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UMUMÎ H E YE T RUZNAMESİ

1. — Bankanın 1952 yılı İdare Meclisi ve Denetçiler K u 
rulu raporlarının okunması, Bilançonun ve Kâr ve Zarar He
sabının tasdik ve kabulü, kârın teklif gereğince dağıtılması ve
kanunen ilgili olanların ibrası;
2. — Müddetleri biten Denetçiler yerine:
a) B-C sınıfı hissedarları tarafından bir Denetçinin
seçilmesi,
b ) D sınıfı hissedarları tarafından bir Denetçinin se
çilmesi.

1952
Yirmi Birinci Hesap Yılı
İDARE MECLİSİ R A P O R U

Sayın Ortaklar,
Bankamızın yirmi birinci hesap devresine ait faaliyetinin
neticesini gösteren 1952 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabını
takdir ve tasvibinize arz eder, Yüksek H ey’etiııizi saygı ile se
lâmlarız.

I
DÜNYA. İK TİSAD Î V A ZİY E T İ
Dünya barışı için sarfedilen gayretler, 1952 senesinde de
neticesiz kalmış ve Kore harbi uzun mütareke görüşmelerine rağ
men sona erdirilememiştir. Bu harbin yanında, dünyanın muh
telif bölgelerinde ve bilhassa Yakın Şark ve Şimal Afrikasımla
beliren tehlikeli ihtilâflar mevziî kalmıştır.
Amerika Birleşik Devletlerinde seçimi

Cumhuriyetçilerin

kazanmış olması, senenin m ühim siyasi hâdiselerinden biridir.
K ore ve Çin Hindistanında harbin devamı, Iran - Ingiltere
petrol anlaşmazlığı, Mısır hükümet darbesi, Tunus - Fransız ih
tilâfı gibi hâdiselere sahne olan 1952 yılı, aynı zamanda, Türki
ye ve Yunanistan’ın Atlantik Paktına iltihaklarının iki memle
ket m eclislerince tasdiki, Bonn anlaşması, Japon sulh anlaşması
nın yürürlüğe girmesi ve Avrupa K öm ür ve Çelik Birliği anlaş
masının tasdiki gibi milletlerarası barışı takviyeye hizmet eden
hâdiselerin de tahakkuk ettiği bir sene olmuştur.
1952 yılındaki İktisadî vaziyet, fiyatların farklı istikametler
de bir seyir takibetmelerine rağmen. Kore harbine tekaddüm
eden devre ile bâzı cihetlerden müşabehet arz etmektedir. 1952
senesinde, 1950 yılının ilk altı ayında olduğu gibi; ham madde
arzr. istihsal, istihlâk ve fiyatlar bakımından yeni bir İktisadî
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muvazenenin teessüsü için lâzım gelen şartlar taazzuv etmeye
başlamıştır.

Ham madde

Şimal nısıf küresinde

yeti

vukua

gelen kuraklık

dolayısiyle

temmuz ayının ilk üç haftasında hububat fiyatlarında görülen
artış müstesna, umumî olarak ham madde fiyatlarında tereffü
kaydedilmemiş olduğu gibi, 1951 senesinde müşahede olunan
sür atli fiyat tenezzüllerine de raslanmamıştır. Bu husus aşağı
daki M oody ve Reuter fiyat indekslerine müstenit grafikten ba
riz bir şekilde anlaşılmaktadır:
Başlıca Emtianın Beynelmilel Piyasada
Fiyat Hareketleri
K a y n a k : İstanbul T ic a r e t O d a s ı M ecm u a sı

1o

1952 senesi ham madde fiyatlarındaki devamlı ve tedricî
tenezzül um um î olup, 1951 senesindeki sür’ atli fiyat sukutunun
tek taraflı temayülüne benzememektedir. Filhakika, 1951 deki
fiyat tenezzülleri dolar sahası dışında kalan ham madde fiyatla
rında vukua gelmiş, m uhtelif dolar ham madde fiyatları 1951
senesinin son 9 ayı zarfında yükselmeğe devam etmiştir. 1952
senesinde bu vaziyet kısmen salâh bulm uş; bakır müstesna, baş
lıca dolar sahası ham madde fiyatları da tenezzül etmiştir. 1951
ocak sonu =

100 itibariyle, 1952 senesi sonunda buğday fiyatı

90,06, mısır fiyatı 86,40, kurşun fiyatı 77,63, çinko fiyatı 64,10,
pamuk fiyatı da 78,61 e düşmüştür.
Sterlin sahası ham madde fiyatlarına gelince; kalay ve yün
fiyatlarında 1951 yılına nazaran görülen yükselme hariç, kau
çuk, jüt, kendir ve kakao fiyatlarında umumî bir tenezzül kay
dedilmiştir. Bu düşüşler 1952 senesinin yarısına kadar devam
etmiş, yılm ikinci yarısından sonra fiyatlar nisbî bir istikrar kesbetmeğe başlamıştır. 1951 ocak sonu — 100 itibariyle, 1952 se
nesi haziranında kauçuk fiyatı 66,66 ya düşmüş, senenin ikinci
nısfında bu iniş hızını kaybederek, sene nihayetinde 64,85 sevi
yesinde tutunmuştur. A ynı suretle, sene sonunda jüt fiyatı 45,06
ya, kendir fiyatı 43,04 e, kakao fiyatı 98,11 e düşmüş bulunmak
tadır.
Ham madde arz ve talebinde ve m uhtelif memleketlerin ti
caret politikalarında 1952 yılında husule gelen değişiklikler, bu
İktisadî muvazene temayülünün başta gelen âmilleri arasındadır.
K ore harbi dolayısiyle husule gelen ham madde darlığını
gidermek maksadiyle, istihsali arttırmak için sarfedilen gayret
ler, 1952 senesinde semeresini vererek bu maddelerin istihsalin
de bir gelişme yaratmıştır.
A ynı yıl içinde, maden istihsalini gösteren nihaî rakamla
rın henüz belli olmamasına rağmen, bu istihsalin, harp sonrası

devresinin en yüksek seviyesine ulaşmış olacağı tahmin edilmek
tedir. Nikel müstesna, diğer bütün madenlerin istihsalinde bü
yük artışlar kaydedilmiş olu p ; bunlar arasında en mühim artış
petrol istihsalinde görülmüştür.
Yün ve pamuk istihsalinde kaydedilen cüz’î artış ve geçen
seneden devredilen pamuk stoklarının bolluğu sayesinde men
sucat sanayii 1952 yılı zarfında ham madde bakımından sıkıntı
çekmemiştir.
Hububata gelince, Şimal nısıf küresinde hüküm süren ku
raklığa rağmen, istihsal bakımından bu grupta da ehemmiyetli
gelişmeler kaydedilmiş ve İkinci Dünva Harbinden sonra ilk de
fa olarak hububat arzında bir bolluk müşahede edilmiştir.
1952 de ham madde fiyatlarında görülen devamlı düşüşün
âmillerinden biri de talep

hacmindeki

tahavviildür.

