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G e n e l Kurul G ü n d e m i

Bankanın 1945 yılı İdare Meclisi ve Denetleme Komisyonu raporlarının okunması, 
Bilânço ve Kâr ve Zarar hesabının onanması, kârın teklif gereğince dağıtılması 

ve İdare Meclisinin ibrası,

Süreleri biten İdare Meclisi üyeliklerine :

a) B ve C sınıfları hisselerine sahip bankalarla ortaklıklar tarafından iki üye 
seçilmesi,

b) D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir üye seçilmesi,

Süreleri biten denetçilerden :

a) B ve C sınıfları hisselerine sahip bankalar ve ortaklıklar tarafından bir de
netçi seçilmesi,

b) D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir denetçi seçilmesi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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O ndördüncü h esa p  y ılın a  a it

idare Meclisi Raporu

Sayın Hissedarlar,

Bankamızın ondördüncü hesap dönemi olan 1945 yılına ait raporumuzu yüksek 
huzurunuza sunmamıza müsaadenizi dileriz.

Cihara U n r u m n  s

Benzerine dünya tarihinde rastlanmıyan harbin talihi 1944 yılı içinde kesin olarak 
müttefikler lehine yönelmişti. Düşman işgali altındaki alanlara her yandan yapılan büyük 
hamlelerle mâmureler biraz daha enkaz ve çöküntü haline getirildikten sonra mihverin 
her cephede teslimiyetile neticelenen savaşa da nihayet 1945 yılının 7 Mayısında Avrupa’da 
ve 14 Ağustos’unda da Asya’da son verilerek devamlı bir barışa temel kuruluması ve 
bunun için İktisadî ilerleyiş ve İçtimaî güven zaviyesinden bütün milletler arasında işbir
liğini hedef tutacak bir yeni nizam yaratılması mesaisine girişildi.

Savaşan memleketlerde millî gelirin en büyük parçası harp gayretlerine ayrıldığı 
cihetle cephe gerisi halkının savaş boyunca istihlâk ihtiyaçlarında ancak en hayatîlerinin 
asgarî miktarlarile iktifa ettirilmesine zaruret görülmüş ve hele işgale uğramış memle
ketler sefalet ve mahrumiyetin büyük acılarına senelerce katlanmıştır.

Harbin yarattığı olağanüstü şart ve sebeblerin etkisi altında bazı memleketlerde 
para enflâsyonu biraz daha artmış, hayat pahalılığı seviyesi durmadan yükselmiş, yolların 
ve vasıtaların tahribi neticesinde ulaştırma işlerinin uğradığı aksaklıklarla geçim biraz 
daha güçleşmiş, gıdasızlık yer yer çok elemli manzaralar göstermiştir. İnsanlığı maddî ve 
manevî binbir mahrumiyete sürüküyen bu ıztıraplarm tabiî in ikâsı olmak üzere, harbin 
sonunda derhal meydana çıkacak siyasî, İçtimaî, malî ve İktisadî pek çok ve pek ciddî me
seleler karşısında hazırlıksız bulunmamak ve vahim bir takım karışıklıklara meydan 
bırakmamak maksadile vaktinden evvel ve harbin sonuna ait alâmetlerin belirmesile 
beraber galip devletlerce bazı tedbirlere baş vurulmuş, aç ve açıkta kalmak kaygısından 
insanlığı korumak gayesini güden U. N R. R. A. plânı ve dünyanın yeni baştan 
İktisadî kalkınmasını temine çalışacak Milletlerarası Dünya Bankası plânile dünya 
paralarına istikrar verecek para plânlan hazırlanmış bulunuyordu.

Atlantik beyannamesinin ana hatlarına müvazi ğ$ bu hazırlıklar arasında mezkûr 
beyannameyi kuvveden fiile çıkarmak emelile kaleme alınmış projelerden dört devlet
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arasında tanzim edilen ve «milletlerarasında barışı koruyacak, anlaşmazlık kaynağı 
olabilir bütün sebebleri giderecek ve milletlerarası dostluk münasebetlerini genişletecek 
İktisadî, İçtimaî ve İnsanî meselelerin halli suretile milletlerin işbirliğini tamamlıyacak» 
tedbirleri sağlamağı hedef tutan Dumbarton Oaks projesi Nisan 1945 de Sanfransisko’da r 
toplanan bir konferansda Birleşmiş Milletler Andlaşması namı altında ellibir milletin itti
fak ettiği bir misaka inkilâp etmiş bulunmakla beraber huzura ermek imkânı henüz temin 
olunamamış, milletlerarası siyasî havadaki güvensizliğin sıkıntıları içinde endişeden 
kurtulmuş olarak yaşamak bir türlü mümkün oiamamıştrr.

Altı yıllık harbin yüklediği malî külfet hakkında nihaî rakamlar henüz ortaya 
çıkmış olmamakla beraber bu müthiş savaşın insan kayıbı yanı başında büyük mal 
zayiatına da sebep olduğu muhakkaktır. Önümüzdeki nesillere maddî vecibeler yükle
mesi tabiî olan bu harp içinde Fransa 1944 sonuna kadar 3 trilyon 230 milyar frank 
yâni 1944 muadeleti ile takriben 83 milyar Türk lirası - harcamıştır. Bu devre zarfında 
her Fransız 15295 fran k-yân i 397 lira vergi vermiş, Devletin yaptığı istikrazlara 18.142 
frankla - yâni 471 lira ile - iştirâk etmiş, bütçe gelirlerinin millî gelire n is beti de % 27.06 yı 
bulmuştur. İngiltere’nin 1944 malî yılı nihayetine kadar millî savunma giderleri 20 milyar 
480 milyon isterlindir. 1944 paritesiyle 106 buçuk milyar Türk lirası demektir. Adam 
başına Devlet ve mahallî camialar vergi miktarı 247 isterlin - yâni 1284 Türk liras ı-ve  
istikrazlara iştirâk miktarı 293 isterlin - yâni 1524 Türk lirası dır. Vergilerin millî gelire 
nisbeti de % 33 seviyesini bulmaktadır. Birleşik Amerika’nın Haziran 1940 dan - Haziran 
1945 e kadar harp giderleri 288,8 milyar dolara - yâni 375 milyar Türk lirasına baliğ 
olmuştur. Devlet ve diğer camialar vergileri için adam başına 1211 dolar - yâni 1574 
Türk lirası- ve istikrazlardan adam başına 1575 dolar -y ân i 2047 Türk lirası - isabet 
etmiştir. Vergilerin millî irada nisbeti % 24,4 dür.

Bu masrafların Devlet borçlan üzerine yaptığı in’ikâslar çok mühimdir. Harp sonun
da devlet borçlan olarak :

Amerika’nın 262,4 milyar dolar (341,1 milyar Türk lirası)

Fransa’nın 1760, - milyar Fr. (45,7 milyar Türk lirası)

İngiltere’nin 22,8 milyar isterlin (118,5 milyar Türk lirası)

Ve mağlup Almanya’nın 345,4 milyar mark (172,7 milyar Türk lirası) seviyesinde 
birer yük altına girdikleri görülüyor.

İktisadî çöküntülerin ve malî yıkıntıların para hacimlerini şişirmemeleri ve para 
kıymetlerini tesir altına sokmamaları imkânı olamazdı. Bu paraların iç ve dış değerleri 
uğradıkları sademelerle, derece derece sarsılmaktan hâli kalmamışlardır. Harp sona 
erdiği sıralarda ve sona erdikten sonra para durumlarını ıslâh etmek üzere devletler bir 
takım tedbirler almağa başladılar

Avrupa kıt’asının düşman istilâsına uğramış veyahut harpten uzak durabilmiş mem
leketleri her şeyden evvel tedavüldeki fazlayı emmeğe çalıştılar. Bu maksadın istihsali 
için de (banknot mübadelesi) vasıta ittihaz edildi. Bu defa (b ank n ot mübadelesi ) 
eski evrakın piyasadan geri alınarak yerine yenilerinin çıkarılması gibi basit bir ameli- 
yeden çok daha geniş bir mânayı taşımakta idi. Bu mâna bir taraftan tedavül hacminin 
fazlasını sömürmek gayesini takip ettiği kadar diğer taraftan da bütçe açıklarını kapa
mak üzere, vergiden kaçmış veya kaçması muhtemel bir takım servetleri meydana çı
karmak maksadını güdüyordu.

