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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 Nisan 1935 
Tarihli Fevkalâde Umumî Heyetine sunulan

İdare Meclisi Raporu
İdare Meclisimiz, sayın hissedarlarımızı nizamnamemizin 51 inci maddesi 

mucibince fevkalâde bir toplantıya davet eylemiştir.

Bu davetimizin sebepleri şunlardır:

21-22 Mayıs 1932 tarihli içtimada kabul buyurduğunuz tadilât üzerine 
bankamız malûm olan hükümler dahilinde bir taraftan hâzinenin kısa vadeli 
para ihtiyaçlarını temine çalışırken diğer taraftan devletin uzun vadeli 
ihtiyaçlarını tatmine muhassas tahvilât ile de ilgiler tesis ediyordu. Bu yolda 
vücude getirilen cüzdan muhteviyatı sermaye ve ihtiyat akçemizin yüzde ellisi 
ile mahdut bulunuyordu. Cüzdan, Bankamız için bir gelir mevzuu olduğu kadar, 
devlet itibarını taşıyan tahvilatın piyasasını kuvvetlendirmeye de hadim 
bulunuyor idi.

Bankamız kuruluşunun en birinci amaçlarından diyebileceğim iz (kanu
nî istikrar ) a kavuştuğumuz gün bu alanda hazine ile olan münasebetleri
mizin daha uygun hadler dahilinde genişlemeğe namzet olduğunda şüphe 
yoktur. Bu kanunî istikrara intizaren şimdiden Bankamız bünyesinin müsa
ade ed eb ile ceğ i  hizmetleri yapmaktan geri durmamak maksadiledir ki, hâ
zinenin uzun vadeli para ihtiyacında doğrudan doğruya Müessesemiz hesa
bına iktisabına mezun olduğumuz had fevkinde bir de hâzinenin terhin 
edeceği tahvilâta mukabil avans verebilmek yolunu düşündük ve bu mak
satla esas nizamnamemizin 13 üncü maddesinin ıııüzeyyel son fıkrasının: 
( 32 inci maddenin E fıkrası mucibince ver ilecek  avanslar mukabilinde 
yapılabilecek emisyon 11 inci madde m ucibince hazine borcuna mah- 
sub edilmiş mebaliği tecavüz edem ez ) şeklinde tadilini; ve esas nizamna
memizin 32 inci maddesinin muaddel E fıkrasına:

(Banka yukarıda zikri geçen  tahvillerle hazine bonoları mukabilinde 
vadesi ve faiz nisbeti hazine ile banka İdare Meclisi arasında takarrür 
ettirilmek ve 1934 senesi nihayetine kadar itfa edilen %  1 faizli hazine bo
nolarının %  80 ni nisbetinde olmak üzere Maliye hâzinesine avans verebilir )  
fıkrasının ilâvesini teklif ediyoruz.

Heyeti Umumiyelerince tasvibi ve 1715 numaralı kanunumuzun müte
nazır maddelerinde lâzım gelen değişikliklerin temini halinde teklifimiz 
m er ’i ve muteber olacaktır

*
Hisse senedatımızın devir ve ferağlarında tatbik olunacak muamele hak

kında vaktile nizamnamemizin 21 inci maddesine koyduğumuz bir hükmün 
tatbikatta bir çok  hisse senedi iptaline meydan verdiğini görmekte olduğu



muzdan bu toplantıdan istifade ederek bu hal ve vaziyeti de tashih elm ek 
ist iyoruz :

Yanmış, çalınmış, zayi veya harab olmuş hisse senetleri gibi, dovir ve 
ferağ edilen hisse senetleri için de, en son verilmiş hisse senedinin numara
sını takib eden numarayı havi avnı sınıftan ikinci nüsha bir hisse senedi 
yeni lehtara verilmek ve  ilki alınıp iptal edilmek usulü kabul edilmişti.

Tatbikatta çok  sık ve  haddinden fazla ferağ muamelesi olmamış bulunsa 
idi bu usulün şüphesiz iyi cihetleri görülebilirdi. Ancak, Bankamızın teşekkülü 
sırasında D sınıfından hissedar kaydedilmiş olanlardan mühim bir kısmı 
hisselerini satmakta ve senetler, ancak iki üç ferağdan sonra bunları e lle
rinde tutmak maksadile alanlara geçm ekte  olduğundan ferağ muamelâtı 
oldukça ehemmiyetli miktarlara varmaktadır.