Nitekim

1951 senesinin son dokuz ayındaki fiyat sukutu, alıcıyı daha ih
tiyatlı harekete sevkederek piyasaya hâkim kılmış ve normal ih
tiyaçlar haricinde mübayaatta bulunmamasını intaç etmiştir.
Nihayet, Devletin ticarî sahadaki müdahalelerinin 1952 se
nesinde ehemmiyetli derecede azalmış olması keyfiyeti, suıvî f i 
yat teşekküllerinin harpten sonra kısmen

bertaraf edilmesini

mucip olmuştur. Bu da sene içinde müşahede edilen muvazene
temayülünün en mühim âmillerinden biridir.
Hülâsa, gerek sanayiin muhtaç olduğu ham maddeler, ge
rekse gıda maddeleri istihsali, Kore harbinden evvelki devreye
nazaran ihtiyaçları tamamen karşılayacak bir duruma gelmiştir.
Ercümle “ Milletlerarası Emtia K om isyonunun” pamuk, yün ve
kâğıt komiteleri lâğvedilmiş ve kalan komiteler de memleket koli
te ııj anlarını genişletmişlerdir.
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1952 senesi sınaî istihsali, bir evvelki seneye nisbetle mü

Sınaî istihsal

him bir terakki kaydetmemiştir. Alıcının piyasada hâkim vazi
yete geçmesi, istihlâk maddeleri istihsal eden sanayiin faaliyetini
yavaşlatmıştır. Buna m ukabil, istihsale matuf yatırımların

de

vam etmesi, silâhlanma programının tedricen tahakkuk ettiril
meğe çalışılması, istihsal vasıtaları sanayii ile harp malzemesi sa
nayiinin faaliyetlerini

geliştirmiş ve netice itibariyle,

maddeleri sanayiinde görülen gerilemeye rağmen,

istihlâk

1952 senesi

sınaî istihsali 1951 senesi seviyesini muhafaza etmiştir.
Toptan eşya fiyatlarındaki seyir ise, geçim

indekslerinde

müşahede edilen ciiz’î ve fakat umumî yükselişe mukabil, muh
telif memleketlerde farklı bir manzara

Toptan

eşya

fi

yatları umumî se
viyesi

arzetmektedir. Toptan

eşya fiyatları indeksinin 1951 senesi vasatisine

nisbetle diişüş

arzettiği memleketler şunlardır: 1948 = 100 itibariyle 10 aylık
indeks vasatisi Birleşik Amerika'da 110 dan 107,3 e. Belçika'da
121 den 114,9 a, Danimarka’ da 147 den 144,1 e ve 9 aylık va
sati olmak üzere İtalya’ da 102,5 den 96,7 ye, Hollanda'da 143
den 140,6 ya düşmüş bulunmaktadır. Diğer taraftan, Ingiltere’
de 10 aylık vasatî 146 dan 149,6 ya. Fransa’da 139 dan 146 ya,
N orveç’ te 143 den 151,9 a, Alm anya’ da 159 daıı 167 ye ve 9 ay
lık vasatî olarak İsveç’ te 140 dan 149,7 ye yükselmiş bulunmak
tadır.
1952 senesinde ziraî istihsal seviyesinin yükselmiş olması,

İş gücünün istih
damı ve ücretler

istihlâk maddeleri sanayimdeki gerilemeye mukabil istihsal va
sıtaları ve harp malzemesi sanayimdeki faaliyetin artması, iş gü
cünün istihdam hacmini bir sene evvelki seviyesinde tutmuştur.
Hattâ birçok memleketlerde işsizlik daha da azalmıştır.
Ücretler, m uhtelif memleketlerde farklı bir seyir takip ede
rek, sene nihayetinde 1951 vasatisine nisbetle, umumiyetle da
ha yüksek bir seviyeye varmıştır.
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Geçim indeksleri

Ücretlerdeki artışa muvazi olarak, Hollanda’daki cüz’î te
nezzül müstesna, belli başlı diğer memleketlerde geçim indeks
leri, geçen yıl vasatisine nisbetle ehemmiyetsiz bir yükseliş aızetmektedir. Mukayese maksadiyle m uhtelif memleketler gözden
geçirildiği takdirde, 1948 =
ye nisbetle

geçim

100 itibariyle, bir evvelki sene

indekslerinin

10

aylık vasatilerinin, Bir

leşik Amerika’da 108 den 110,2 ye, İngiltere’de 116 dan 125,9 a,
Fransa’da 154 den 172,1 e, Belçika’da 105 den 105,9 a, Dani
marka’da 119 dan 123 e, Norveç’te 122 den 132,4 e ve 1950 —
100 itibariyle Almanya’da 109 dan 112,6 ya yükseldiği görülür.
1948 =

100 itibariyle 9 aylık geçim indeksi vasatisi, İtalya’da

110 dan 114 e, İsveç’te 119 dan 129 a tereffü etmiştir.

Sureti umumiyede enflâsyonu önlemek gayesiyle, bilhassa

Kredi ve para po
litikası

istihsali arttırmağa, talebi kısmağa, yatırımları ehemmiyetleri
sırasiyle tahdide, müdafaa ve ihracata yeni kaynaklar sağlanma
sına ve nihayet maliyetlerin ve fiyatların tereffüünü azaltmağa
matuf tedbirler ittihazı yoluna tevessül edilmiştir.
Buna muvazi olarak, bankaların kanunî karşıbk ve iskonto hadlerinin yükseltilmesi, finanse edilecek muamelelerin nev’î
ve şartlarının tayin ve tesbiti yoluna gidilmiştir. Bu vaziyet 1951
senesi şubat ayına kadar devam etmiş, o tarihte K ore yüksek
konjonktürünün gerilemeğe başlaması üzerine, muhtelif mem
leketler kredi politikalarını daha serbest bir hale getirmişlerdir.
Bir kısmı memleketler de dahilde enflâsyonla mücadele etmek
için olduğu kadar, dış tediye muvazenelerindeki büyük açıkları
gidermek maksadiyle, kredi takyidatını muhafaza etmişler

ve

bazıları da daha şiddetli kayıtlar vaz’etmişlerdir.

Karşılıklı G ü ven

1951

senesinde “ İktisadî İşbirliği İdaresi” ııin yerini alan

lik Teşkilâtı yar
dımları

“ Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı” , 1952 senesinde de gayretlerini
14

Batı A vrupa’ya iptidaî madde, makine, sınaî ve ziraî emtia te
min etmeğe hasretmiştir. Bu yılnı ocak ayından kasım ayı so
nuna kadar 1.252 m ilyon dolar tutarındaki yardım tahsisatın
dan 621 m ilyon doları ham madde ve yarı mamul maddeler te
m inine sarf olunmuştur. 1951 senesinde bu maksatla kullanılan
tahsisat miktarı 318 m ilyon dolardı. Yiyecek maddeleri, hayvan
yemi ve gübre için ayrılan tahsisat, 1951 senesinin 11 aylık dev
resinde 348 m ilyon dolar iken, 1952 senesinin 11 ayı içinde bu
miktar 218 m ilyon dolara tenezzül etmiş bulunmaktadır. Tetkik
mevzuu senenin 11 aylık devresi zarfında, müdafaa programları
için kullanılmasına müsaade edilen karşılık paraların tutan 568
m ilyon doları aşmış bulunmaktadır.

Ayrıca

İktisadî

İşbirliği

Teşkilâtı zamanından kalma karşılık paralardan da kullanılma
sına müsaade edilen miktar 143 m ilyon dolara tekabül etmek
tedir.