Belçika, Hollanda, Fransa, Norveç, Çekoslovakya gibi memleketlerde baş vurulan 
tedbirler bu zümredendir. Alınan bu tedbirlerle tedavüldeki banknotlardan bir kısmı için
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hamillerine yeni banknotlar veriliyor, bakiyesi bloke hesaplara kaydolunuyordu. Bu he
saplara giren paralardan bir kısmı yine sahiplerine iade ediliyor, bir kısmı da ya vergi
lere mahsup olunuyor veya Devlet istikraz tahvilleri satın alınmasına mecburi olarak 
tahsis ediliyordu. Banknotların yanı başında bankalardaki mevduat hesapları da aynı 
mahiyetteki tedbirlerin mevzuu oluyordu.

Avusturya’da 3 Temmuz 1945 tarihli bir kanunla Avusturya Millî Bankası yeniden 
kuruldu. 1938 de kalkmış olan Avusturya şilini 30 Kasım 1945 tarihli bir kanun ile ih
ya ve iade ve memlekette mütedavil Alman markları ile müttefikler askerî şilinlerinin 
21 Aralık 1945 den itibaren ibra kuvveti ilga olundu. Çekoslovakya’da 1 Kasım 1945 
tarihinden itibaren Çekoslovak kuronu tekrar diriltildi. Almanya’da mütedavil markların 
Kasım 1945 de 70 milyarı bulduğu tahmin olunuyor ve bilhassa eşya kıtlığı yüzünden 
para değerinin günden güne eriyerek halkın bu mübadele vasıtasından sarfınazar ettiği 
ve aynî mübadeleye baş vurduğu söyleniyordu. Aynî mübadelenin Avusturya’da ve Ma
caristan’da dahi yer aldığına işaret edilmektedir. Macaristan’da enflâsyon hudutsuz ge
nişlemiş, Pengö kıymetini mütemadiyen kaybetmiştir. Yunanistan’da drahmi Kasım 1944 
de bir tesbit ameliyesi geçirmiş ve 50 milyar eski drahmi yenisinden bir drahmi ile 
mübadele edilmişti. Fakat Yunan parası gerek 1944 de ve gerek 1945 de kıymetini bir 
türlü muhafaza edememiş, sürekli bir düşüşe uğramıştır. Bunun için 1945 ortalarında bir 
isterline 2000 drahmi paritesi verilmiş iken sene sonlarında bu muadelet 12.000 drahmi
ye kadar yükseltilmiştir. İlk tesbit sıralarında, yâni 1944 Kasımında bir İngiliz altınını 
iki bin vüz kâğıt drahmi ile tedarik etmek mümkün olurken 1945 sonunda bu altını te
darik için 167 bin drahmi vermek lâzım geliyordu,

Belçika ve Hollanda 1944 de başlamış oldukları kuvvetli bir deflâsyon ameliyesile 
paralarının kıymetini tutmağa çalışmışlardır. Hollanda florini 10 eylül 1945 de bir kıy
met tenzili ameliyesine tâbi tutularak Felemenk parası bir isterlin müsavi 10.69 florin 
paritesine indirildi. Finlândiya markı 1945 yılı içinde üç defa kıymet tenziline uğradı. 
Ve bir dolar 31 Mayısda 86 .3 .27  Temmuzda 120,8, 16 Ekimde 136 Fin markı itibar edildi 
Norveç kuronu sene içinde kıymet tenziline tâbi tutuldu ve sene sonunda bir isterlin 
müsavi 20 kuron oldu.

Fransa 1945 sonunda ehemmiyetli bir başka budama ameliyesile frankının muhteva
sını safî 21.01 miligram altından 7,46 miligram altına indirerek, isterimle muadeleti 480 
frank ve dolarla muadeleti 119,1 frank olarak tesbit edildi. Şu kadarki Fransa mn Batı 
Afrika ve Ekuvatör sömürgeleri ve mümasil sömürgeler frangı 1.70 anavatan frangına 
ve Pasifik Fransız müstemlekeleri ve mümasil sömürgeler frangı 2,8235 anavatan fran
gına eşit sayıldı. İtalyan lireti de değerinden çok kaybeden paralar arasındadır; dış 
ticaret için bir isterlin 400 liret muadili addedilmekte iken son zamanlarda bu eşitlik 
900 liret olarak tesis olundu.

Avrupa kıt’asının kolaylıkla istimali mümkün paraları olarak İsviçre Frangı, İsveç 
Kuronu ve Portekiz Esküdosu görülmektedir.

İstihsal artmadıkça ve ithalâttaki zorlukların ortadan kalkması suretile eşyada ve 
hizmetlerde bir bolluk meydana gelmedikçe para kıymetinde devamlı bir istikrara in
tizar eylememek lâzımgelir. •

Yıl içinde isterlin - dolar muadeleti değişmemiştir. Yalnız Haziran 1945 iptidalarında 
isterlin için altın alım f iat ı  168 şilinden 172 şilin ve 3 peniye çıkarılmıştır. Alım fiatının 
tadili s ı r a l a r ı n d a  d a h a  evvelki zamanlara nisbetle nakliye ve sigorta ücretleri hissedilir 
derecede düşmüş olduğu için alım batındaki değişikliğin dolar - isterlin paritesine tesir 
ettirilmesine lüzum görülmemiş ve 168 şilin ile 172/3 şilin arasındaki fark altın müstah
sillerine bırakılmıştır.
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Alman ordularının 1942 - 1943 de sarsılıp ric’at yolunu tutmalarından itibaren mar
kın nüfuz sahası yerinden oynamış ve Almanya’nın geniş kliring- şebekesi hergün biraz 
daha parçalanıp daralmağa başlamıştı. 1945 de Alman inhidamile birlikte bu ağda orta
dan kalktı. Tediye münasebetlerinin doğuda ne şekilde yürüdüğü hakkında sarih malû
mat mefkut bulunuyordu. Batıda Ingiltere ,  Fransa. Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, 
İsviçre aralarında kliringe nazaran daha yumuşak bir takım tediye anlaşmaları akdettiler. 
Bu anlaşmalarda krediye ve bazılarında altın teatisine de imkân verildi

Bir çok memleketlerin İngiltere ve Amerika’daki alacakları harp sırasında blokaja 
tâbi tutulmuştu. Harbin sona ermesi üzeıine bu memleketlerden bazılarının bloke hesap
ları az çok serbest bırakıldı. Böylelikle Avrupa memleketleri tediye alanında biraz daha 
geniş nefes alabildiler.

Milletlerarası tediyeler bakımından senenin sayılı en mühim olaylarından biri 1944 
temmuzunda Bretton Woods konfesansında kabul edilen planların 1945 yılı sonlarında 
35 Devlet tarafından tasdik edilmesi ve böylece yürürlüğe girmesidir. Diğer bir hadise 
de İngiltere-Amerika Malî anlaşmasıdır. Ağustos ayında Amerika, ödünç verme ve kiralama 
usulünü birden kaldırdı; bu usul ile Amerika, Temmuz 1941 den Ağustos 1945 e kadar 
muhtelif memleketlere 42 milyar dolarlık teslimatta bulunduğu cihetle bu teslimatın bir
den kesilişi başka memleketler için olduğu gibi İngiltere için de harpten sulha geçiş 
keyfiyetini biraz daha zorlaştıracak mahiyet ihdas eylemiş oldu. Bunun üzerine iki mem
leket arasındaki malî görüşmeler hızlandırılarak varılan anlaşma ile Amerika İngiltereye
3 milyar 750 milyon dolarlık bir kredi açmağı taahhüt eylemiş ve iki memleket millet
lerarası münasebetlerinde nakdî ve ticari engelleri ortadan kaldırmak için ellerinden 
geleni yapmağı kararlaştırmışlardır.

Millîleştirme ceryanı bütün Avrupa’da esen bir hava olarak görülmektedir. İngiltere 
de iktidarı ele  alan işçi partisinin ilk işlerinden biri de In giltere  Bankasının millileştiril
mesini karar altına almak olmuştuşr. Fransa Bankası d a  yıl içinde doğrudan doğruya 
Devlete maledildi,

Lehistan’da, Macaristan’da, Yugoslavya’da, Romanya’da ve Bulgaristan’da büyük 
arazi parçaları köylülere tevzi edilmektedir.

