak ufuklar hazırlamıştır.

Böyle bir değişiklik, büyük bir istihale ifade etmek itibariyle yaşatacağı intikal
devrinde bazı sıkıntılar doğurması beklenebilirdi. Şayanı teşekkürdür ki sıkıntı, işin
azametile mütenasip olmaktan uzak kalmış, alınmış bulunan tedbirlerle intikal devresi 
mükemmelen idare edilerek az his olunmuştur.

Yeni bir harbin başlangıcına sahne ve ondan evvelki müşevveş devrelerin neti
celerine varis olan 1939 senesi, alınan tedbirlerin döviz bakımından tam bir semere ver
mesine müsait bir sene değildi. Mamafi anlaşmalarda istikraz ve kredilere müteallik 
olmak üzere kabul olunmuş bulunan esaslar döviz vaziyetimize yeniden büyük kuvvetler 
temin ederek yeni ticaret anlaşmalarının mütezayit semerelerine intizar etmek üzere bize 
müsait mesnetler hazırlayacağını ümit ederiz.

Para P iy a sası t

Bir tarafdan bütün cihanda senelerdenberi huzur ve emniyetin muhtel bulunması 
dolayısile, diğer tarafdan gerek dahilde gerek haricdj döviz takyidatı sebebile nakdî 
sermayeler, sahipleri için her zaman el altında bulunabilecek bir mahalle, yani bizzat 
sermaye sahiplerinin memleketine avdet etmiş bulunmaktadır.

Bizde de mevduat bizzatl939 senesinin iptidalarında dahi daima tezayüde müteveccih 
seyrini tadil etmemiştir. 1938 gayesinde Millî Bankalarımızın mevduatı mecmuu 250 milyon 
lira idi ki bundan 225 milyon lirası beş bankaya ( Emniyet Sandığı dahil) isabet ediyordu. 
Senenin üçüncü ayında Çekoslovakyanın parçalanması bile piyasalarımızda mühim bir in’ i- 
kâs vücude getirmemişdi. 225 milyonluk mevduat mart gayesinde 237 milyon lira idi. Fakat 
nisan ayı içinde İtalyanın Arnavutluğu işgal eylemesi üzerine Avrupada hasıl olan endişe 
Havası bizde de in’ikâslar tevlit ettiğinden mevzuubahs ay içinde Bankalardan mühim 
mikdarda para çekilmeğe başlandı. Mart gayesindeki 237 milyon liralık mevduat haziran 
gayesinde 215 milyon liraya inmişti. Eylül iptidasında Avrupa harbinin zuhuru vaziyeti 
biraz daha tavzih etti ve piyasalarımızda akisleri biraz daha şiddetli oldu. Mevduat eylül 
gayesinde 186 milyon liraya tenezzül etmiş bulunuyordu.
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Bankalar bu sademeleri bir taraftan kendi mevcudat ve matlubatile, diğer taraftan 
Merkez Bankasına müracaatla karşıladılar. Piyasalarımızdan Millî ve Ecnebî en büyük 
12 Bankanın ( Emniyet Sandığı dahil ) mevduat ve ikrazatı sene nihayetinde yine 
tezayüde doğru seyir etmiştir. Kânunuevvel gayesinde bunların miktarları berveçhiâtidir._

1 =  1 000 000 lira

1939 Mevduat 

K. evvel 261,7

Kasa ve Bankalar

daki m evcudi t

98,7
Iskonto

37,2

Hazine bo
noları

23J
Avanslar

78,8

Borçlu cari 
^hesaplar

85İÖ
Bankamızın bankalara yardımı ise sene zarfında azamî 30.975.000 liraya kadar 

çıkmıştır.
Haricî ve dahilî vaziyetlere müteallik yukarıki izahatdan sonra bizzat Bankamızın 

muamelâtına gelince:
K asa M u a m elâ tı:

1938 gayesi mevcudu
1939 zarfındaki makbuzat
Sene gayesindeki zimmet yekûnu 
Sene zarfındaki 
1939 gayesi bakiyesi 
bulunmuştur.