Kuponlarile birlikte bu senedlerin muhafazası zorluklarından sarfınazar 
edilse dahi keyfiyet aynı zamanda mühim masrafları da intaç etmekte bulun
duğu cihetle, hem işi basitleştirmek hem sened sarfiyatını ön lem ek  için 
hisse senedatımızın devir ve ferağ muamelelerini, imkân oldukça aynı hisse 
senedinin arkasında yürütmeği daha muvafık görüyor ve bu husustaki tadi
le de müsadenizi diliyoruz.

Nizamnamenin 21 inci maddesi hükümleri kanunumuza dokunmadığı 
cihetle, tasvibi halinde bu tadilât yalnız esas nizamnamemizde yapılmış 
olacaktır. Bu itibarla esas nizamnamemizin 21Hnci maddesinin de :

(Yukarıki madde mucibince devir ve  ferağ olunan veyahut intikal eden hisse 
senetlerinin arkalarına keyfiyeti ferağ v eya  intikal ile yeni sahibinin ismi 
yazılarak salâhiyettar imzalar atılır. Bir senedin ferağı fazla tekerrür ederek  
arkasında y er  kalmazsa aşağıki fıkraya göre yeni bir senetle tebdil olunabilir. 
Yanan, çalman veya sair suretle harab veya zayi olan hisse senetleri yerine 
sahiplerinin müracaatı üzerine yapılacak tetkik neticesinde aynı sınıftan en 
son verilmiş hisse senedinin numarasını takib eden numarayı havi bir hisse 
senedi verilir. Bu senet eski senedin numarasını ve onun yerine kaim 
olduğunu gösterir bir damga ile damgalanır.) Şeklinde tadilini teklif ediyoruz.

İdare Meclisi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

1934 üçüncü hesap devresine aid 
îdare Meclisi Raporu

Hesaplarını kapamış bulunduğumuz 1934 vılı hadiseleri ve Bankamızın 
muameleleri hakkında yüksek toplantınıza aşağıdaki izahatı sunuyoruz:

Cihan genel du rum u

1914 yılı cihanın genel tarihinde nasıl müstakil bir dönüm noktası teşkil 
etmişse 1929 yılının da cihan ekonomi tarihinde öy le ce  bir fasıl başı yarattı
ğında şüphe yoktur.

Amerikada borsa paniği ile bu tarihte deşilen buhranın bundan böyle 
doğurduğu ekonomik akım, tutmuş olduğu yolu hergün biraz daha açm ak ve 
genişletmek suretile 1934 yılında dahi gidişine devam eyledi.

Ekonomik kavrayış ve anlayışlar bakımından da bir devirden başka bir 
devre intikal ve istihale gösteren bu akım ulusal ve arsıulusal alanlarda 
1934 yılı iç in d e  bir istikrar veremedi. Fiatlarda, bilhassa ham madde fiatla- 
rında düşkünlük, emeği ile geçinir halk tabakaları arasında işsizlik, arsıulu
sal mübadelede devam edip giden darlaşma, aşağı yukarı bütün uluslarda 
malî zorluk yer yer  ve zaman zaman göze ilişen iyilik izlerine ve kalkınma 
umutlarına rağmen genel vasfı itibarile evvelki senelerde olduğu gibi 1934 
yılını da ç e rçev e ley en  sıkıntılı hadiselerin mühimleridir.

İngiltere ve Amerikanın kendi menfaatlerini koruma vadisinde millî 
paraları için aldıkları tedbirlerden diğer memleketler ekonomisi müteessir 
olarak bu zaviyeden alınacak tedbirler arasında para kıymeti meselesi her 
memleketin âcil ve hayati bir mevzuu oldu. Bıı noktadan da 1934 yılı cihan 
için üzüntülü geçti. Sene içinde döviz takyidatı çözülemedi, hatta bazı m em 
leketlerde biraz daha sıkıştırıldı; paralarda devamlı istikrara delâlet edecek  
bir emare sene sonuna kadar da ufuklarda görünmekten uzak kaldı.