Harp dolayısile dünyada altın istihsali bir hayli yavaşlamış olan yürüyüşünü 1945 
de de pek düzenleyemedi. 1940 daki 1260 tonluk istihsal 1942 de 1113, 1943 de 924,
1944 de 855 ton olarak tahmin edilmekte idi. 1945 istihsalinin 1944 seviyesini geçeceği 
değil bulacağı da eldeki aylık bazı rakamlara nazaran şüpheli görülmektedir.

Dünya altın stoklarının en mühim kısmının Birleşik Amerika’da bulunduğu maûlm- 
dur. Bu memleketin 1941 sonunda 22,7 milyar dolarlık altın mevcudu 1944 sonunda 20,62 
milyar dolara inmiş ve 1945 senesinin son aylarına doğru bu mevcut 20 milyar dolara kadar 
düşmüş görünüyordu. Londra’nın altın alım fiatında vukua gelen değişiklik Newyork’ta 
bir tepki husule getirmemiş ve Amerika’da safi bir ons altın için 35 dolar fiat sabit 
kalmakta devam eylemiştir.

Gümüşün fiatında da yıl içinde ehemmiyetli bir değişiklik olmuştur, Amerika Hükü
meti memleket dışından gelen gümüş hakkında uygulamakta olduğu güdümlü fiatmı 
eylülde 45 sentten 71,11 sente çıkarmıştır ki memleket içinde istihsal edilen gümüşün 
alım fiatı da budur. Buna muvazi olarak İngiltere de 25,5 peni fiatı 44 Peniye yükselt 
miştir.
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Yurdomuzda genel durum;

Almanya ile Jap on ya’ya karşı 23 Şubat 1945 de tarafımızdan harp hali ilân edil" 
mekle beraber, bu harp ilânı keyfiyeti filiyata inkilâp etmemiş olduğu gibi harbin başın 
danberi memlekette alınmış savunma tedbirlerine de derhal son vermek imkânı hasıl 
olamamıştır.

1944 yılında tarımsal alanda çok iyi bir mahsul almıştık. Yağmursuzluk yüzünden
1945 yılında aynı seviyeye ulaşmak mümkün olamamış ise de yiyecek sıkıntısı çekilme
miş ve bazan bir milyon tona kadar varan gıda maddeleri stoku memleket için esaslı bir 
dayanak olmuştur.

Hayvan mevcudu itibarile 1945 senesi daha müsait görünmektedir. 1941 de 42,6 
milyonluk baş, iki sene içinde 37,8 milyona düşmüştü. 1944 deki kalkınma 1945 de de 
devam ederek mevcut 41,5 milyona yükselmiştir.

Çiftçiye ziraat âletleri, ziraî ilâçlar ve sun’î gübreler dağıtım işlerine bu yıl da 
önemle devam edilmiş, çay ekiminin memlekette yerleştirilmesi işi de ilerletilmiştir.

Sanayileşme gayretleri imkân nisbetinde 1945 de de devam eylemiş, maden kömürü 
istihsal miktarı yeni bir hamle ile arttırılmış, linyit istihsali genişlemiş, bakır, krom istih
salleri de memnunluk verecek bir seviyeye ulaştırılmıştır.

Harp halinin sona ermiş bulunmasına rağmen barış düzeninin Dünyada henüz kuru
lamadığı ve memleketin iç ve dış ticaretindeki takyitler 1945 yılında da devam eylediği 
cihetle ticaretimiz 1945 de esaslı bir gelişme gösterememiş, hatta dış ticaretimiz 1944 e 
nisbetle daha daralmış, toptan fiatlar biraz düşmekle beraber hayat pahalılığı bir yıl 
evvelki tazyikini cüz’i de olsa bu sene biraz dalıa artırmış, fakat ne olursa olsun, İkti
sadî zaviyeden umumî hayat, heyecandan âzade bir yıl geçirmiştir.

Toptan fiatlar, 1938’ in 100 üne nazaran 1944 de 458.3 iken 1945 de 444,3 olmuş
tur. Bu mukavemet, harbin nihayet bulmuş olmasına rağmen istihsalin canlanamamasın- 
dan, ithalâtın bolluk ifade edecek bir seviyeye varamamasından ileri gelmektedir

Hayat pahalılığı endekslerinin Ankara. İstanbul ve 20 il merkezindeki yıllık ortala
maları :

Ankara İstanbul 20 il merkezi

1944 de 333, 9 343, 3 415, 1
1945 de 337, 4 362, 5 422, 2 dir.

İstihsalde eksiklik, ithalâtta zorluk, maliyetlerde yükseklik ile diğer âmillerin mem
lekette doğurduğu hayat pahalılığı 1945 yılında da devam etmiş ve pahalılığın geniş 
müstehlik tabakası üzerinde yapmakta olduğu baskı bu yıl zarfında da hissedilmekten 
hali kalmamıştır.

1944 de para hacmi ehemmiyetli bir nisbette yükselmiş olduğu halde bunun fiatları 
yükseltmeğe esaslı bir tesiri olmamıştı 1945 yılında ise tedavül hacmi geçen yılın aksine 
olarak mühim denilecek derecede bir azalma göstermiş ve 1944 sonunda 960,8 milyon lira 
olan tedavüldeki banknot miktarı 1-945 sonunda 79,6 milyon azalarak 881.2 milyona 
düşmüş iken bu azalışın da hayat pahalılığını düşürme hususunda bir etkisi görülme
miştir.
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D ış ticaretimizle ilgili o la ra k  4 M ayıs  1945 d e  İngiltere ile, 1 Haziran 1945 de 
Yunan istan  la, 22 Haziran 1945  de Ç e k e s l o v a k y a  ile 12 Eylül 1945 d e  İsviçre ile ticaret 
anlaşm aları yapılm ış v e  m em leketim iz le  bu  m em lek et ler  arasındaki ticaretimizin v e  ted iy e  
m uam elelerim izin  İslah v e  tanzim ine çalışılmıştır.

İsterlin hariç ithalâttan pr im  a lıp  ihracata prim verm ek  usulü, K asım  1944 e kadar
p ren s ip  itibarile kaldırılmış iken bu usul o  tarihte d o la r  lehine y e n id e n  ihya ed ilm iş
v e  4 N isan 1945 tarihinden itibaren d e  İsviçre  Frankı ’na, İsveç  k u ro n u ’ na v e  P ortek iz  
E s k ü d o ’ sına teşm il o lunm uştur.

l>öviz ve altın dorumu s

1930 d a  İstanbul K a m b iy o  Borasında  m u am ele  g ö r e n  d ö v iz le r  1,5 m ilyar  P u v an k are  
F ra n g ın d a n  fazla bir k ıy m ete  b a liğ  o lu y o rd u  ki o  zam anki bir frank m üsavi 8 ,3 4  kuruş 
m uadeletıle  131 m ilyon  Türk lirası dem ekti. Bu miktar 1945 sen es in de  2 3 ,9  m ilyon  P u 
van kare  fra n g ın a  d üşm ü ş bu lunm aktadır .  Bunun sebeb i,  1933 den  itibaren  m em lek et  dışı 
ted iy e  m uam elelerin in  b ir  takım  takas ve  ted iy e  anlaşm alarına bağ lanm asından , anlaşma 
bulunm ıyan  m em lek et le r  için d e  y in e  k ısm en  ta k a s  usulünün u y g u lan m a s ın d an , b ö y le 
likle bir k ıs ım  ted iye ler in  se rb e s t  d ö v iz  teatisi u su lünden  m ü stağn i k a lm asın dan  v e  daha 
son ra  serb est  d ö v iz le  yapılan  m ühim  b ir kısım ted iy e le re  ait döv iz ler in  d e  B orsa d a n  d o la ş 
m am asından  ileri ge lm ekted ir .