36 141 610 99 Lira olup
Zİ01 1 7  T856 638 421 17 

892 780 032 16 
853 962 548 30 

38 817 483 86

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

Serm aye H esabıs

1939 gayesi itibarile hisse 
birlikte berveçhatidir: (adet)

1939

senedatı vaziyeti evvelki senelere ait sureti tevezzü ile

1938 1937 1936
A  Sınıfı
B »
C »
D »

35 975 
57 326 
13 662 
43 037 

150 000

35 975 
57 317 
13 948 
42 760 

150 000

35 936 
57 320 
14 118 
42 626 

150 000

35 933 
57 351 
14 118 
42 598 

150 000

Yukarıki cetvelden müsteban olacağı veçhile 1939 senesinde Hükümetin hisseleri 
sabit kalmış olup B sınıfı, yani millî Bankalar, hisselerini dokuz adet arttırmışlardır. Asıl 
hareket C sınıfı (imtiyazlı şirketler ve ecnebi bankalar) ile D sınıfı (efrad ve müessesat) 
arasında vaki olmuşdur ki bu da bir ecnebi Banka ile iki imtiyazlı şirketin hisselerini 
efrat ve müessesata satmış olmalarından münbaistir. Bankamızın 150 000 hissesi sahipleri 
1939 gayesinde 11.438 şahısdır ki geçen seneye nisbetle 557 adetlik bir noksan ifade eder.

T edavü ldeki ban k n otlar :

1938 senesi sonunda kasalarımızda mevcut banknotlara da şamil olmak üzere;
Mevcut bulunan 204 744 442 liralık banknotlara
1939 da . 110 000 000

Hasıl olan 314 744 442
1939 da 17 983 057
ve sene gayesinde 296 761 385

» daha banknot inzimam ederek
» yekûna mukabil
» banknot tedavülden çekilmiş
» banknot kalmıştır

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

296 761 385 liradan
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Sene gayesinde kasalarımızda
mevcut 15 301 150 lirayı tenzil edersek

Bilfiil tedavülde 281 460 235 liralık bonknot bulunduğu neticesine
varırız ki müfredatı berveçhiâtidir:

Eski

Yeni

1939 1938
1 Liralık 6 535 305 13 077 696
5 » 8 564 680 15 994 590

10 » 6 936 200 13 626 900
50 » 7 994 150 15 531 450

100 » 838 400 1 529 800
500 » 11 450 500 23 926 000

1000 » 5 164 000 10 194 000

2,5 Liralık 14 059 590 —

5 » 45 057 180 36 870 655
10 » 37 028 780 21 790 130
50 » 37 874 150 20 380 050

100 » 43 446 800 21 057 450
500 » 27 011 500 —

1000 » 29 499 000 —
281 460 235 193 978 721

Senedat Cüzdanı t

1938 gayesinde
1939 zarfında

sene gayesindeki zimmet yekûnu 
sene zarfındaki

sene gayesi bu hesap

97 388 603 44 
336 998 708 54

434 387 311 98 
217 627 051 30

liralık bakiyeye
liralık muamele inzimam ederek

liraya baliğ olmuş ve yine 
liralık tahsilât neticesi

216 760 260 68 liralık bir bakiye bırakmıştır

Bu bakiyeden 1 181 091 31 lirası ticarî senetler mukabili avans ve 86 623 65 
lirası da iştira senetleri olup bakiye senedat cüzdanı 215 492 545 72 liradan müteşekkildir.

Haftalık vaziyetlere nazaran cüzdan 83,4 milyon lira ile asgari haddi 21 kânunu
sanide, 216 milyon lira ile de azamî haddi sene gayesinde göstermiştir.

A v a n sla r :

Bilançoda görülen avanslardan :

14.842.58 lirası altın mukabili efrada 

7.808.722,—  lirası da tahvilât mukabili hâzineye avanslardan müteşekkil olup 
yekûn 7.823.564,58 liradır.