Mevcut bu zorluklar ve  çetin şartlar önünde hemen her memleket şef
leri için «Economie dirigöe» günün ana tedbiri oldu. Sanayiin, sa’yile serm aye
nin korunması şekillerinden başlayarak otarkiye kadar varan müdahale si



yasası, halen girmedik saha bırakmadı. Servetin istihsal ve inkisamı, tedavül 
ve istihlâki müdahalenin derecesine göre az ç o k  devlet kuvvetlerinin bakım 
ve idaresine geçti. Devletler, borçlu - alacaklı, müstahsil - müstehlik, patron- 
amele.... gibi muhtelif halk tabakaları arasında ekonomik - sosyal bir m üvaze- 
ne tesisine veya teminine çalışmaktadırlar. Devletlerin bu müdahaleleri sıra
sında “ Monnaie dirigee „ ameliyeleri de cemiyetin iktisadı bünyesi üzerin
de uyuşturucu bir vazife görmektedir. Şukadar ki alınan tedbirlerin gerek 
birbiri, gerek  cemiyet tabakaları üzerindeki in ’ikâslarını âhenkli yürütebil
mek kolay olamiyor. Borçlu tabakayı v eya  sanayi sürümünü korumak için 
para kıymetini düşürmek yolunda alınan tedbirlerden yeni başka zorluklar 
doğuyor ve başka tabakalar zarar görüyor. İstihsal bakımından tedbirler 
istihlâk bakımından aksi tesir yapıyor. Döviz tâkyidatı konurken, parayı 
korurken, para kadar himayesi zarurî olan hususî itibar, umumî itibar, 
beynelmilel mübadele sarsılıyor.

Dünya üzerinde halen iktisadı milliyetçilik şeklinde yürüyen bu akımlar, 
ekseriyetle tedafüi ve fakat çok sıkı ve sert bir savaş mahiyeti almaktadır. 
Bu çarpışma 1934 den evvel yürüyen (rekabet) den manzara ve mahiyet 
itibarile farklıdır. 1914 den evvel arsıulusal alanlarda İktisadî yarışma ve 
çarpışma daha ziyade fertler arasında yer bulur, nadiren devlet araya karı
şırdı. Bu günün şartları içinde ekonomik çarpışm a alanlarına devletler g ir 
mektedir. Gümrük meranuiyetleri, kontenjantman tedbirleri, m oratoryom  
ilânı, para değeri üzerinde ameliyeler, döviz vermekten çekinme, ihracat 
malları için vergi ve tarife tenzilâtı ve  yahııt prim tahsisatı gibi araçlı 
araçsız dampinkler her halde bir sükûn devrinin alâmetleri sayılamaz.

Bizde genel durum

Çetin bir savaştan çıkan yurdun taraf taraf bayındırlık ve erginlik gibi 
hayatî işleriyle uğraşmak vazifesini ön sırada elde tutan Cumhuriyet Hükü
metimizin, üretimi değerlendirmek, alış - veriş hareketlerine hız ve genişlik, 
iç pazarlarımıza da canlılık vermek ve hulâsa ekonomik istiklâli korumak 
gayesile bu alanlarda yapmıya devam ettiği verimli müdahalesi neticesi 
olarak yıl, evvelk i buhran yıllarına kıyasen ziraat sahamız için daha verimli, 
sanayi sahamız çin daha iyi, ticaret sahamız için de daha hareketli geçti. 
Ekonomik durumdaki bu iyilikten malî ve naktî sahalarımız da faydalandı.

Ziraî ürünlerimizin bir kısmı evvelki seneye bakınca noksan gösterdi ise 
de diğer kısmı fazla verm ek suretile fazla ve  noksan bir birini önledi. 
Eldeki muvakkat rakamlara n a z a r a n m ı s ı r ,  çavdar, yulaf, susam, afyon, 
yapak, tütün, bakla, üzüm, incir, palamut miktar itibarile bir az noksan ve 
fakat buğday, arpa, pirinç, burçak, fasulye, nohut, pancar, patates, pamuk 
tiftik, zeytin yağı, fazla olarak elde edildi.

1932 ve 1933 yıllarında bu ürünlerin pek ç o k  düşmüş olan satış d e ğ e r 
leri devletçe alınan tedbirlerin de tesiri ile 1931 yılında kalkınma izleri 
gösterdi: yün, tiftik, zeytinyağı, pamuk, fındık, incir, arpa geçen 1932 ve 1933
yıllarına ve buğday, çavdar, yulaf, üzüm gibi mahsullerimiz de 1933 yılına 
kiyasen daha iyi fiatlarla satıldı.