1945 s o n u  d ö v iz  m e v c u d u m u z  59,2 m ily on  liralıktır. Ü çü n cü  şahıslara d ö v iz  o larak  
pas ifte  b o rcu m u z  g ö rü n e n  17,8 m ilyon  lira bu m evcuttan  indirilirse 41,4 m ily on  liralık 
bir b a k iy e  m e v cu t  kalır. M em leketin  d ö v iz  m e v c u d u n u  m ütalâa e d e rk e n  ya ln ız  döviz leri  
g ö z  ö n ü n e  almak kâfi d e ğ ild ir .  Z ira  e le  g e ç e n  d öv iz le r i  ilk fırsatta v e  im k â n da  altın’a 
çe v irm e ğ i  ihtiyata u y gu n  g ö r d ü ğ ü m ü z d e n  d o la y ıd ır  ki d ö v iz  ve  altın, B ankam ız  kasa  v e  
kay ıtlarında  zam an zam an yerler in i  b irb irlerine  v erm ek ten  hali k a lm am ak tad ır lar .

Durum  bu b a k ım d a n  in ce le n d iğ i  ta k d ird e  B an kam ız  b i lâ n ço su n d a k i  altın v e  d ö v iz  
m e v c u d u n u n  to p y e k û n  mütalâa ed ilm es i  lâzım  gelir.

Bu m e vcu t la r  1945 d e  d e  artış g ö s te r m iş t i r :

(M i ly o n Lira)
1945 1944

K a sa  ve  m u h ab ir lerd e  altın 300 , 9 276, 4
D ö v iz 59, 2 51, 7

Y e k û n 360 , 1 328, 1
Pas iftek i  b o rç la r 17, 7 15, 4

B ak iye ler 342 , 4 312, 7

1944  s o n u n d a  B anka b i lâ n ço su n u n  d a h i ld e  v e  har iç te  d iy e  g ö s t e r d iğ i  a ltınlar 196,5 bin 
k ilo  idi. 1945 s o n u n d a  bu  m iktar 213.9  bin k i loy a  u laşm ıştır  ki, bu  suretle b ir  yıl evv e le  
n isb et le  17.4 bin  k ilo lu k  b ir artış  o ld u ğ u  anlaşılır. B ilâ n çod a  k ıy m e t le n d irm e  h ad d i ,  safî 
b ir  g r a m  altın m üsavi 140 kuruş 658  küsur h esab iled ir ;  yân i 6 ,61519  sa fî  gram lık  bir 
Türk  altın lirası 9 30 ,48  kuruş itibariledir. Bu suretle  213 ,9  bin  k ilo  altının bu lu n an  k ıym et 
y e k û n u  3 00 ,9  m i ly o n  lira o lu p  b u  k ıy m et  ye k û n u  b ir  s e n e  e v v e lk i  276,4 m i ly o n  liralık 
altın m e v c u d u n a  nazaran 24.5 m ily on  liralık le h e  bir fazlalık g ös ter ir .
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P ara ve se rm a y e  p iy a sa la rı :

Para ve sermaye piyasalarına göz atılırken, sene sonunda mevcut 11 büyük Ban
kanın 1944 sonunda 481,7 milyon lira olan mevdudatının 1945 sonunda 513,4 milyon 
liraya yükselmek suretile 31,7 milyon liralık bir artış kaydettiği görülür. Artış nisbeti 
% 6,2 kadardır:

Tedavül hacmine nazaran bankalardaki mevduatın seyri şöyledir :

Mütedavil banknotlar Bankalar mevduatı 
milyon lira milyon lira

1938 193, 9 290, 7
1939 281, 5 261, 9
1940 403, 6 274, 4
1941 512, 5 374, 5
1942 733, 9 368, 7
1943 802, 1 419, 1
1944 960, 8 481, 7
1945 881, 2 513, 4

Mütedavil banknotlardaki artış nisbetine nazaran bankalar mevduatındaki artış nis- 
betinin geri kaldığı âşikârdır. Bununla beraber 1945 senesinde bir yıl evvele nazaran 
tedavüldeki banknotlar nisbeti gerilediği halde bankalar mevduatında bilâkis biraz iler
leme de göze çarpmaktadır.

1944 e nazaran 1945 de mevduatın umumî çerçevesi içinde gösterdiği artışda üçde 
iki nisbetinde vâdeli mevduat yer tutmaktadır.

Tedavüldeki banknotların müfredatına girildiği zaman halk elindeki parçaların daha 
ziyade büyük kıymetlere kaydığı da görülmektedir.

Devlet m âliyesi t

1946 dan itibaren takvim yılı ile mâlî yılın heraber yürütülmesi hakkındaki kanun 
icabından olarak 1945 içinde biri 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar muteber 
olmak üzere yedi, diğeride 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 19-16 ya kadar muteber olmak 
üzere oniki aylık iki bütçe kabul edilmiştir.

7 aylık 1945 bütçesi 603,4 miiyon liralık bir giderle bağlandığına göre 12 aylığa 
iblâğı halinde bunun yekûnu 1 milyar 34 milyon lirayı bulur.

1946 için onanmış olan bütçenin giderler toplamı 990,5 milyon ve gelirler toplamı 
894,6 milyon ve açık da 95,9 milyon liradır. Bu açık bir taraftan toprak mahsulleri ver- 
gisile ihracattan alınan çıkış vergisi kaldırılırken dalgalı borçlarda geniş bir ödeme ve 
tasfiyenin de derpiş edilmesinden doğmuş bulunmakta ve gider bütçesindeki önemli 
kısıntılara mukabil kalkınma iş lerine büyük ödeneklerin de ayrıldığı ayrıca görülmektedir.

1946 bütçesi münasebetile yayınlanan Bütçe Komisyonunun raporuna göre Devletin 
b o rç la n :
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Lira

299. 310. 312 Türk lirası ve
359. 342. 984 ecnebi parası olarak konsolide
827. 527. 893 Türk lirası ve

2. 919. 999 ecnebi parası olarak dalgalı olmak üzere

toplamı 1. 489. 101. 188 liradır.

1945 yılı içinde piyasaya iki defada cem’an 90 milyon liralık istikraz tahvili çıkarıl
mıştır. Her ikisi de 45 şer milyon liralık olan bu istikrazların onar milyonluğu % 5 faizli 
ve ikramiyeli 1941 Demiryolunun 4 cü ve 5 inci tetiplerine ve otuz beşer milyonluğu 
da % 7 faizli Millî Savunmanın 3 cü ve 4 cü tertiplerine ait olup bu istikrazlar şimdiye 
kadar görülmedik bir tahallükle kapatılmıştır.

Yılın İktisadî ve İçtimaî olduğu kadar malî bakımdan en önemli hadiselerinden biri 
toprak kanununun çıkarılmasıdır. Bu kanun hükümlerine göre topraksız köylüye Devlet 
ve sair camia mallarından olduğu gibi muayyen hadlerin üstünde toprağa sahip olan 
kimselerden bedeli mukabilinde alınacak araziden de toprak verilecektir.

Yıl zarfında Belediyeler Bankası ilga edilmiş yerine 100 milyon lira itibârî sermaye 
ile İller Bankası kurulmuştur. Yeni Banka faaliyetini eskisi gibi yalnız şehirlere hasretmi- 
yerek köylere varm aya kadar genişletecektir.

Kamu hizmeti gören şirketlerin millîleştirilmesi programının bir devamı olmak üzere 
Istanbulda Boğaziçi seferlerini yapan Şirketi Hayriye 2,5 milyon liraya satın alınarak 
Devlet Denizyollarına devrolunmuştur.

Yılın önemli hadiseleri arasında Emlâk ve Eytam Bankasının Kredi Fonsiye( Credit 
Foncier ) Bankasına istihale etmesini istihdaf eden bir kanun tasarısının Büyük Millet 
Meclisine sunulmasını, bir umumî gelir vergisi tasarısının hazırlanmasını. Damga resmi 
ile Tahsili Emval kanunlarının yeni baştan kaleme alınmasını, Devlet baremine tâbi me
murların maaş derece tutarlarının bir üst dereceden verilmesini, bunlardan da % 5 nis- 
betinde tekaüt aidatı kesilmesini, Nisan ayında memurlara ve müstahdemlere bir maaş 
tutarında yardım yapılmasını. Ereğli limanı inşaatının 7 milyon liralık kısmının ihalesini 
Çalışma Bakanlığının ihdasını, iş kazaları, meslek hastalıkları, analık sigortaları hakkında- 
ki kanununu ve sıtma ile savaş kanununun isdar ve kabulünü zikretmek lâzımgelir.