Evrakı n ak diye k a rş ılığ ı Hazine tah vilâ tı :

Bankamız kanununun 5 ve 6 ıncı maddeleri mucibince mesuliyeti müessesemize 
müdevver evrakı nakdiyeden dolayı hâzinenin Bankaya karşı müteahhit bulunduğu borca 
ait vaziyet A - resülmal ve B - faiz zaviyelerinden berveçhiâtidir:

A) R esü lm a l t

Müdevver evrakı nakdiyeden 1938 gayesinde Devletin Bankaya borcu 
142 744 442 lira iken 1939 senesi zarfında vaki 1 983 057 liralık tediyat üzerine 
bu borç sene gayesinde 140 761 385 liraya düşmüştür. Sene zarfında vaki tediyatın:



1 499 297 20 lirası kupon tahsilâtından 
483 759 80 lirası 1938 temettüatmdan olup

Yekûnu 1 983 057 — liradır.
1934 senesi zarfında kanunumuzda vuku bulan malûm tâdilâta müsteniden yüzde 

birler hasılâtını Hazine 1939 da da doğrudan doğruya itfaya tahsis etmiyerek evrakı 
nakdiye karşılığı cüzdana idhal edilmek üzere Hazine tahvilâtı mübayaasına tahsis etmiş
tir ki tahsil edilen bu meblağ sene zarfında 3.598 972 38 liraya baliğ olmuştur.

B> Faiz :

1939 senesi zarfında hazine tahvilâtı bakiyeleri üzerinden senevi % 1 hesabile 
tahakkuk ettirdiğimiz faiz sene sonunda 1. 385 640 82 liraya baliğ olmuştur ki bundan 
1 034 606 26 lirası sene zarfında tahsil edilmiş ve bakiyesi olan 351 034 56 liranın 
tahsili de olbaptaki mukavele mucibince 1940 senesine bırakılmıştır.

Esham  ve tah vilât cüzdanı :

Bu hesapda mevcut iki nevi senedatdan birinci nevi evrakı nakdiye karşılığı senet
ler, diğer nevi de banka malı diye mukayyet senetlerdir.

A) Karşılık senetler - Bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen bu senetlerin borsa 
kıymetleri :

15.4 
17.67
19.9 milyon lira iken
20.5 milyon lira olmuştur.

1936 gayesinde
1937 »
1938 »
1939 »

B) Banka malı olarak mukayyet senedata gelince: Bunlarda taliyen iki kısma ayrılır. 
Birinci kısım kanunumuzun 34 üncü maddesi mucibince Bankamızın doğrudan doğruya 
ve serbest olarak tasarruf ettiği ve edebileceği senetlerdir ki kıymeti 2 893 379 51 liradır. 
İkinci kısmı ise 3133 No. lı kanunun ikinci maddesine tevfikan ve hususî ihtiyat akçesile 
mübayaa eylediğimiz senetlerdir ki kıymeti 5 924 988 80 liraya baliğ olmaktadır. Bilan
çomuzun Banka malı esham ve tahvilât rakamları 1936 da 3,95 1937 de 5,29 1938 de
7,9 milyon liralık senedata mukabil 1939 gayesinde 8 818 363 31 lira gösterir.

Tevd iat t

1938 gayesinde
1939 zarfında

1939 gayesinde 
sene zarfındaki

25 245 661 51 
1 462 695 299 89

1 487 940 961 40 
1 457 571 716 95

liradan ibaret tevdiat 
liralık teslimat ile

liraya baliğ olmuş ve 
liralık istirdatlar ile

30 369 244 45 liradan iberet bulunmuştur.sene gayesinde bakiye 
Bu tevdatın:
Hazine hesabı carisi ve resmî dairelere 6 085 879
Bankalara 18 410 915
Şirketlere ve hususî eşhasa 5 872 450
ait bulunmaktadır. Yekûn 30 369 244

Mevduatın sureti seyri ise berveçhiâtidir:

Senesi Sene gayelerinde
1936 11 863
1937 17 562
1938 25 246
1939 30 369
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Gayri m enkullerim iz :

Ankarada idare merkezimizle İzmir İstanbul ve Mersin şube binalarının ve 
inşa edilmek üzere Samsunda alınmış olan arsanın :

Mecmu bedelâtı 1 766 668 28 liraya baliğ olup
Bu kıymetlerden 365 446 36 lira amortisman çı-
kaldırıldığı takdirde bilânçoda mukayyet 1 401 221 92 rakamını buluruz.