Milletlerarası İmar ve Kalkınm a Bankası ikrazat politika#

.

sına bu sene de devam etmiştir.
Y ıllık raporunda belirtildiği üzere, Dünya Bankası 1951 52 hesap devresi zarfında 16 memlekete cem’ an 298,6 m ilyon do
lar ikrazatta bulunmuştur. Bu suretle, Bankanın teessüsünden
beri yapılan ikrazat yekûnu 1.412 m ilyon dolara baliğ olmuştur.
Dünya Bankası 1952-53 hesap devresi zarfında da, 1952 takvim
senesi nihayetine kadar, m uhtelif memleketlere cem an 87,2 m il
yon dolar ikraz eylemiştir. Ayrıca,

Dünya Bankasının. ikrazatı

Finlandiya,

Bankadan
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m ilyon İsveç K uronu istikraz etmiştir.
Banka, malî kaynaklarını genişletmek üzere, 1952

senesi

şubat ayında, Kanada piyasasınada ilk defa olarak, 15 milyon
Kanada Doları ve mayıs 1952 tarihinde de Birleşik Amerika’da 50
m ilyon A .B .D . Doları tutarında tahvil satmış, ayrıca üye dev
letleri, taahhüt bakiyelerini m illî paraları üzerinden Bankanın
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eınriııe tahsise davet etmiştir, tiye memleketlerden bir çoğu bu
davete icabet etmiş ve bu meyanda Kanada 41 milyon Kanada
Doları tutarındaki kota bakiyesini. Kanada'da veya başka hir
memlekette sarf edilmek üzere, serbest bırakmıştır.
Dünya Bankasının yardımları münhasıran devlet kaııaliyle
yapılarak, memleketlerin kalkınmasını istihdaf ettiğinden; hu
susî teşebbüsün de, devlet garantisi araya girmeksizin beynelmi
lel malî imkânlardan faydalanmasını sağlamak üzere, 1951 se
nesinde “ Milletlerarası Kalkınma İstişare Kom itesi” nce teşkili
derpiş olunan ‘ ‘ Beynelm ilel Finansman Müessesesi” mevzuu da
Banka tarafından ele alınmış bulunmaktadır.

A vru p a

Avrupa memleketleri arasındaki çok taraflı ticareti geliştir

Tediye

Birliği

mek gayesiyle kurulmuş bulunan Avrupa Tediye Birliği tatbi
katı iki senelik bir devreyi tamam! ıvarak. Anlaşma 1 1 /7 /1 9 5 2 ta
rihinde, bâzı tadilâtla, 30.6.1953 tarihine kadar temdit olunmuş
tur. Bu devre zarfında edinilen tecrübe

neticesinde, anlaşma

metnine bazı yeni hükümler ilâve edilmiştir. Bunların en mü
him lerinden biri. Birliğin altın ve konvertibl

döviz

mevcudu

100 m ilyon hesap parasının dununa tenezzül ettiği takdirde, üye
devletlerin 1 7 /1 9 5 2 tarihindeki kotaları nisbetiııde altın veya
A .B .D . Doları ödemek suretiyle, Birliğe yardımda bulunmağı ta
ahhüt etmiş olmalarıdır. İkinci mühim bir nokta da aylık açık
ların tesviyesinde kredi ve altın ödemelerinde tatbik edilen nis1»etlerin Birliğin lehine olarak değiştirilmiş bulunmasıdır.
Beynelmilel ticarette çok taraflı mübadeleleri

M illetlerarası Pa
ra Fonunun faa
liyetleri

geliştirmek

ve paralar arasında konvertibilite tesis etmek mevzuunda 1952
senesinde Para Fonu Müessesesi, daha faal bir rol oynamağa baş
lamıştır. Milletlerarası Para Fonu, faaliyete başladığı tarihten
beş sene sonra, statüsü gereğince âzâ memleketlerle kambiyo tah
didatını kaldırmak üzere müzakerelere başlamış olu p ; bu görüş
meler memnuniyet verici bir şekilde devam etmektedir.
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A ynı zamanda bu müessese, tediye muvazeneleri muvakkat
açık veren üye memleketlere Fon kaynaklarından yardım mev
zuunda teshilât gösterilmesi ve bundan başka tediye muvazene
lerinde vukuu m uhtem el muvakkat açıklan karşılamak üzere,
miktarı önceden tesbit edilen a1a ay vâdeli (Stand-by) emre ha
zır bir carî hesap açılmasını karar altına almış bulunmaktadır.
Para Fonuna âza bulunan devletler paralarının muadelet
lerinde sene içerisinde, Yugoslavya müstesna, bir değişiklik yap
mamışlardır. Yugoslav dinarının 1 Dolar — 50 dinar olan parke
sinin, 1 /1 /1 9 5 2 tarihinde 1 Dolar =

300 dinar şeklinde tadili,

sene içerisinde para kıymetleri mevzuunda kaydolunan yegâne
değişiklik olmuştur.

Bu sene de, bilhassa altın müstahsili memleketler tarafın- Altm f>yatlar<
dan doların altın muvacehesindeki kıymeti Para Fonu kanaliyle
devalüe edilmek istenmiş ise de; Am erika’nın yapılan teklifleri
kat’î surette reddetmesi ve Para Fonunun bu görüşe iştirak et
miş olması, bu teşebbüsü akim bırakmıştır.
Sene içinde serbest altın fiyatlarının tâkip ettiği seyir, do
ların altına karşı kıymetinin düşürülmemeli hakkındaki noktai
nazarı teyid eder mahiyette tecelli etmektedir.

Nitekim emtia

arzının bolluğu, fiyatlardaki tedricî tenezzül temayülü, İngilte
re ve Fransa’da altın iddiharınm yavaşlaması ve nihayet geçen
sene Para Fonunun aldığı bir kararla, primli altın satışlarının
serbest bırakılmış olması neticesinde

altın

arzındaki

gelişme,

serbest altın fiyatlarının düşmesini ve Amerikan resmî altın ra
yicine yaklaşmasını mucip olmuştur.
Yakın ve Uzak Şark memleketlerinin altın taleplerindeki
azalma, altın fiyatlarının tenezzülünde ikinci bir âmildir.
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II

M EMLEKETTE İK TİSAD İ V A ZİY E T

Atlantik Paktına resmen iltihak etmek suretiyle dünya m il
letleri arasında lâyık olduğu mevkii alan Türkiye, sulh içinde, iktisaden kalkınıp hayat seviyesini yükseltmeğe matuf çalışmala
rında muvaffakiyetli neticeler elde etmiş bulunmaktadır.
Başta ziraî istihsal olmak üzere memleketin bilcüm le İktisa
dî faaliyet sahalarında feyizli inkişaflar kaydolunmuştur. Ezcüm 
le, ziraat, sanayi, maadin, ticaret, sermaye terakümü ve yatırım
lar sahasında memleketin sür atli ve emniyetli bir kalkınma dev
resine girmiş bulunduğu, ileride tafsil edilen rakamlardan sara
hatle anlaşılmaktadır.
Türkiyenin 1952 yılında ekim sahası, 10,396 m ilyon hek
tardan 11,561 m ilyon hektara ve buna muvazi olarak hububat,
bakliyat ve hayvan yemi istihsali de, 11,335 m ilyon tondan 13,046
m ilyon tona yükselmiştir. Mahsûl randımanı da, geçen seneye
nisbetle artmış ve 1951 senesinde hububat istihsali hektar ba
şına 1.213 kilo iken, 1952 de 1.240 kilo olmuştur. Bakliyatta
ise, hektar başına mahsûl miktarı 1.029 kilodan 1.152 kiloya
yükselmiştir. Memleket nüfusunun

artmış

olmasına rağmen,

adam başına düşen hububat miktarı bir sene evvele nisbetle ar
tarak, 561 kiloya yükselmiştir. Bu miktar, 1951 de 496 kilo idi.
Sınaî bitkilere gelince:

İstihsal yekûnu geçen sene 2,780

m ilyon tondan, bu sene 2,786 m ilyon tona çıkmıştır. Bunlar ara18

sında m ühim bir mevki işgal eden pamuk istihsalinde, 1949 dan
beri müşahede edilen artış hareketi, 1952 senesinde de devam
ederek istihsal 170 bin tona yükselmiştir; tütün istihsalimiz de
86 bin tondur.
Bu yıl, mıntıka mahsûllerinde de, fındık ve incir müstes
na, geçen seneye nisbetle bir artış sağlanmış bulunmaktadır.
Toprak Mahsûlleri Ofisinin 1948 den beri cari hububat miibayaa fiyatları 1952 yılında yükseltilerek, evvelce tatbik

olu

nan prim usûlü ilga edilmiş ve yeni bir mübayaa baremi tesbit
olunmuştur.
Memlekette resme tâbi hayvan mevcudundaki artış 1952
senesinde de devam etmiştir. K oyun adedi

18,543

19,811 milyona, keçi 12,68 milyondan 13,081

milyondan

milyona, tiftik

3,377 m ilyondan 3,728 milyona yüselmiştir.

Resmî sektörde çimento, mensucat, kimya, demir ve gıda
maddeleri sanayiinde kabul edilen programlar gereğince tevsi
ve ıslahlar yapılmak suretile istihsal miktarı ehemmiyetli ölçü
de arttırılmıştır.
Buna muvazi olarak, hususî sektörü finanse eden Türkiye
Sınaî Kalkınma Bankası, 1952 senesinde de faaliyetine devam
etmiş ve sene nihayetinde öz ve yabancı kaynaklarından sanayi
işlerine açtığı kredilerin yekûnu 19 m ilyon liradan 23,82 milyon
liraya, Marshall Karşılık F on ’undaıı tevzi ettiği kredi yekûnu
ise, 23 m ilyon liradan 33,57 m ilyon liraya yükselmiştir.
Devlet sektörü ve hususî sektör birlikte mütalâa olunmak
suretiyle, son dört sene zarfındaki sınaî istihsal rakamları aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir:
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Sanayi

S ın a î is tih s a l (T on o la r a k )
K ayn ak : M aliy e V e k â le ti
Nev’i

1052

Çim ento

1951

1950

1949

416.695

396.316

395.627

375.422

Pamuk ipliği

25,500

29.997

24.865

23.645

Pamuklu dokuma

24.534

21 081

18.258

17.465

K âğıt karton

27.900

23.202

18.515

18.191

440

380

20.750

18.815

Sâfi ipek
Süperfosfat
Sülfirik asit
Hadde mamulleri

13.131

17.000

13.524

115.400

115.448

79.000

-

—
8.593
73.000

Pik

196.000

153.400

113.400

114.000

Çelik

146.000

135.000

91.000

103.000

1.564.781

1.273.474

Elektrik ampulü (adet)

—

Maden istihsalinde de geçen seneye nisbetle ehemmiyetli

Madencilik

bir artış kaydolunmuştur. Son dört sene zarfındaki istihsal mik
tarları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir:
M a d en is t ih s a li

(T o n o la r a k )

K a y n a k : M a liy e V e k â le t i
•

N e v ’i

1952

1951

1950

1949

Taş kömürü

4.846.446

4.729.589

4.360.598

4.181.375

Linyit

1.081.497

994.294

980.226

957.495

237.800

261.674

161.400

159.623

421.100

454.007

360.000

220.000

(H )
Krom
(H)
Demir cevheri

81.000

(H )

165.968
220.847
—

-

23.330

17.526

11.700

Kükürt

8.077

7.229

5.800

Simli kurşun

2.583

1.452

Bakır

(H )

—
172.689

209.648

_
11.283
3.043

-

Hususî sektöre ait rakamlar 10 aylıktır.

istihsalde görülen artışla mütenasip olarak 1952 yılında ti

İç ticaret

carî muameleler hacminde de gelişme müşahede olunmuştur. Ta
kas Odaları muamelelerinde kaydedilen tezayüt, bu ciheti bâriz
bir şekilde göstermektedir:
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İ s t a n b u l T a k a s O d a s ı M u a m e le le r i

Bankalar

Senesi

adedi

Takas olunan

Takas olunan

senetler

m eblâğlar

adet

(1 — 10 10 lira)

Aylık vasatî

Beher

senede

isabet
( l ■= 1000 lira)

eden

Lira

1938

10

1 00 .8 4"

441.110

36.759

4.374

1946

13

82.170

1.208.734

100.728

14.710

1950

15

222.862

2.038.443

169.870

9.146

1951

18

269.085

2.483.780

206.981

9.230

1952

23

353.418

3.720.869

310.072

10.528

Bankalarca tahsile alınan senetlerde de, sene içerisinde kıy
met bakımından ehemmiyetli bir artış kaydedilmiş ve başlıca
bankalarımızın İstanbul şubelerinin tahsile aldıkları senet

tu

tarları, 1951 de 173,7 m ilyon liradan 1952 nihayetinde 245,8
m ilyon liraya yükselmiştir.

1946 senesinde yapılan para ameliyesinden sonra dış ticaretimiz, 1951 senesine kadar devamlı bir gelişme arzetmiştir. Bu
gelişme 1952 senesinde de devam ederek umumî muamele hac
m i, 2.573 m ilyon liraya yükselmiştir.
Umumî muamele hacminin kıy

D ış T ic a r e t

met ve miktar itibariyle 1946 dan
beri seyri yandaki cetvelde

Kaynak : İst. Um. Md.

görül
İth a lâ t v e ih ra ca t b ir ara da

m ektedir :
1952 senesinde dış ticaretimizin
miktar

itibariyle

tezayüdü,

gerek

ihracatın gerekse ithalâtın kabarmış
olmasından

ileri gelmektedir.