Bankam ız muameleleri :

Dökümlü izahatı bu raporumuzun son sahifelerine eklenmiş notlardan da anlaşıla
cağı veçhile :

1 — Kasalarımızın 1944 sonu mevcudu 112,7 milyon küsur lira idi. Yıl içinde kasa
larımıza 3 milyar 292 milyon küsur lira girmiş, 3 milyar 288 milyon küsur lira çıkmış ve 
kasalarımız 116,4 milyon küsur liralık bir mevcutla kapanmıştır.

2 — Sermayemizin, yıl sonu durumuna göre,
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150, 000 adet hissesinden,

36, 645 adedi A
57, 309 adedi B

9, 813 adedi C

46, 233 adedi D hissedarlarının elindedit.

3 — ledavüldeki banknotlarımızın 1944 sonu tedavül miktarını teşkil eden 963.9 
milyon küsur liralık banknota 1945 içinde 930,3 milyon küsur liralık banknot daha katıl
mış, bu arada 1 milyar 6 milyon küsur liralık banknot çekilmiş ve yıl sonunda tedavül 
mevcudu geçen yılın 963,9 milyon küsur lirasına mukabil bu yıl 887,9 milyon küsur 
liralıktan ibaret bulunmuş ve kasalarımızın banknot mevcudu da indirilince, tedavül hacmi, 
geçen yılın 960,8 milyon küsuruna mukabil bu yıl sonu 881,2 milyon küsurunda karar 
kılmıştır.

4 — Senetİer cüzdanımızın geçen yıl sonunda mevcut 583,4 küsur milyonluk bakiye
sine bu yıl içinde 1 milyar 23 milyon küsur liralık senet eklenmiş, 1 milyar 77 küsur 
milyon liralık senet ödenerek cüzdandan çıkmış ve yıl sonu 528,8 milyon küsur liralık 
senet bakiye vermiştir.

5 — Avanslar hesabımızın 1944 bakiyesini teşkil eden 265,7 milyona mukabil bu 
hesap 1945 sonunda 231,2 milyonluk bir bakiye göstermiştir.

6 —  Eski evrakı nakdiyenin karşılığı olan tahviller portföyündeki 128, 1 milyon lira
lık alacağımız bu yılın 2, 9 milyon liralık tahsilâtile 125, 2 milyon’a inmiştir.

7 —  Tahviller cüzdanı mevcudu da geçen yılın 47, 5 milyonuna mukabil bu yıl 
48,9 milyona yükselmiştir.

8 — Tevdiat hesaplan geçen yıl sonundaki 135,2 milyonluk bakiyeye mukabil yıl 
içinde 5 milyar 611 milyon küsür liralık giriş ve 5 milyar 616 milyon küsur liralık çıkış 
kaydettikten sonra 120,3 milyon liralık bir bakiye ile kapanmıştır.

9 — Gayrı menkullerimizin amortismanlar çıkarıldıktan sonra gösterdiği bakiye bu 

yıl sonunda 1 milyon 244 bin liraya inmiştir.

10 —  İhtiyatlarımız da geçen yılın 20,6 milyonuna mukabil bu yıl sonunda 22,4 
milyona yükselmiş olacaktır.

K âr ve Z arar  :

1945 muamelelerinin sağladığı gelirlerden Bilançoya ilişik Kâr ve Zarar cetvelinde 
gösterildiği üzere idare masrafları, amortisman ve provizyonlar ve saire çıkdıkdan sonra 
7 .4 6 9 .1 7 1 ,2 7  lira sâfi kâr kalmakdadır.

Bu kârı Kanunumuzun 88 inci ve Statümüzün 94 üncü maddeleri gereğince aşağıda
ki şekilde dağıtmak lâzımgelmekdedir:

1945 yılı kârı olan 7. 469. 171, 27 liradan

1. 376. 917, 13 lira 

6. 092. 254, 14 liradan

726. 864, 16 lira

5. 365. 389, 98 liranın

% 10 âdi ihtiyat akçesi olarak 746. 917, 13
Hissedarlara % 6 birinci te 
mettü olarak 630. 000, —

indirildikten sonra kalan
% 5 Memurlar hissesi olarak 117. 638, 75
% 10 Fevkalâde ihtiyat
akçesi olarak 609. 225, 41

düşüldükden sonra kalan
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yarısı 2.682.694,99 lira olmak üzere Hâzineye 
» da 2 682.694,99 „ » „ Hissedarlarımıza isabet eder.

Bu hesaba göre hissedarlarımıza dağıtılacak miktar (630.000-f- 2.682.694,99 —  r 
3.312.694,99) liraya baliğ olmaktadır.

Bu 3.312.694,99 liradan Bankanın ödemekle ödevli bulunduğu kazanç ve Buhran 
vergileri ve zamları çıkarıldıktan sonra kalan 1.049.911,94 liraya geçen yıldan artmış 
olan 148.29 laranın katılmasile elde edilen 1.050.060.23 liranın hissedarlara dağıtılması 
neticesinde beher hisseye safî (7) liradan 1.050.000,— liranın verilmesi ve bölünmesi 
mümkün olmıyan 60.23 liranın 1946 yılına bırakılması gerekli görülmektedir.

Keyfiyeti sayın hissedarlarımızın yüksek kararlarına arzederken Cumhuriyet Hükü
metimizden gördüğümüz kıymetli yardımlara karşı minnettarlığımızı ve memurlarımızın 
gayretlerini huzurunuzda saygı ile bildiririz.

idare M eclisi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

1 9  4 5 

O ndördüncü Hesap Ydına Ait

Denetleme Komisyonu Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1945 yılına ait muamelelerini Bankanın 
Kanun ve Tüzüğüne ve Ticaret Kanununun hükümlerine göre merkezinde ve şubelerinde 
inceledik. Bu muamelelerin kanunlara ve tüzüğe uygun olarak yapıldığını, mevcutların, 
defter ve kayıtlara mutabık bulunduğunu ve İdare Meclisince Sayın Heyetinize sunulan 
Bilânço ve Kâr ve Zarar hesaplarının da kayıtlara uygun olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü ve safî temettüün İdare Meclisinin kanun ve tüzüğe uygun 
olan teklifi veçhile dağıtılmasını Yüksek Heyetinizin tasvibine arzeyleriz.

İzzet Sirm en Tevfik  C ura K âm il Dursun Sezai Selek
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A K T İ F

T ü r k i y e  C u m h u r i y e t
31 / 12 1945 Tarihinde Biten

Türk Lirası

K asa i

Altın safî K lg ............................................  77. 664.474 109 241 296 19

Banknot ........................ .......................................................  6 712 664 50

Ufaklık ..................................................................................... 456 553 72 116 410 514 41

D ahildeki .M uhabirler t 163 030 79

i H ariçtek i m u h a b ir le r  s

Altın safî K lg ...............  136. 277 ,462  191 685 153 10

D öv iz :

a) 3133 Numaralı Kamına göre alınan . 34 159 364 05

b) 3902 Numaralı Kanuna göre alınan . . .  - 5  042 598 26
Kliring borçluları . . 3 033 949 03 253 921 064 44

H azine T ah villeri ; 125 255 431 —

S en etler Cüzdanı t

Ticarî senetler............................... 528 899 374 38

T a h v iller  Cüzdanı :

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 36 181 448 23
Banka m a lı ........................ 12 685 186 03 48 866 634 26

A vanslar 231 220 373 80

Gayri M enkuller : [*] 1 244 153 85

D em irbaş s [**] 97 879 12

H issed arlar s 4 500 000 —

M uhtelif : 13 268 653 94

T oplam ............. 1 323 847 109 99
[* ]  1 .5 3 0 .8 0 0  liraya s ig or ta l ıd ır .