Memlekette sanayicilik hareketi ve bunun tatbikatına ait devlet adımları 
ve devletin bu yolda efrat ve ınüessesata yardımları 1934 de de devam 
eyledi. Kayseride, Ereğlide dokuma, İzmitte kâğıt, Paşabahçede şişe ve 
cam, K eçiborluda kükürt, Zonguldakta Sömiantrasit fabrikalarının temel
leri atıldı. Turhal şeker fabrikası çalışmağa başladı. İsparta gülyağı 
fabrikasısının açılma resmi yapıldı. Karsta bir süt tozu fabrikası kuruldu. 
Maraştaki Çehik fabrikasına bir un fabrikası ilâve olundu. Bakırköy bez 
fabrikası genişletildi ve baştan aşağı yenileştirildi.

Dahilî ticaret nisbeten iyi ve hareketli geçti. Senenin altıncı ayından 
itibaren tekmil devlet Şömendöferlerinde ve bunu takiben hususî Şömendö- 
ferlerde yapılan tarife tenzilâtının bu hareket ve faaliyette değerli tesirleri 
vardır.

Haricî ticaret hacmi kıymet itibarile 1934 te, bir sene evveline nisbetle arttı: 

( Ü ç sıfır ilâvesile okunacak )

Sene İthalât İhracat Yekûn
1929 256 296 155 214 411 510
1930 147 551 151 454 299 008
1931 126 660 127 275 253 935
1932 85 984 101 301 187 285
1933 74 676 96 162 170 838
1934 86 790 92 149 178 939

Ton itibarile ticaret hacmi seneden seneye kabarıyor, bu artış hemen 
münhasıran ihracat cihetinde tebarüz etmekte ve  ancak daha ziyade ağır
eşyada kendini göstermektedir.

Sene İthalât İhracat Yekûn Ton
1929 995 606 669 664 1 665 270
1930 616 228 776 670 1 392 898
1931 496 607 883 222 1 379 829
1932 417 466 1 077 521 1 494 987
1933 396 494 1 251 434 1 647 928
1934 415 549 1 611 082 2 026 631

1933-1934 malî yılında devlet mâliyesi bütçe muvazenesi bakımından iyi 
kapandı; bütçe gerek hazine muamelâtı gerek hesap yılı itibarile b irazda  
fazlalıklar gösterdi. 1934 ün ilk yedi ayı zarfında tahsilât, tahminatı tutarak, 
hatta aşarak yürüdü. Birinci kâuun sonlan yani bütçenin ilk yedi 
ayları itibarile 1931 de 101, 1932 de 115, 1933 de 96, 1934 de 120 milyon lira 
devlet kasalarına girdi. Buhran ve muvazene vergileri gibi 25 milyon liraya 
kadar gelir yapan fevkalâde vergilerin ve yıl içinde yeniden vergi tarhına 
ve yahut mevcut vergileri tadile matuf olarak çıkan kanunların ve b ird e  
Ergani istikrazına ait son 4 milyonluk meblâğın bu farklı vaziyete faideli 
yardımları oldu.



BütçeniD denk olarak yürütülmesi yolundaki hükümet prensibi, devlet 
m aliyesınin ilerisi hakkında da güven veren bir destektir.

1934 yılında İzmir rıhtım şirketinin ve İstanbulla İzmir Liman inhisarla
rının bilfiil idaresi devlete geçti. Yine bu yıl içinde Devlet İzmir — Kasaba 
Demiryolunu ve İstanbul rıhtımları ile teferrüatını satın aldı. Gümüş paranın 
tedavüle çıkarılmasına başlandı. Sivas — Erzurum Demiryolunun da 30 mil
yonluk dahilî bir istikraz ile inşası kararlaştı.

İştanbul borsasının 1934 te kaydeylediği döviz muamelâtı miktarı evvelk i 
yıllara bakılırsa biraz daha düşüklük gösteriyor. Şu kadar ki bu düşüklükte 
klering muamelâtının daha büyük bir ölçüde araya girmesi esaslı bir su
rette müessirdir.

Esası 1932 de atılmış olmakla beraber kliring muamelâtı hakikatta 1933 
yılının ikinci yarısında harekete gelm eğe başladı. Tam çalışma devrine de 
1934 te girdi. Onüç devletle yaptığımız kliring anlaşmalarının tatbiki neticesi 
olarak bu devletlere ihracatımız 53 milyon liradan 57 milyon liraya ve bu 
devletlerden ithalâtımız 47 milyon liradan 60 milyon liraya yükseldi. Kli
ringli memleketlere ihracatımız umum ihracatın °/n 55 i nden 62 sine ve itha
lâtımız da umum ithalâtın %  64 ünden 69 una çıktı. Kredili kontenjantman 
yollarile memlekete giren malları bu m ukayeseye ithal etmiyoruz. Şu var ki 
mala karşı mal almak esasına dayanıldığına göre  bu memleketler fazla sa
tışlarına karşı malımızın fazla alıcısı olmak, hesaplarını denkleştirmek vazi
yetindedirler.