Bu

K ıym et

Miktar

Milyon lira ı

(Bin ton)

1946

636

1947

1.310

1.795

1948

1.321

1.761

1.308

1949

1 507

2.218

daha

1950

1.538

2.473

büyük olmakla beraber, ithalâtımız

1951

2.005

3.142

l'<52

2.573

4.585

hususta ihracatımızın hissesi
da bu artışa ehemmiyetli
âmil olmuştur.

nisbette

Filhakika İhracatı- [*] Muvakkat rakamlar.
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Dış t,caret

mız geçen yıla nisbetle 939 bin ton, ithalâtımız ise, 504 bin ton
artmış bulunmaktadır.
Dış ticaretimiz, umumî muamele hacmi bakımından, 1950
den sonraki gelişme hızını 1952 senesinde de muhafaza ederek,
kıymet itibariyle 2.573 m ilyon liraya ve sıklet bakımından da
4.585 bin tona baliğ olmuştur. Para kıymetindeki tahavvüllerden mütevellit nominal artışları tecrit etmek üzere, fiyat indeks
lerine göre ayarlama metotlarını kullandığımız takdirde, 1948 e
nazaran ithalât ve ihracatımızın kıymet yekûnundaki hakikî ar
tışın % 87 civarında olduğu görülür.
TUrkiyenin Dış Ticaretinizi Seyri
K ayn ak : İstanbul T ic a r e t O d a s ı M ecm u a sı
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1952 yılında ihracatımızın yekûnu 1.016 milyona çıkmış,
ithalâtımız ise l,5 a 7 m ilyona yükselerek, dış ticaret açığımız
541 m ilyon liraya baliğ olmuştur. Ticaret muvazenemizin 1950
ve 1952 seneleri arasındaki seyri 22 inci sahifedeki grafikte gö
rülm ektedir.
1952 de ticaret muvazenemizdeki ithalât fazlasının, 1951
yılındaki 247 m ilyonluk açığı da aşarak, 541 milyona çıkması
nın başlıca âmilleri arasında şunlar kayda şayandır:
Yurdun İktisadî kalkınması için lüzumlu yatırımlar, A vru
pa Tediye Birliği anlaşmasının verdiği imkânlar dahilinde 1950
den beri hızlanmış bulunmaktadır.

Dış ticaretimizin maddeler

itibariyle döküm ü tetkik olununca, ithalâtta beliren tezayüdün
bilhassa memlekette istihsali arttırmağa matuf istihsal vasıtaları
nın yurdumuza geniş ölçüde girmiş olmasından ileri geldiği gö
rülmektedir. Nitekim, makine, ziraat makineleri ve sair ziraî
teçhizat, demir ve çelik, kara nakil vasıtaları, mahrukat ve ma
denî yağlar fasıllarında, bir sene evvele nazaran, 301,3 milyon
liralık bir artış vardır.
1952 yılı mahsulü ihracatının mühim bir kısmının (bilhas
sa hububat ve pam uk) 1953 senesine kalmış olması, açığın ka
barmasına sebep olmuştur.
Serbest ithalât rejim inin tâdili ve Avrupa Tediye Birliğinin
tasfiyesi hakkında çıkarılan rivayetler neticesinde piyasada ya
ratılan sun’ î endişe de, 1952 yılının birinci altı aylık devresin
de büyük mikyasta spekülatif mahiyette ithalâta yol açmıştır.
Tetkik mevzuu sene zarfında dış ticaretimizde görülen mütezayit açığın diğer bir sebebi de, dış ticaret hadlerinin (Terms
o f Trade) 1952 senesi zarfında bir sene evveline nisbetle aleyhi
m izde bir seyir takip etmiş olmasıdır. 1948 = 100 itibariyle.
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muhtelit Fisher formülüne göre hesaplanmış olan dış ticaret
hadleri indeksi, 1950 ve 1951 senelerinde 130 iken, 1952 sene
sinde 119,58 e düşmüş bulunmaktadır.
İhracatımızın son yedi sene zarfındaki beher tonuna isabet
eden kıymet yandaki cetvelde gösterilmiştir.
S e ııeleı

T o n -k ıv m e t

Bu sene, ihracatımızın ton başına isabel
eden kıymetinde bir düşüş görülmektedir. Ge
çen sene ton başına ihracat kıymeti 584 lira
iken, bu sene 415 liraya düşmüştür. Bu tenez
zül, gerek pamuk fiyatlarının sene içerisinde
evvelki senelere nazaran düşük olması,

ge

1946

477

1947

333

1948

62(ı

1949

696

1950

749

1951

584

1952

415

rekse hububat ve madenlerin ihracatımızda
mühim bir mevki işgal etmiş bulunması keyfiyetinden ileri gel
miştir.
İhracatımızda; 1952 senesinde de ziraî mahsûller, diğer se
nelerde olduğu gibi, başta gelmektedir. Vncak bu sene ihracatı
m ızın bünyesinde ehemmiyetli bir değişiklik olmuş ve hububat,
ihracatımızda başta yer almış bulunmaktadır. Buğday, arpa ve
çavdar ayrı ayrı mütalâa olunduğu takdirde, kıymet itibariyle
yine pamuk, ihracatımızın başında gelmektedir.
1952 senesi ithalâtımızda, başta makineler, ziraat makine
leri ve sair ziraî teçhizat, demir ve çelik, kara nakliye vasıtaları
ve mahrukat ve züyutu madeniye olmak üzere, ekseri ithal em
tiasında bir sene evveline nisbetle ehemmiyetli bir artış müşa
hede olunmaktadır. Bu artış.
25 inci sahifedeki tabloda da C1
üöj -■
riildüğü gibi, istihlâk maddelerinden ziyade, istihsale hâdim em
tianın ithalinden ileri gelmektedir.
1952 senesinde dış ticaretimizde başta gelen üç memleket,
sıra ile Batı Almanya (629,3 m ily on ), İngiltere (3 4 3 ,8 ) ve Ame24

İthalâtımızda İstihsal Vasıtalarının Ehemmiyeti
N ev’i

M ilyon lira
1M52

M a k in e le r

F ark

1951

246,8

144,4

+

178,"

105,2

"4"

73,5

D e m ir v e ç e lik

168,6

112,1

4*

56 5

K a ra n a k liy e vasıta la rı

130,9

89,6

+

İM

M a h r u k a t ve m a d e n î y a ğ la r

112,7

86,1

+

26 6

P am u k lu m e n su ca t

1 1 2 ,-

94,2

+

lî,!

Z ir a a t m a k in e le r i v e sa ir zira î

t e ç h iz a t

i

102,4

rika Birleşik Devletleri (2 9 3 ,3 ) dir. 1951 yılında umumî mua
meleler bakımından İngiltere üçüncü sırayı işgal ederken, bu
memleketten yapılan fazla ithalât dolayısiyle, 1952 niha) etinde
Birleşik Amerika’yı geçerek ikinciliği almıştır. 1951

senesinde

dış ticaretimizde başa geçen Batı Almanya, 1952 de de bu mev
kiini muhafaza etmiştir.

1952 senesi içinde, esas itibariyle 3 /1 1 7 0 4 ve 3 /1 1 9 1 0 sa.
.
....
...
yılı kararnamelere müstenit dış ticaret rejimimizde değişiklik

D15 Iıcaret Rei'm*

yapılmamıştır. Ancak, 2 2 /9 /1 9 5 2 tarihinde Ekonomi ve Tica
ret Vekâletince alınan bir karar mucibince, liberasyon listelerin
de mevcut emtianın ithali için bu tarihten sonra vâki olacak tes
cil taleplerinin muamelesi tekemmül ettirilmeden evvel, tetkik
mercii değiştirilerek, bu gibi taleplerin, zikri geçen Vekâletçe
tetkiki usûlü vaz’oluıımuştur.