[**) 188 .970
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l e r k e z  B a n k a s ı n ı n

ndördüncü hesap Yılı Bilançosu
P A S İ F

Türk Lirası

S e rm a y e  s 15 000 000 —

İ İt ti.vat A k ç e s i  :

A dî ......... 12 207 31». 02
Fevkalâde . . .  . 2 387 841 84
Hususî ................ 6 00d 000 -
Hususî (Bankamız kanunu Madde 19) 30 036 80 20 625 194 ö6

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

Deruhte edilen evrakı nakdiye......... 125 255 431 —
Altın mukabili .............. 200 302 980 —
Reeskont m u k abili............ 339 366 320 —
Hâzineye yapılan altın karşılıklı avans mukabili
3902 No. h kanun muc emisyona konulan ... 223 000 000 — 887 924 731 —

M e v d u a t :

A ltın safî K lg ...........................................  9. 737,526 13 696 609 —

Türk lirası.............................................................. 116 629 388 66 130 325 997 66

!W,»0 No. lı K an u n a g ö r e  H azîneye açılan
a van s m u k a b ili tevdi o lu n an  a ltın la r  :

Safî k ilo g ra m ............................................. 55. 541,930 78 124 167 90

D öviz T aah h ü tleri t

a) 3133 No- lı Kanuna göre almandan ...................... 9 047 078 53

b) 3902 No. lı Kanuna göre alınandan ...................... 6 273 689 76

Kliring a lacaklıları.............................................................. 16 323 051 24 31 643 819 53!

M uhtelif :

Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler ve saire 76 886 243 26

Diğer alacaklı hesaplar ................................................... 75 847 784 71 152 734 027 97

K â r : 7 469 171 27

Toplam ............. 1 323 847 109 99
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Z İ M M E T
T ü r k i y e  C u m h u r i y e t

31 /  12 I 1945 Tarihindeki
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Merkez Bankasının 

Kâr ve Z a ra r H esabı M A T L U P
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Bankamız Muamelelerinin Tahlili ;

Kasa Muameleleri ;

1944 sonu mevcudu 112. 757. 163, 22 lira olup
1945 zarfındaki makbuzat 3. 292. 252. 008, 44 liraya baliğ olmak suretiyle

sene sonunda zimmet yekûnu 3. 405. 009. 171, 66 lira olmuş ve
sene içindeki 3. 288. 598. 657, 25 liralık metfuat

neticesinde 1945 bakiyesi 116. 410. 514, 41 liradan ibaret bulunmuştur.

Serm aye Hesabı :

1945 yılı sonu itibarile hisse senetleri vaziyeti daha evvelki senelere ait tevzi şekil- 
lerile aşağıda gösterildiği veçhiledir :

A  Sı nı f ı

B , ,

C ,,
D , ,

1932 1940 1943 1944 1945

27, 275 
51, 853 
15, 000 
55, 872

35, 993 
57, 320 
13, 025 
43, 662

35, 998 
57, 319 
10, 863 
45, 820

35, 998 
57, 309 
10, 763 
45, 930

36, 645
57, 309 

9, 813 
46, 233

150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000

Bu cetvelden anlaşılacağı veçhile 1945 yılı içinde (A), (C) ve (D) sınıfları arasında 
bir hareket vardır. (C) sınıfından (D) sınıfına 950 hisse ve (Dj sınıfından (A) sınıfına 
647 hisse intikal etmiş bulunmaktadır.

1945 yılı sonunda bütün hissedarlarımızın adedi 8924 e baliğ oluyordu ki bir yıl 
evveline nazaran 688 noksan demektir. 8924 hissedardan :

(D) Sınıfının

1
20
13

8S90

6527
945
334
225
197
247
149
146
66
17
10
27

Toplamı 8890

i Devlet
si (B) sınıfından 20 adet Millî Banka 
ü (C) » 13 adet Banka ve müessese 
ı (D) » 8890 hissedar şahıslardır.

si bir hisseye sahip
i iki hisseye sahip
ü üç » »
i dört » »
si beş » »
si altı - on arasında hisseye sahip
u on bir - yirmi arasında hisseye sahip
sı yirmi bir - elli j» » »
sı elli bir - yüz » » »
si yüzbir - yüzelli » » »
u yüzelli bir - ikiyüz » » »
si ikiyüzden fazla hisseye sahip bulunuyorlardı ki
a baliğ olur.
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U is s e  s en et ler im iz in  1 9 3 4  den beri v a s a t î  f iatları a ş a ğ ıd a  g ö s te r i ld iğ i  v e ç h i le d ir :

Senesi Lira Senesi Lira

1934 61, 45 1940 108, 07
1935 61, — 1941 122, 59
1936 83, 56 1942 162, 75
1937 93, 06 1943 118, 56
1938 100, 88 1944 146, 04
1939 106, 64 1945 (Muv.) 148, 00

1945 yılında senetlerin asgarî, azamî ve vasatî fiatları da aşağıdaki şekildedir :

Asgarî Azamî Vasatî
O cak 161, 50 161, 50 161, 50
Şubat 148, — 151, — 150, 10
Mart 146, — 148, 50 147, 25
Nisan 154, 50 154, 50 154, 50
Mayıs 149, — 150, — 149, 45
Haziran 149, — 149. — 149, —
Temmuz 140. - 148, — 141, 37
Ağustos 144. 50 146, — 145, 10
Eylül — — —
Ekim 143, — 143, - 143, -
Kasım 135, 50 143, — 142, 24
Aralık 144, 50 144, 50 144, 50

Tedavüldeki Itanknotlar :

1944 yılı sonunda kasalarımızdaki banknotlara da şamil olmak üzere mevcut olan 
963.981.387.— liralık tedavül hacmi 1945 yılı içerisinde hafif temevvüçlerle ve daha çok 
azalmaya doğru bir seyir takibederek yıl sonunda 887.924 .731 .— liraya düşmüştür.

Bütün yıl içersinde tedavülün gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildirilmektedir :

1944 yılı sonundaki 963. 981. 387, — liralık banknotlara
1945 yılında 930. 300. 000, — liralık daha banknot katılarak 
hasıl olan 1. 894, 281. 387, -  liralık toplama mukabil
1945 yılında 1. 006. 356. 656. — liralık banknot tedavülden çekilmiş
ve yıl sonunda 887. 92+. 731. -  liralık banknot bulunmuştur

Yıl sonunda piyasada bilfiil mütedavil banknotları tesbit için yukarıki bakiyeyi teş
kil eden 887. 924. 731, — liradan 

yıl sonundaki kasa mevcudu 6. 712. 66-t, 50 lirayı

çıkardığımızda 881. 212. 066. 50 liralık banknot bulunduğu ne

ticesine varılırki müfredatı aşağıda gösterilmektedir :
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Eski parçalar

Yeni parçalar

Parçanın İsmi Lira
İ lik E 1 399. 742, -
5 » 236. 055, -

10 luk » 197. 570, -
50 lik » 216. 950, -

100 lük 52. 200, -
500 » » 288. 000, -

1000 lik » 235. 000, -

50 Krş.luk E 2 2. 466. 697, -
1 lik » 15. 071. 635, -

2,5 luk » 44. 154. 917, 50
5 lik » 50. 063. 290, -

10 luk E2 E3 170. 410. 010, -
50 lik » 229. 142. 500, -

100 lük » 223. 003. 500, -
500 » 69. 087. 000, -

i 1000 lik » 76. 187. 000, -

Toplam

1. 625. 517, ~

879, 586. 549, 50 
881. 212. 066, 50

Senetler  Cüzdanı s

İ944 yılı sonunda
1945 yılı içinde 
yıl sonuda 

ve yine yıl içindeki 
yıl sonu bakiyesi

583. 443. 028, 26
1. 023. 018. 015, 10

1. 606. 461. 043, 36
1. 077. 561. 668, 98

528. 899. 374, 38

liralık bakiyeye
liralık muamele inzimam ederek 
liraya baliğ olmuş 
liralık tahsilât neticesinde 
lira olarak görülmüştür.

Bu bakiyeden 6.228.442,49 lirası ticarî senet mukabili avans muamelelerine müte
allik olup Ankara ve İzmir Şubelerimiz nezdindeki avanslardan müteşekkildir. Bakiye 
522.670.931.89 liradan :

55 parçaya ayrılan

336 ,, „
92 „ „

6045 „ „
849 „ „

7377 parçaya ayrılan

49. 089. 709, 04 liralığı

390. 933. 765, 82 ,,
59 472. 880, — „

22. 350. 077, 03 „
824. 500, — „

üç veya iki imzalı ha
zine bonoları
Hazine kefaletini haiz bonolar 
ticarî senetler 
ziraî senetler 
tasarruf bonoları olup

522. 670. 931, 89 liradır.