A lt ın  ve döviz vaziyeti

1933 sonunda (24,9) milyon liralık 17.695 kilo altınımız vardı. Bunun 4 
milyon 652 bin liralık 500.000 altın tutarı 3.307 kilosu kanunumuzun 6 ıncı 
maddesi hükümleri icabı maliye hâzinesinden verilmiş, mütebakisi Banka
m ızca satın alınmıştı.

1934 te alınan altınlarla sene sonundaki mevcut 27,46 milyon liralık 19.522 
kiloya vardı. Ancak ötedenberi bu altınların bir kısmı vakit vakit döviz teda
rikine karşılık tutuldu. Altın terhini suretile yapılan istikrazların en aşağı sev i 
yesi 11. I l in c i  kânunda 23.637 lira ve en yüksek seviyesi 13 Eylülde 2.919.245 
lira göstererek sene sonunda borcumuz 790.533 lirada kaldı. Bu borcun 1933 
de 4,8 m ilyon ’ liraya kadar yükseldiği görülmüştü.

Tedavüldeki Banknotlar

1933 sonunda kasalarımızdakilerle beraber:
Mevcut 
1934 de 
Hasıl olan 
Yine 1934 de 
Sene sonunda

160 698 069 
9 000 623 

169 698 692 
5 085 407 

164 613 285

liralık ıııütedavil banknotlara 
„ daha binerek 

tutara karşı 
„ banknot tedavülden çekildi ve 

banknot kaldı.



Bilfiil piyasada dolaşan banknotları gösterebilm ek için bu 
164 613 285 liradan kasalarımızdaki 

6 456 382 liralık banknotu indirirsek 
bilfiil tedavülde 158 156 903 liralık banknot bulunduğunu görürüz.

Sene zarfında tedavül miktarının en aşağı haddi 23 ağustosta (138.08) mil
yon ve en yukarı haddi sene sonunda (158,2) milyon idi.

1933 e bakınca 1934 te 11 milyonu aşkın olarak tedavülde banknot bu
lunmuştur. Bu banknotlar bilhassa iskonto ve tahvilât cüzdanlarımız ve avans 
muamelelerimiz yollarile piyasaya çıkmıştır.

Tedavülde bulunan banknotlarımız gittikçe eskimekte ve yıpranmakta 
olduğundan'buııların yeniden basma masrafına karşılık olmak üzere geçen  
sene olduğu gibi bu sene de (50 000) lira provizyon yapılmıştır.

Vadesiz taahhüdatın karş ıl ığ ı

Vadesiz taahhüdatımızı gösteren
158 156 903 liralık mütedavil i.banknotlar ile 

17 891 456 liralık mevduatın tutan olan

176 048 359 liraya karşı sene sonunda :
Kasa ve iç  ve dış muhabirlerimizde 

ceman 27 460 043 liralık altın ile
6 904 213 liralık filen altına, çevrilebilir  dövizimiz

___________ vardır ki
yekûnu 34 364 256 liradır.

Bu varlığın bir kısmı döviz istikrazları ve mevduatı mukabili olduğuna göre 
34 364 256 liradan 

dövizıtaahhüdatı 2 972 000 lirayı indirip te

geriye kalan 31 392 256 lirayı yukarıki 176 048 359 liralık vadesiz taah- 
hüdatımıza nisbet ettiğimizde %  17,83 ü buluruz.

N is b e t : 1932 de o/0 12,30 1933 te %  15,87 idi.
Evvelki senelere nazaran elde edilen bu yükseklik paramızın istikrarı 

bakımından sevinm eye değer.

Aktifimiz

Kasa muamelâtı

Kasalarımızın 1933 sonu m evcudu 31 639 653, 58 lira
olup 1934 de makbuzatı 471 478 126, 53 liraya 
varmak suretile yıl sonundaki
zimmet yekunu 503 117 780, 11 lira ve
sene içindeki 476 344 673, 21 liralık

medfuat neticesinde 1934 sonunda bakiye 26 773 106, 90 liradır.