Karayolları şebekesinin tevsi ve ıslahına, bu sene de büyük
bir hızla devam edilm iştir; 1951 yılında 19.747 kilometre uzun
luğunda olan asfalt, parke, beton ve makadam stabilize yolları
mız, 1952 yılında 20.712 kilometreye çıkmıştır.
Memlekette istihsal ve ticaret hacminin genişlemesine m u
vazi olarak, ulaştırma şebekemiz üzerindeki nakliyatta da artış
müşahede edilm ektedir; Demiryollarında yolcu sayısı, 1951 de
25

Ui»st»-ma

54,77 milyondan, 1952 nihayetinde, takribi olarak 57,71 m il
yona çıkmıştır. Eşya nakliyatı İse, 2.693 milyondan 3.387 m il
yon ton - kilometreye yükselmiştir.
Denizcilik Bankasına ait vapurların,

yurdiçi seferlerinde

taşıdıkları yolcu sayısı, 1952 yılında 1.178.233 dür; yurddışı
hatlarda ise, 1952 yıh içinde taşınan yolcu sayısı, 93.000 i aş
maktadır. Y ük nakliyatı, iç hatlarda (Yan gölü dahil) 362,926
ton, dış hatlarda 470,961 tondur.
Ayııı gelişme, havayolları şebekemizde de kendini
mektedir. 1950

senesinde yolcu

sayısı, 84.959 dan

göster
1952 de

124.512 ye ve taşınan yük miktarı da, 1.952 tondan 2.132 tona
yükselmiştir.

A it m
ziyeti

ve dovız va-

Bilançoda döviz borçlarımız 546.089.000 lira, döviz alacağımız 149.410.000 lira, döviz mevcudumuzla karşılanamayan
bakiye 396.679.000 lira olarak görülmektedir. Altın taahhüdü
müz olan 18.889.000 lira da, bu bakiyeye ilâve edilecek olursa,
sene sonunda umumî taahhütlerin 415.568.000 liraya baliğ ol
duğu anlaşılır.
Geçen seneye nazaran döviz

taahhütlerinin

ehemmiyetli

nisbette arttığını gösteren bu hesap bakiyesi, gerek vâdelerinin
uzunluğu ve gerekse hesapların tasfiye şekilleri itibariyle

bir

tahlil ve tasnife tâbi tutuldukta; mevcutla karşılanamayan umu
mî taahhüt bakiyesinin azaldığı ve 415.568.000 Türk lirası kar
şılığı 147.218.162 dolar taahhüt bakiyesinin, aşağıdaki cetvelde
görüldüğü veçhile, haddi zatında 171.669.000 Türk lirasına m u
adil, 60.811.200 dolardan ibaret olduğu neticesine varılır.
Tasfiye halinde bulunan eski kliring hesaplarımızda, 1952
yılında kayda değer değişiklik yoktur.
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Döviz Taahhütlerimizin Tahlili
Taahhüdün N ev’ i
A vru pa

T ediye

Birliği

nezdindeki

satılan hububat

dıkça ödenm ekte olan

karşılığı avans

bu avans,

tasfiye edilmiş olacaktır.}

Milyon

Dolar

Türk lirası

Kota kredisi (muav>en

vâdesi yoktur)
A lm an ya’ya

Milyon

30.000.000

84.696.000

17.986.733

50 780.000

7.434 000

20.987.000

12.157.000

34.321.000

3 226.821

«.110.000

(İhracat yapıl

sevkiyat, tamamlanınca
,

Uzun vâdeli A lm an Konsolide borç bakiyesi (aylık taksitlerle
ödenm ektedir;
İhracat mukabili gelen döviz •ihracatçılar namına gelm iş olup
bedeli Türk lirası olarak ödenecektir)
Ecnebi müessese ve sefaretler

mevduat hesabı

(Bu hesap

umumiyetle Türk lirası olarak ödenm ektedir;
Açılan akreditifler karşılığı (vâdeleri m uhteliftir)

i 5.602.408
86.406.962'

60.811.200

Ecnebi muhabirler nezdindeki kısa vâdeli avanslar

147.218.1^2

1952 senesi sonunda altın mevcudu,
değerinde 127.495,801 kilodur.

44.005.000
243.899.000

171.669.000.
415.568.000

401.709.945,96

Bu miktar

1951 nihayetinde

42 2.1 28 .4 3 8 ,1 9 lira tutarında 133,98 ton bulunuyordu.
yılı nihayetindeki mevcudun 46.063,902

lira

kilosu

1952

Hâzinenin,

2.590,761 kilosu ise, Amortisman Sandığının malı bulunmak
tadır.

Milletlerarası Para Fonu menabiindeıı 5 /1 1 /1 9 4 7 tarihin-

Para

onu ve

Dünya Bankasiyle

de tediye muvazenemizdeki geçici açıkları karşılamak üzere isîikraz edilen 5 m ilyon dolar 1 7 /5 1952 tarihinde ödenmiştir.
A ynı maksatla 12 7 /1 9 5 2 tarihinde Fon‘dan Türk lirası muka
bilinde yeniden 10 m ilyon dolar satın alınmıştır.
Milletlerarası İmâr ve Kalkınma Bankası, evvelce muhtelif
tarihlerde memlketimize açmış olduğu 25,4 m ilyon dolarlık kre^
diye ilâveten, 18 Haziran 1952 tarihinde Seyhan barajının inşa
sı için % 4 3 /4 faiz ve 25 sene vâde ile 25,2 milyon dolarlık ye
ni bir kredi vermiştir. 1952 senesi nihayetine kadar mezkûr ban27

muamelelerimiz

kadan temin ettiğimiz kredilerin yekûnu, müfredatı aşağıdaki
cetvelde görüldüğü veçhile, 50,6 m ilyon dolara baliğ olmuştur:
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından
temin olunan krediler
(Milyon

Kredinin

A . B. D. Doları)

verildiği

Faiz
Mevzuu

tarih
7 / 7 / i 95.1

Silo inşası

7 / 7/19 5 0

Liman inşaatı

1 ')/1 0 /l9 5 ı)

Hususî sanayie

Miktarı

6 /1 9 5 2

3,9

%

3 7/8

İS Sene

12 5

o/o

İ 1/4

25

„

yardım

için Türkiye Sınaî Kal
kınma Bankasına
ili/

Vâdesi

nisbeti

Seyhan barajı inşası
Yekûn

9.0

%

3 3 /4

15

„

25,2

%

4 3 /4

25

,,

50,6

İkinci Dünya Harbinin başladığı tarihten beri Devlet gider

Devlet Mâliyesi

ve gelirleri umumiyetle bir artış halindedir. 1939 malî yılında
Hazine umumî hesapları 399 m ilyon lira gider, 274 m ilyon lira
gelir irae etmekteydi. 1952 malî yılı Bütçe Kanununda ise, gi
derler 1.750,9, gelir 1.551,4 m ilyon liraya yükselmiş bulunmak
tadır. 1953 malî yılı Bütçe Kanunu gereğince yeni malî yıla
2.127,5 milyon lira gider, 1.959,8 m ilyon lira gelir tahminiyle
girmiş bulunuyoruz. 167,7 m ilyon tutarındaki bütçe açığı akdolunacak istikfaz hâsılatiyle kapatılacaktır. 1953 malî yılında
Katma Bütçeli Dairelerin açık vermediği görülmektedir.
İç ve dış istikraz ve yardımlar dışındaki devlet gelirlerinde,
vergi hâsılatı nisbeti gittikçe yükselmektedir. Bilhassa Gelir Ver
gisi hâsılatındaki artış kayda savandır.
1952 malî yılı nihayetinde. Devlet Borçları bir sene evveli
ne nisbetle 135 m ilyon lira artarak 2.895,6 milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır.
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Devlet Borçlarının 1951 ve 1952 neneleri sonunda Daireler
itibarile dağılışı aşağıdaki şekildedir:
Devlet Borçlarının Daireler itibariyle dağılışı
(M ily o n T ü rk L ira sı)

S e n e le r
. ...