şube

ih tiyat a k çeleri :

Yüksek heyetinize takdim eylediğiniz bilânçoda bankanın 1939 gayesinde âdi ve 
fevkalâde ihtiyaç akçeleri mecmuu 4 217 134 25 liradır. Mevzuubalıis seneye ait temet* 
tüiin sureti tevziine müteallik tekliflerimiz aynen mazhari tasvip olduğu takdirde bu 
iki nevi ihtiyat akçesi mecmuu berveçhi âti 4 849 384 72 liraya baliğ olacaktır:

Lira Lira
Mevcut ihtiyat akçesi
sene temettüünden ayrılan % 20 âdi ihtiyat 496 607 48 
Sene temettüünden ayrılan fevkalâde ihtiyat 135 642 99

Yekûn

4 217 134 25

632 250 47 
4 849 384 72

Diğer taraftan 1937 senesinde nizamnamei esasimize ilâve edilen maddelerde derpiş 
edilmiş fevkalâde kârların 1939 gayesinde baliği olup kâr ve zarar cetvelinde hususî 
bir kalem olarak görülen 751 714 38 lira ile hususî ihtiyatımızdan mütevellit gelirleri 
teşkil eden 587 567 05 liranın mecmuu 1 339 281 43 liraya baliğ olmaktadır. Hususî ihti
yatımız, haddi azam olan altı milyon lirada bulunduğu cihetle âdi ihtiyat akçesine 
zammı icab eden bu mebaliğ ile âdi ve fevkalâde ihtiyatlarımız yekûnu berveçhiâti :

1 339 281 43 
4 849 384 72
6 188 666 15 liraya baliğ olacaktır.

K âr ve za ra r  :

1939 senesi muamelelerinin banka lehine bırakmış olduğu 2 483 037 41 liralık kârı, 
kanunumuzun 88 inci nizamnamei esasimizin 94 üncü maddeleri mucibince berveçhiâti 
tevzi etmek lâzım gelmektedir :
1939 senesi kârı olan
% 20 nisbetinde alelâde ihtiyat akçesi olarak 496 607 48 
hissedarlarımıza % 6 temettü olarak 630 000 00 lira

2 483 037 41 liradan

ki ceman
tenzil edildikten sonra kalan 
% 5 memurlar hissesi olarak 
% 10 fevkalâde ihtiyat akçesi olarak 
ki ceman
rıldıkdan sonra kalan

1 126 607 48

67 821 50 
135 642 99 lira 
203 464 49

1 126 607 48 lira 
1 356 429 93 liradan

203 464 49
1 152 965 44

yarısı 576 482 72 lira olarak Hâzineye ve diğer

yarısı 576 482 72 lira olarak hissedarlarımıza isabet eyler.

lira ay- 
liranın
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Bu hesap ile hissedarlarımıza tevzi edilecek meblağ % 11,49 nisbetinde olarak 
(630.000+576.482.72) 1.206.482.72 liraya baliğ olur. Bundan tevkifi lâzımgelen kazanç 
ve buhran vergilerinin tenzilinden sonra kalan 1.029.059 28 lira ile geçen sene kârından 
müdevver 1.159.92 liranın mecmuu olan 1.030.219.20 liranın; beher hisseye 6,86 liralık 
bir temettü tevziine müsait olduğu görülür. Şu kadarki beher hisseye küsüratsız tevziat 
yapabilmek için 1.219.20 lira 1940 hesaplarına devredilmiştir.

Daima olduğu gibi bu devrede de müessesemize kıymetli yardım ve himayelerini 
ibzal buyurmuş olan Cümhuriyet Hükümetimize şükran ve saygılarımızı arz eyler ve her 
sene olduğu gibi bu sene de memurlarımızın bankamıza mutad merbutiyet ve sadakat- 
lerile meşkûr hizmetler ifa etmiş olduklarını Yüksek Heyetinize bildirmeği borç biriliz.
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TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASININ

31 Kânunuevvel 1939 tarihinde biten sekizinci hesap devresine ait 

Mürakabe Komisyonu Raporu

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 1939 senesi sekizinci hesap devresine 
müteallik muamelâtı Bankanın kanun ve nizamnamesi ve ticaret kanunu hükümlerine 
göre merkezinde ve şubelerinde tarafımızdan tetkik ve kontrol edilerek Banka işlerinin 
kanunlara ve nizamnameye uygun yapıldığı ve mevcutlarının defter ve kayıtlara mütabık 
ve bu hesap devresi için İdare Meclisince verilen Bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının 
da Banka kuyuduna muvafık olduğu görülmüştür.