Senetler cüzdanı şubeler arasında şu veçhile tevezzü etmektedir :

Ankara Şubesinde 
İstanbul „
İzmir ,v
Mersin „ ,
Samsun ,, — , — ,, olmak üzere
Toplamı „

509. 566. 564, 43 lira
13. 819. 263. 07 tf
3. 113. 546, 88  ̂ i*
2. 400. 000, --- »>

528. 899. 374, 38 liradır.
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Cüzdana ait adet ve kıymet bakiyelerinin senet muhtevalarına göre tevezzü sureti 
aşağıdaki cetvelde görülmektedir:

Adet Lira
000. 000 Liradan fazla mebali ği natık senetler 140 268. 047. 943. -
500. 001 » 1. 000. 000 liraya kadar meba-

liği natık senetler 181 175. 591. 000, -
200. 001 500. 000 » > 115 51. 941. 785, 07
100. 001 200. 000 > > 14 2. 222. 858, 32

50. 001 » 100. 000 > 46 3. 684. 098, 90
20. 001 » 50. 000 > > 128 3. 938. 213, 20
10. 001 20. 000 > > 268 3. 719. 598, 30

5. 001 » 10. 000 > 545 3. 768. 614, 29
3. 001 » 5. 000 » > > 639 2. 458 546, 74
2. 001 » 3. 000 > > 848 2. 073. 919, 56
1. 001 3) 1. 000 » 2610 3. 663. 887, 69

501 » 1. 000 » > > 1760 1. 529. 138, 99
301 3> 500 3> P 57 28. 120, -
201 300 » » > 3 776, 64
101 » 200 > 3 431, 19

51 » 100 > > 20 2. 000, -
7377 522. 670. 931, 89

Haftalık vaziyetlere nazaran cüzdan 25/Ağustos/1945 de 526,2 milyon lira ile asga
rî haddi ve 10/Mart/1945 de 599,8 milyon lira ile azamî haddi göstermiştir. Senelik va
sati 568 .— milyon liradır.

Avanslar ;

Bilançoda görülen avanslardan :

562, 39 lirası altın mukabili eşhasa verilen avanslardan
8. 219. 811, 41 » Tahviller mukabili Bankalara verilen avans

lardan.
223. 000. 000, — » Altın mukabili Hâzineye verilen avanstan 

______________________  müteşekkil bulunmakta olup
Toplamı 231. 220. 373, 80 liraya baliğ olmaktadır.

Evrakı nakdiye karş ıl ığ ı  hazine tahv iller i  s

Bankamız Kanununun 5 inci ve 6 ıncı maddeleri gereğince mesuliyeti müessesemi- 
ze müdevver evrakı nakdiyeden dolayı Hâzinenin Bankaya karşı müteahhit bulunduğu 
borca ait vaziyet :

A - Resülmal

B - Faiz
zaviyelerinden aşağıda gösterilmektedir.

A — Resülmal zaviyesinden:

2 1



Müdevver evrakı nakdiyeden 1944 yılı sonunda Devletin Bankaya borcu 128.198 587 
lira iken 1945 yılında vakî 2.943.156,— liralık tediyat üzerine bu borç yıl sonunda 
125.255 4 3 1 ,— liraya düşmüştür. Yıl zarfında vakî tediyatın :

902. 620. 19 lirası kupon tahsilâtından
2. 040. 535, 81 * 1944 yılı temettüünden olup

Toplamı 2. 943. 156. — Hra tutmaktadır.

1934 yılı zarfında Bankamız kanununda vuku bulan malûm değişikliğe müsteniden % 
1 1er hasılâtı bu yıl Hâzinece ne evrakı nakdiyeden miitevvellit borcuna ne de mezkûr 
evrakı nakdiye karşılığı olarak cüzdana ithal edilmek üzere tahvil mübayaasına tahsis 
edilmemiştir. Bu paralar muvakkat hesapta kalmıştır.

Bidayette 1945 yılı sonuna kadar vakî tahakkukat ve tahsilatın ve bakiyelerin 1945 
yılı sonunda muhtelif bütçelere isabet eden miktarları aşağıda gösterilmektedir:

Tahakkukat Tahsilât Bakiye
Devlet bütçesinden ................. ■ 42 498. 237, 46 42. 498. 237, 46 y
Mülhak bütçelerden .................. • 19 551. 691, — 9. 147. 059, 57 3. 404. 631, 43
Özel idareler Bütçelerinden ■ ■ ■• 6. 671. 408, 83 4. 491. 020, 23 2. 180. 388, 60
Belediyeler bütçelerinden ....... . 3 261. 146, 96 3. 038. 489, 63 222. 657, 33

64. 982. 484, 25 59. 174. 806, 89 5. 807. 677, 36

Seneler itibarile tahakkukat ve tahsilat vaziyetini de aşağıdaki cetvel göstermektedir;

Seneler Tahakkuat Tahsilat Bakiye
1931 2. 681. 950, - 2. 616. 796, _ 65. 154, -
1932 2. 501. 249, - 2. 359. 989, - 141. 260, -
1933 2. 518. 617, - 2. 311. 623. - 206. 994, -
1934 2. 642. 649, _ 2. 709. 046, - [*1 66. 397, -
1935 2. 796. 129, - 2. 757. 263, - 38. 866, -
1936 2. 980. 070, - 3. 021. 221, - n 41. 151, -
1937 3. 391. 009, - 3. 289. 166, - 101. 843, -
1938 3. 668. 354, - 3. 557. 406, - 110. 948, -
1939 3. 973. 928, _ 3. 821. 996, - 151. 932, -
1940 4. 169. 120. - 3. 925. 165, - 243. 955. -
1941 4. 634. 650, _ 4. 307. 867. - 326. 783,
1942 5. 988. 577, _ 5. 621. 436, - 367. 141, -
1943 7. 601. 734, - 6. 860. 531, - 741. 203, -
1944 8. 975. 151, - 7. 090. 241, - 1. 884. 910, -
1945 6. 459. 297, _ 4. 925. 061, - 1. 534. 236, -

64. 982. 484, - 59. 174. 807, - 5. 807. 677, -

[ * ]  B u  r a k a m l a r  t a h s i l  e d i lmi ş  olHuğu h a l d e  t a h a k k u k a  a l ı n ma mı ş  k a l e m l e r i  i ht i va  e t m e k t e d i r .

B — Faiz zaviyesinden :

1945 yılı içinde Hazine tahvilleri bakiyeleri üzerinden senevî % 1 hesabile tahakkuk 
eden faiz yıl sonunda 1. 262. 435, 76 liraya baliğ olmuşturki bundan 953. 586, 75 lirası 
yıl içinde tahsil edilmiş ve bakiye 308. 849. 01 liranın da tahsili mukavele mucibince
1946 yılına bırakılmıştır.
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T a h v ille r  cü zd an ı

Bu hesapta mevcut iki nevi kıymetlerden birinci nev’i evrakı nakdiye karşılığı kıy
metler diğer nev’i Banka malı diye mukayyet kıymetlerdir.

A  — Karşılık senetler :

Bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen kıymetler 1945 sonunda bir yıl evvele nisbetle 
hafif bir artışı irae eder. 1944 yılı sonunda 34,5 milyon iken 1945 yılı sonunda 36.2 mil
yona yükselmiştir.

Bahis mevzuu senetlerin borsa kıymetleri:

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

sonunda 20,5
16.1
18,7
20,
20,2
19,
20,7

milyon lira

olmuştur.

Yukarıdaki kıymetlerde 1943 e kadar olan düşüş Maliye Bakanlığı muvafakatile bu 
hesapta bulunan bir takım kıymetlerin satılmış bulunmasından ve kısmen de borsa fiat- 
larının düşüklüğünden ileri gelmiştir.