Genel Bütçeden ödenen borçlar

1932

1951

1.604,4

1.641,9

İktisadî D evlet Teşekkülleri boı-çları

701.4;

517.4

Katına bütçeli dairelerin borçları

408,4[rJ

564,6f\!

D iğer müesseseler borçları

181,4i1;
Yekûn

2.895,6

F ark

—

3 7,5
CO

D a ir e le r

— 156.2

35,7

145,7

2.759,6

136,-

t1]
1952 senesinde A n onim Şirket haline inkilâp eden D. D enizyol
ları idaresinin 152,3 m ilyon lira tutarındaki b orcu ; Katma Bütçeli Dairelerin
borçlarından tenzil olunarak Diğer Müesseseler borçları meyanmda gösteril
miştir. 1951 senesinde 5 6 4 ,6 m ilyon lira tutarındaki Katma Bütçeli Daireler
borçla n içinde D. Denizyolları İdaresinin payı 153,2 m ilyon lira idi.

Bu cetvelde de görüldüğü üzere, Genel Bütçeden ödenen
borçların azalmış olmasına mukabil, İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin borçları bir sene evveline nazaran 184 m ilyon liralık bir faz
lalık arzetmektedir. Toprak Mahsûlleri Ofisinin artan mubayaa
larına miitenasiben tutarları yükselen bonoları, bu artışın yegâ
ne âm ilini teşkil etmektedir.
Netice olarak, hükümetçe tâkip edilen malî politika ile sa
m imî ve sıhhatli bütçe tertip ve tanzimi memnuniyetle kayda şa
yan bulunmaktadır.

1952 yılı içinde toptan eşya fiyatları bir kısım memleket
lerde ehemmiyetli derecede yükselmiş, diğer bir kısım

memle

ketlerde de ciiz’î bir düşüş kaydetmiştir. Memleketimizde toptan
eşya fiyatları indeksi mutavassıt bir seyir tâkip ederek, 1952 yı
lı vasatisi 1951 vasatisine nazaran cüz’î bir yükseliş arzetmiştir.
29

Fiyat hareketleri

Muhtelif memleketlerde ve Türkiye’deki toptan eşya fiyat
indeksinin son dört sene zarfındaki seyrini, aşağıdaki grafik vazıhan göstermektedir:

Tfirkiyede ve Yabancı Memleketlerde
Toptan Fiyatların Seyri
1948 =

100

1.80

18 0

170

170

160

160

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

80

80

1949

30

1950

1951

1952

Diğer taraftan aşağıdaki cetvel, 1938*^100 itibariyle 1946
dan 1952 senesine kadar memleketimizdeki topJr

l o p t.a n e ş y a

tan egya fiyatlarının yıllık vasatilerini vermekte- fiyatları indeksi
(1938 = 100):
K ay n ak : Konjonk
tür Dergisi

d İr.

Seneler

Toptan eşya fiyatlarındaki cüz’î artışa muva
zi olarak 1952 senesi Ankara ve İstanbul geçin
me indeksleriyle gıda maddeleri indeksi vasatisi,
bir sene evveline nazaran yükseliş kaydetmiş bu
lunmaktadır.

İndeks

1946

427,3

1947

432,8

1948

466,3

1949

503,-

1950

452,1

1951

482,2

1952

486,1

Aşağıdaki cetvel, 1 9 3 8 = 1 0 0 itibariyle A n
kara ve İstanbul geçinme indeksleriyle gıda maddeleri indeksi
nin seyrini göstermektedir:
Geçinme ve g ıd ı maddeleri indeksi
(1938 =

100)

K aynak : Konjonktür Dergisi
Sene ve aylar

Ankara

İstanbul

geçinme indeksi

geçinme indeksi

1 94 6

vasatisi

321

343

1951

«

336

354

1952

1952

'

418
'

442

I

347

370

II

350

369

472

III

351

374

477

IV

354

379

489

V

357

378

492

VI

355

375

487

VII

351

375

186

VIII

351

3 76

166

IX

351

378

179
488

465

X

353

380

XI

359

380

49 1

XII

362

382

499

353

376

482

vasatisi

[* ]

Gıda
maddeleri

28. m adde itibarile 20 vilâyet vasatisidir.

Tedavüldeki banknot ve meskûkât yekûnunun temsil ettiği
efektif para hacmiyle, bu yekûna Bankamız nezdiııdeki mevdua31

E m is y o n v e ted a -

vul hacmı

ti katmak suretiyle elde edilen para hacminin son seneler zarfın
daki seyri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Para hacmi
(Milyon Türk Lirası)

Yıl

Banknot

1946

9 3 7 ,-

1947

888,5

Mevduat

Meskükât

:

38,4
44,3

1
:

1948

932,1

69,2

1949

890,5

69,9

Yekûn

144,7

1.1 20, 1

351,6

1.284, 4

345,5

1.346, 8

378,6

1.339, -

1950

961,7

41,3

458,8

1.461, 8

1951

1.146,4

44,7

459,2

1.650, 3

1952

1.251,-

44,4

405,1

1.700

i

5

i

1951

ile 1952 sene nihayetleri banknot miktarları mukaye

se edilince, emisyon hacminde 104,6 m ilyon liralık bir artış ol
duğu görülmektedir. Banknot hacmindeki bu artış, yurdun eko
nomik kalkınmasının ve m illî gelirimizdeki artışın, nüfus, istih
sal ve ithalâttaki tezayüdiin tabiî bir neticesi addolunabilir.
Paranın istikrarı mevzuunda, umumî arz ile umumî eşya ve
hidemat talebi arasındaki muvazene ve bu muvazenenin bozul
mamasını sağlayacak tedbirler gözönünde tutulmaktadır. Nitekim,
1952 senesinde para hacminin 1951 e nisbetle % 3 artmış olma
sına mukabil, toptan eşya fiyatları indeksi aynı devre zarfmda

% 1 gibi pek cüz’î bir artış kaydetmiştir.
M illî gelir, ziraî istihsal, sınaî istihsal, para hacmi ve toptan
eşya fiyatları hareketlerinin dört yıllık seyrini tesbit eden 33. ün
cü sahifedeki grafik, bu vaziyeti vâzıhan göstermektedir.
Bankalarda
duat,

Bankalardaki mevduat, 1949 dan beri gösterdiği hızlı artış

m ev

ikrazat

kredi politikası

ve

seyrine geçen yıl zarfında da devam etmiş ve 1951 nihayetinde
1.723,2 m ilyon liraya mukabil, eylül 1952 sonunda 1.801 m il
yona varmıştır.
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Türkiyenin İktisadî İnkişafını Gösteren
Muhtelif İndekslerin Seyri
K a y n a k : İstan b u l T ic a r e t O d a sı M ecm uası
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ısn
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160
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1
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3

23 büyük bankadaki vadesiz mevduat, ekim 1952 sonunda
1.407,9 milyona, vadeliler ise 284,7 milyona baliğ olmakta, aynı
tarihte tasarruf tevdiatı 782,6 ve alelâde tevdiat 910, - milyonu
bulmaktadır.