Avanslar

Bunun 1.951.922,32 lirası tevdiat, 489.114,19 lirası tahvilât, 25.406,23 lira
sı da altın karşılığı ikrazlardır.

Mevduat mukabili avanslar:
1933 sonundaki 

1934 içinde
zimmet yekûnu 
sene içinde
sene sonunda

1 730 236, 98 liraya 
23 421 591, 04 liralık muamele inzimam ederek

25 151 828, 02 liraya vardı ve
23 199 905, 70 liralık tahsilat yapılarak

1 95i 922, 32 liralık bir bakiye kaldı.

Tahvilât karşılığı avanslar:
1934 te verilen 1 993 331, 42 liralık avanslardan

yıl içinde tahsil olunan 1 504 217, 23 liralık meblağ tenzil edilmek suretile 

sene gayesinde 489 1)4, 19 liralık bir bakiye kaldı.

Altın karşılığı avanslar:
1933 gayesindeki

1934 te

zimmet tutarı 
Yıl içinde 

yıl sonunda

36 313, 75 liraya
72 245, 08 liralık muamele inzimam ederek

108 558, 83 liraya baliğ oldu.
83 152, 60 liralık tahsilat yapılarak

25 406, 23 liralık bir bakiye bırakıldı.

Evrakı naktiye karş ıl ığ ı hazine tahvilâtı

Banka kanununun 5 ve 6 ıncı maddeleri icabı devrolunan evrakı nakti-
yeden dolayı hâzinenin borcu 1933 sonunda 152 010 068,78 lira iken 1934
yılında 3 084 783,78 lirası ödenerek  bakiyesi 1934 sonunda 148 925 285 li
raya indi.

Esham ve tahv ilâ t cüzdanı

Bu hesap iki k ıs ım dır : biri para karşılığı olarak Mâliyece devrolunan 
( Esham ve tahvilât ) diğeri de kendi alışlarımızdır.

Karşılık olanlar istikrar kanununun neşrinden sonra mahsubu yapılacağı 
cihetle şimdilik bilânçolarımızda ihraç değerlerile gösterilen bu kıymetlerin 
borsa tutarları 1932 sonunda 7,9 milyon, 1933 sonunda 9,5 milyon lira idi.
1934 sonunda da 10 745 258 lira olmuştur.

Kendi malımız olan tahvilâta g e l in c e : geçen  sene cüzdanımızda mevcut 
olan 1225 783,30 liralık kıymetlere mukabil bu sene cüzdanımızda 4 835 991,67 
liralık tahvilât vardır.



Iskonto cüzdanı

1933 gayesinde mevcut olan 7 893 116,77 liralık secedata
1934 te

sene gayesinde cüzdan
ve yıl içinde

sene sonu cüzdanda

44 480 882.59 senet inzimam ederek

52 373 999,36 liraya baliğ olmuş 
39 327 515,06 liralık senet çıkarak 

13 046 484,30 liralık senet bulunmuştur.

Ekonomik durumdaki inkişaf iskonto cüzdanımızda da izlerini göste
rerek sene içinde cüzdan hareketli çalışmış, iskonto talepleri diğer sene
lerden hayli farklı olmuştur.

G a yr i m en ku l le r im iz

Bilançoda 1 448 561,34 lira olarak görünen rakam Ankara, İstanbul ve 
İzmir merkezlerim iz için satın alınan binaların maliyet bedellerinden bu 
güne kadar yapılmış amortismanlar çıkdıktan sonra kalan bakiyedir.

M u h te l i f te  görünen

2 706 087,21 liranın 2 265 600,60 lirası vadeli kambiyo muamelelerinden 
ve geriye kalan kısmı sair müteferrik muamelelerden hasıldır.