Mezkûr hesapların kabulü ile İdare Meclisinin ibra edilmesini ve 1939 senesi seki
zinci hesap devresine ait olup Bilânço ve kâr ve zarar hesaplarında gösterilen safî 
temettüün İdare Meclisinin kanuna ve Banka esas nizamnamesine muvafık olan teklifi 
veçhile tevziine yüksek heyeti umumiyenin müsaadesini dileriz.

Mürakip Mürakip Mürakip Mürakip
Hamit Hasancan Cemil Akok Abdiilvahap Kocamemi İzzet Sirmen



A K T İ F
t ü r k I y e  c ü m h u r i y e t

31/12/1939 Tarihinde Biten Sekizinci

Türk Lirası Türk Lirası

K asa t

Altın sâfi klg. 1.5.
Banknot
Ufaklık

500, 040 21 802 046 69 
15 301 150 — 

1 714 287 17 38 817 483 86

D ahildeki M uhabirler s

Altın sâfi klg.
Türk Lirası
Altına tahvili kabil olmıyan dövizler

678, 111 953 816 81 
198 307 15 
28 192 68 1 180 316 64

H ariçteki M uhabirler s

Altın sâfi klg. 10. 012, 340 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri

14 083 156 90 
21 928 39 

11 420 543 60 25 525 628 89

Hazine Tahvilleri ! 140 761 385 —

Senedat Cüzdanı :

Ticarî senetler 216 760 260 68

Esham  ve T ahvilât Cüzdanı :

Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı 
Banka malı

50 574 675 43 
8 818 363 31 59 393 038 74

A van slar t 7 823 564 58

Gayri M enkuller : [*] 1 401 221 92

D em irbaş t [**] 98 363 56

H issedarlar i 4 500.000 - -

M uhtelif t 2 766 650

.

43

[*] 1.193.000 Liraya sig o rta lıd ır . 499 027 914 30
[**] («t. 500 »  »



MERKEZ B A N K A S I N I N
Hesap Yılı Bilançosu P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Sermaye: 15 000 000 —

İhtiyat A kçesi t

Âdî 3 617 679 68
Fevkalâde 599 454 57
Hususî 6 000 000 — 10 217 134 25

Tedavüldeki B an k n otlar s

Deruhte edilen 140 761 385 —
Altın karşılıklı 17 000 000 —
Reeskont mukabili 139 000 000 — 296 761 385

-

Türk L irası M evduatı : 30 369 244 45

Döviz T aah h ü d atı :

Altma tahvili kabil dövizler 2 847 49
Diğer dövizler, ve alacaklı -

Kliring bakiyeleri 47 214 721 70 47 217 569 19

Muhtelif :

Muvakkat alacaklılar, depozitolar ,

Havaleler ve saire : 36 074 517 40

Diğer alacaklı hesaplar 60 905 026 60 96 979 544 —

Kâr t 2 483 037 41

499 027 914 30



Z İ M M E T
T Ü R K İ Y E  C Ü M H U R İ Y E T

31/12/1939 tarihinde.

Türk Lirası

Verilen Faizler 431 326 17

İdare masrafları 1 576 270 49

Amortisman 103 004 99

Müteferrik Zarar ve Masraflar 465 901 96

Provizyon 416 123 49

Âdî İhtiyat Akçesi 751 714 38

1939 Yılı Safî Kârı 2 483 037 41

6 227 378 89



M E R K E Z  B A N K A S I N I N
Kâr ve Zarar Hesabı M A T L U P

Türk Lirası

Alman Faizler 4 266 668 27

Komisyon ve Acyolar 104 650 10

Tahvilât Kârları 262 595 35

Kambiyo Kârları 1 592 660 32

Müteferrik Kârlar 804 85

6 227 378 89