Malûmat olmak üzere kaydedelim ki % 1 lerden yapılan tahsilat defterlerimizde iki 
hesapta mukayyet olup bunlardan birincisi henüz tahvil mübayaasma tahsis edilmemiş 
paralan ve İkincisi tahvil mübayaasma tahsis edilmiş paraları ihtiva etmektedir. Yıl so
nunda birincisinin bakiyesi 23.671.113.81 lira ve İkincisinin bakiyesi 17.215.182,81 lira 
olup toplamı 40.886.296,62 tiraya baliğ bulunmakta idi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hatırlatalım ki 1935 yılına gelinceye kadar cüzdandaki 
senetler 1715 numaralı Bankamız Kanunu ile Mâliyeden Bankaya müdevver senetlerden 
ibaret iken aynı kanunun değişen 8 inci maddesine tevfikan cüzdana 1935 den itibaren 
yeniden bir takım senetler girmiye başlamış olduğuna göre muhtelif seneler rakamları 
mukayese edilirken bu cihetin de gözönünde tutulması lâzımgelir. (Evrakı nakdiye itfa 
karşılığının) heyeti umumiyesini bulmak için bahsi geçen 20,7 milyon liraya satılan es
ham ve tahviller bedellerde bütçelerin °/o 1 lerinden tahvil mübayaasma tahsis edilen 
karşılık miktarını ilâve etmek iktiza eder. Bu takdirde 1945 sonunda banknot itfa kar
şılığının heyeti umumiyesi şöyle tevezzü etmek iktiza eder ;

Cüzdanın yıl sonundaki borsa kıymeti 
Senet mübayaasma tahsis edilen % 1 1er 
Henüz senet mübayaasma tahsis edilmemiş

L i r

1 ler

20. 731. 283, 41
17. 215 182. 81
23. 671. 113. 81

61. 617. 580, 03

a
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Banka maiı olarak kayıtlı tahvillere gelince bunlar da ikinci derecede üçe ayrılır. 
Birinci kısım kanunumuzun 34 üncü maddesi gereğince Bankamızın doğrudan doğruya 
serbest olarak tasarruf ettiği ve edebileceği tahvillerdir ki yıl sonunda kıymetleri 
4. 697. 909, 28 lira idi. ikinci kısım Bankalar Kanununun 31 inci maddesi göz önüne 
alınarak ayrılıp 4060 sayıjı kanun gereğince % 5 faizli Hazine tahvillerine yatırılmış ihti
yat akçelerinin karşılığı senetlerdir ki bunlar henüz kuponlu tahvil şeklinde olmayıp 
hazine bonosu halindedirler ve borsada mukayyet değillerdir. Yıl sonunda baliği 
1. 526. 700. — liradır. Üçüncü kısım ise 3133 sayılı kanunun 2 inci maddesine tevfikan 
ve hususi ihtiyat akçesile mubayaa edilmiş senetlerdir ki toplamı 6. 460. 576, 75 liradır.

Yukarıki müfredatı teşkil eden :

4. 697. 909, 28 lira ile
1. 526. 700, — liranın ve
6. 460. 576, 75 liranın

Toplamı 12. 685. 186, 03 liraya baliğ olur ki bilânçodaki rakkamın aynıdır.

B — Banka malı tahviller;

Tevdiat

1944 yılı sonunda 
yon kadar eksiği ile

Bütün yıl içindeki

1944 sanunda
1945 içindeki 

Yıl sonunda 
Yıl içindeki 
Yıl sonunda

Bu tevdiatın :

135.252.219.69 liradan ibaret bulunan tevdiat 1945 yılında 5 mil- 
130 325.997,66 liradan ibaret bulunmaktadır.

tevdiatın gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildirilmektedir.

135. 252, 219, 69 liradan ibaret tevdiat 
liralık teslimat ile 
liraya baliğ olmuş ve 
liralık istirdatlar ile 
liralık bir bakiye bırakmıştır.

5. 611. 452. 248, 34 
5. 746. 704 468, 03 
5. 616. 378. 470, 37 

130. 325. 997, 66

Toplamı

856. 805, 29

55. 001. 966, 22
57. 835. 033, 43 
13. 974 582, 99
1. 547. 179, 79
1. 110 429, 94

130. 325. 997. 66

Lirası Ankara şubesinde hazine cari he
sabına
lirası Ankara Şubesine
lirası İstanbul »

» İzmir »
» Mersin »
» Samsun » ait olmak üzere 

liradır.

Mudiler itibarile de mezkûr tevdiatın tevezzü şekli şöyledir

Toplamı

856. 805, 29
71. 905. 182, 43

4. 643. 197, 41
25. 745. 443. 86

3. 466. 244, 81
2. 283. 456, 93

21. 425. 666, 93

130. 325. 997, 66

lira hazine carî hesabının 
» Resmî ve yarı resmî dairelerin 
» Millî Bankaların 
» Ecnebî Bankaların 
» Şirket ve hususî müesseselerin 
» Eşhasın
» Ecnebî memleketlerdeki müessese- 

lerin olmak üzere 
liradır.
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Mevduatın son senelerdeki seyir suretine ait olarak aşağıdaki rakkamları veriyoruz. 
(Yıl sonunda sütunundan maadası haftalık vaziyetlere göredir.)

( 1 =  1000 lira )

Yılı

1938
1939
1940
1941
1942 
194.3
1944
1945

Yıl sonunda

25, 246 
3o: 369
79, 471 
78, 902 

145, 150 
133, 931 
135, 252 
130, 326

Yıl içinde 
asgarî

9, 155 
20, 282 
31, 087 
55, 271 
78, 824 

114, 902 
111, 117
104, 201

Yıl içinde 
azamî
23. 427 
36, 568
80. 546 
93. 873 

145, 150 
220, 158 
213, 357 
149, 094

Yıl içinde 
vasatı 
17, 197
27, 368 
64, 238 
74, 227

105, 655 
154, 340 
138, 889 
118. 682

( iayrim enkullcr iın iz  s

Ânkarada İdare merkezi binamızın sonradan vücude 
getirilen ilâvelerile birlikte bedeli.
Ankarada mübayaa ettiğimiz arsa bedeli 
İstanbul şubemiz binasının mübayaa ve yeniden ta
dilâtı bedeli
İzmir şubemiz binasının mübayaa ve yeniden inşa 
bedelile sonradan alınan arsa bedeli 
Mersin şubemiz binası inşa ve arsa bedeli 
Samsun şubemiz binasının yapılacağı mahaldeki 
arsa bedeli
edilecek olursa gayrimenkullerimizin bedelleri toplamı 
Bu kıymetten

amortisman çıkarıldığı takdirde 

oluruz ki

Bilânçomuzdaki bakiye ile mutabık düşer.

040. 425. 84 
21. 881, 24

512. 070, 94

99. 702, 99 
138. 647, 97

7. 676, 16

liraya
lira

1. 820. 405, 14 
576. 251, 29

» ilâve

lira tutar 
lira

1. 244. 153, 85 lirayı bulmuş

1

*

İh tiy at a k çe le r i  :

Takdim edilmekte olan bilânçoda Bankanın 1945 yılı sonunda adî, fevkalâde ve hu
susî ihtiyat akçeleri toplamı 20. 625. 194. 66 liradır. Yıla ait temettüiin tevzi şekline 
ait teklifimiz aynen kabul edildiği takdirde bütün ihtiyat akçeleri toplamı aşağıda göste
rildiği veçhile 22. 449. 055, 24 liraya yükselecektir,
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Lira Lira

İlıtiyat akçelerimiz toplamı 20. 625. 194, 66
1945 yılı temettiuinden ayrılan adi ihtiyat 746. 917, 13
1945 yılı temettüünden ayrılan fevkalâde

ihtiyat 609. 225, 41
Hususî ihtiyat akçemiz gelirleri 467. 718, 04 1. 823. 860, 58

Toplam 22. 449. 055, 24 lira eder.

Hususî ihtiyat akçelerimizden 6, 000. 000 liralığı malûm olduğu veçhile 1937 senesinde 
Bankamız kanununa ilâve edilen hükümler üzerine meydana gelmiştir. Bu ihtiyat altı 
milyon lira olan haddi azamide bulunduğu için gelirleri adî ihtiyat akçesine ilâve edil
mektedir. Şurasını da kaydedelim ki 1944 yılında adî ihtiyatımız itibarî sermayenin 
% 7 5 in e  baliğ olduğu için bu ihtiyata ifraz % 10 nisbetile yapılmıştır.

idare Meclisi
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