Pasifimiz

Sermaye hesabı
1934 gayesi itibarile hisse senedatı vaziyetini evvelki senelere ait ra

kamlarla birlikte berveçlıiati arzediyoruz :

1932 1933 _____________ 1934
A sınıfı 27 275 34 465 35 797
B „ 51 853 55 949 56 08S
C „ 15 000 15 000 14 488
D „  55 872 44 586 43 627

150 000 150 000 15U 000

1933 de olduğu gibi 1934 de de (A) sınıfında görülen fazlalık, nizamna
memizin muaddel 26 ıncı maddesi m ucibince verilen mezuniyete tevfikan 
D sınıfındaki hisselerden bir kısmının A sınıfına intikal etmesinden ileri gel
mektedir.



ihtiyat akçesi

Bilânçomuzda ihtiyat akçesi 663 914,30 lira olarak görülür. 1934 kârının 
paylaşılmasına ait teklifler tasvip olununca bu meblâğ aşağıdaki şekilde
1 026 756,67 liraya çıkacaktır :

Lira ______Lira____

Mevcut ihtiyat akçesi 663 914,30
Sene kârından ayrılacak kanunî
ihtiyat akçesi  304 173,12
Fevkalâde ihtiyat akçesi 58 669,25 362 842,37

Yekûn 1 026 756,67

Tevdiat

1933 sonunda 18 901 522,73 liradan ibaret olan tevdiat
1934 zarfında 681 283 137,46 liralık teslimat ile

Sene gayesinde 700 184 660,19 liraya varmış ve 
Sene zarfında 682 293 203,58 liralık istirdatlarla 

„ sonunda
bakiye 17 891 456,61 liradan ibaret bulunmuştur.

Bu tevdiatın mudiler itibarile durumu şudur:
3 578 307,75 lirası hâzinenin ve irat veren resmi dairelerin, 

989 862,53 „ diğer resmî dairelerin,
4 891 673,13 „ millî bankaların,
2 822 113,77 „ ecnebî bankaların.
2 087 210,44 „ şirketler ve hususi müesselerin,

569 955,01 „ efradın
2 952 333,98 „ ecnebi memleketlerdeki müesseselerindir.

M uhte li f te  görünen

42 061 536, 56 liranın
28 682 000 lirası mâliyenin tevdi ettiği esham ve tahvilât itibari bedelinden,

4 652 000 ” mâliyenin tevdi ettiği altınların bedelinden,
1 199 000 ” ö d en ecek  havaleler ve geri kalan kısmı da diğer muh

telif bakiyelerden gelmektedir.



Kâr ve Z ara r

1934 senesi muamelâtının Bankamız için bırakmış olduğu 1 520 865, 61 
liralık kârın kanunumuzun 88 inci ve nizamnamemizin 94 üncü maddeleri 
mucibince paylaşma şekli aşağıda gösterilmiştir:

1934 senesi kârı olan 
Yüzde 20 nisbetinde 
ihtiyat akçası olarak 
Ve hissedarlarımıza 
% 6 temettü olarak 

C e m a n  

edildikten sonra bakiye kalan 
°/o 5 memurlar hissesi olarak 
Ve %  10 fevkalâde ihtiyat 
akçesi olarak da

C e m a n  
ması icab eder.
Bunlardan sonra kalan 
yarısını teşkil eden 
ve diğer yarısı olan

304 173, 12

630 000

1 520 865, 61 liradan

lira ki

934 173, 12 lira tenzil

586 692, 49 liradan
29 334, 62 

58 669, 25 lira ki
88 003, 87 liranın ayrıl-

498 688, 62 liranın 
249 344, 31 lira hâzineye 
249 344. 31 lira da hissedarlara aittir.

Bu hesapla hissedarlara isabet eden m eblâğ % 8,37 nisbetinde olarak 
( 249 344. 31 +  630 000 ) =  879 344, 31 lira tutar.

Bundan tevkifi icabeden kazanç ve buhran vergilerinin çıkarılmasından 
sonra kalan 762 148, 26 lira geçen  sene kârından müdevver 700, 72 lira ile 
birlikte her hisseye 508,56 kuruş dağıtılmasına müsaittir. Ancak g eçen  sene 
hissedarlara temettü tevziine başlandıktan sonra Haziran 1934 iptidasında tat- 
bika giren 2416 numaralı kanun mucibince B, C, D sınıfı hisselerine ait kâr
lar için kazanç vergisine zamimeten 14 863,81 liralık buhran vergisi ödenmiş 
olduğundan bunun mukabili bu sene B, C, D sınıfı hisselere isabet eden 
kârdan alıkonulmuş ve hissedarlara küsursuz tevziat yapmak için 631,10 lira 
da g e le ce k  sene hesaplarına devredilmiştir. Bu suretle bu sınıf hissedarlar 
için beher hisseye 4,95 lira safi kâr düşmektedir. Kârın bu suretle tevziini 
tasvibinize arzeyleriz.

Maruzatımıza nihayet verirken Müessesemize karşı vazifelerini büyük 
bir sadakat ve merbutiyetle yapan memurlarımızın kıymetli çalışmalarını 
burada muhterem heyetinize hatırlatmağı bir vazife biliriz.

İdare Meclisi



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 1934 senesi üçüncü 
hesap devresine aid Mürakabe komisyonu Raporu

Türkiye Cümhuriyet M erkez Bankasının 1934 senesi üçüncü hesap d e v 
resine müteallik bütün muamelâtı, Bankanın kanun ve nizamnamesi ve T ic a 
ret Kanunu hükümlerine göre m erkezinde ve taşrada müteşekkil şubelerin
de tarafımızdan tetkik ve kontrol edilmiştir.

Banka işlerinin kanunlara ve nizamnameye uygun yapıldığı ve  m e v 
cutlarının defter ve kaytlara mutabık ve bu hesap devresi için İdare m e c 
lisince verilen bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının da banka kuyuduna 
muvafık olduğu görülmüştür. Mezkûr hesapların kabulü ile Meclisi idarenin 
ibra edilmesini ve 1934 senesi üçüncü hesap devresine ait olub b ilanço  ve 
kâr ve zarar hesaplarında gösterilen safi temettüün İdare Meclisinin kanuna 
ve Bankanın esas nizamnamesine muvafık olan teklifi veçh ile  tevziine mü
saadelerini dileriz.

Mürakip Mürakip Mürakip Mürakip
Avni Nurettin M . Muhlis S. Aydoslu



B İ L Â N Ç O

ve

KÂR ve ZARAR HESABI



Aktif

T ü rk iy e  C u m h u r i y e t
31 -1 2  -1 9 3 4  tarihinde biten

T ürk  L irası Türk L irası

Kasa :

Altın m evcudu “ M eskûk ve K ülçe „ 
Safi K ilogram  13. 927. 471.60 

Banknot 
Ufaklık

19 590 144,79 
6 456 3 8 2 -  

726 580,11 26 773 106 90

Dahildeki m u h a b ir le r :

Altın K ülçe Safî Kilogram
1. 788, 023.89

T ürk  Lirası
2 515 0 0 4 -  

234 732,64 2 749 736 64

Hariçteki m uhab ir ler:
Altın Külçe, Safi K ilogram

3. 807, 023.52
Döviz

5 354 894,56 
22 185 580,27 27 540 474 83

Avanslar 2 466 442 74

Hazine bonoları : 148 925 285 —

D eruhte  edilen evrakı n ak tiye  karşılığ ı

Esham  ve tahvilât cüzdanı :
Banknot karşılığ ı 
Banka malı

28 681 787,19 
4 835 991,67 33 517 778 86

Iskonto cüzdanı :

Hazine bonosu 
R eeskont

3 727 928,60 
9 318 555,70 13 046 484 30

Gayrimenkuller 1 448 561 32
D em irbaş 131 511 78
Hissedarlar 4 500 000 --

M uhtelif 2 706 087 21
Nazım  hesaplar 139 393 495 38

Yekûn 403 198 964 96



Merkez Bankasının
Üçüncü hesap devresi bilânçosudur. Pasif

Türk Lirası

Sermaye 

İhtiyat akçeleri:

Âdi
Fevkalâde 

Tedavüldeki banknotlar

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı

Tevdiat 

Döviz taahhüdatı 

Muhtelif

Kâr

Nazım hesaplar

564 224,50 
99 689.80

148 925 285,- 
15 688 000,-

Türk Lirası

15 000 000 

663 914

164 613 285 

17 891 456 

22 054 411 

42 061 536

1 520 865

139 393 495

403 198 964

30

61

50

56

61

38:

96'



Zimmet

Türkiye Cümhuriyet
31-12-1934 tarihinde

I Türk Lirası

Verilen îaizler 100 793 96

İdare masrafları 771 443 87

Muamele vegisi ve harçlar 52 437 68

Amortisman 82 784 03

Provizyon 70 886 88

Müteferrik 71 421 28
1934 safî kârı 1 520 865 61

2 670 633 31



Merkez Bankasının
Kâr ve Zarar hesabı Matlup

Alınan faizler 

Komisyon ve A cyolar  

Tahvilât kârları 

Kambiyo kârları 

Müteferrik kârlar

Türk Lirası

1 921 648 

38 680 

227 136 

442 851 

40 315

2 670 633

54 

3 61 

71 

88 

82

31