Buna

nazaran, yıl içinde tasarruf tevdiatında

% 1 3 ,8 ; alelâde tevdiatta ise % 2 0 ,2 nisbetinde tezayüt vardır.
Artan mevduat ve reeskont imkânlarından faydalanan ban
kalar, ikrazat hacmini geçen yıl da genişletmişlerdir. 1951 so
nunda 1.774,2 m ilyon lira tutarındaki ikrazat, 1952 eylül ayı
sonunda 2.238,7 milyona çıkmış bulunuyordu. 1952 nihayetin
de ziraate tahsis edilen çeşitli kredilerin yekûnu 1.070 milyon
liraya varmıştır. Bu nevi kredilerin 1951 sonunda 641,7 milyon
olduğu nazara alınırsa, artışın son yıl zarfında % 6 6 ,7 ye ulaştı
ğı görülür. Zikredilen ziraî kredi yekûnlarına Tarım Satış K o o 
peratiflerine yapılan ikrazlar dahildir.
Bankalarca yapılan ikrazat hacminde, kredi müesseselerinin Bankamız reeskontundan daha geniş ölçüde faydalanmış ol
malarının da tesiri olmuştur. Memlekette İktisadî kalkınmayı hız
landırmak gayesiyle Bankamız, 2 6 /2 /1 9 5 1 tarihinden itibaren
% 4 den % 3 e indirdiği iskonto haddini, 1952 senesinde de ay
nen muhafaza etmiş, iskonto muamelelerinde % 3, senet üzerine
avanslarda % 3 , tahvil üzerine avanslarda % 4 ve altın üzerine
avanslarda da %2 1 /2 nisbetlerini, bu sene de tatbike devam et
miştir.
İhracatı teshil ve tesri maksadiyle, ihracat satış finansmanı
mevzuunda, geçen senelerden farklı olarak, kat'î satışı yapılmış
emtianın rnudî bankaya merinin olması şartı kaldırılmış ve bu
cihet alâkalı bankanın takdirine bırakılmıştır. Aynı zamanda
1952-53 ihracat mevsimine mahsus olmak üzere, yine kat’î sa
tışı yapılmış ihracat emtiası için, geçen yıllardan farklı olarak,
firma ve banka limitleri araılmaksızın finansmanı kabul edil
miştir.
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Bankamızın 1.951. sonunda 1.443.8 m ilyon lira olan senet
ler cüzdanı yekûnu, 19t>2 yılı sonunda 1,753,9 milyona yüksel
miş bulunmaktadır. Artış, ticaM ve ziraî senetlerde ve Toprak
M ahsûlleri Ofisince yapılan büyük hububat mübayaalarına m u
vazi olarak Bankamızca iskontoya alınan mezkûr Ofise ait b o 
nolar yekûnunda olmuştur. Müteakip sahifedeki grafik, Banka
m ızın son üç sene zarfındaki faaliyetini toplu bir şekilde göster
m ektedir :
Bankamızın hususî piyasaya, Hâzineye ve Devlet Müesseselerine açtığı kredilerin son dört sene zarfındaki seyri, aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir:
T. C. Merkez Bankasının açtığı krediler
(M ily o n T ü rk L ira sı)
K r e d in in N e v ’ i

1952

1951

1950

1949

H u su sî p iy a s a y a
T i c a r î s e n e t le r

347,15

237,46

170,19

116,17

Z ir a î s e n e t le r

193,11

103,14

78,16

78,53

30,11

4,46

7,45

7,65

570,37

345,06

255,80

202,35

1.196,90

1.001,04

842,20

75,16

44,20

A l t ı n v e ta h v ilâ t m u k a b ili av an slar

Y ek û n
H a z în e y e v e D e v le t M ües
s e s le r in e
H a z in e k e fa le t in i haiz b o n o la r

16,77

H a z in e b o n o la r ı
H a z în e y e k ısa v â d e li avans

Y ekûn
U n u m ! yekûn

22,14

—

—

620,80
:

30,90
—

1.235,81

1.076.20

886,40

651,70

1.806,18

1.421,26

1.142,20

854,05

Bu tablonun tetkiki; 1.753,9 m ilyon liraya yükselen

se

netler cüzdanına ilâveten, Müessesemizin, altın ve tahvilât ter
hini m ukabilinde bankalara ve eşhasa 30,11 milyon lira, kısa vâ
deli olm ak üzere de Hâzineye 22,1 m ilyon lira avans vermiş ol
duğunu göstermektedir. Bu suretle, bankalara açılan kredi ye
kûnu, 1951 nihayetinde 345,06 m ilyon lira iken, 1952 sonunda

% 65,2 ııisbetinde artarak, 570,37 milyon liraya baliğ olmuştur,
Bunun 193 küsur m ilyonu ziraîdir.

Tedavüldeki Banknotlar, Bankamızdaki Mevduat ve
Bankamız Kredi Muameleleri
B an kn otlar

• • • • • • ♦

Z ira î senetler

H azine bonoları ve Hazine
k e fale tin i haiz bonolar

—o ™ 0 “

T ica rî senetler

oooooo

M evdLuat

1300

1200

1100

1100

1000

1000

900

900

300

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

o

o

1950
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1951

1952

Y ukarıdaki izahattan; Bankamızca tatbik edilen kredi p oli
tikasının istihsali tezyit, ihracatı teşvik, ithalâtı tevzin ve istih
lâki tanzim e hizm et edecek şekilde ayarlanmış bulunduğu anla
şılm aktadır.

Türk parası kıym etinin 7 eylül 1946 tarihinde yeniden tes

K a m b iy o rayiçleri

bit edilen resmî paritesi esas alınarak, Milletlerarası Para Fonu
na Türk lirası için 19 haziran 1947 de vermiş olduğumuz mua
delet haddi, 1952 de de mahfuz kalmıştır. Y ıl zarfında dolar
280, - kuruşla 282,50 kuruş arasında; Ingiliz Lirası 784,80 ku
ruşla 791, - kuruş arasında; İsviçre frangı 64,03 kuruştan Borsada muamele görmüşlerdir. Senelik muvakkat vasati olarak,
dolar 2 80,54, Ingiliz lirası 790,36 ve İsviçre frangı 64,03 ku
ruştur. P rim li takas dolarının 1952 yılı son*undaki fiyatı ise, 547
kuruştur.
Serbest
senesinin sonbaharında düşmeğe başlayan altın fiyat

1949

piyasada

altın fiyatı

larının, 1950 de K ore harbi ile yükselmeğe başladığı müşahede
olunm uş, bilâhare altın fiyatları tekrar te-

K ü lçe a ltın fiy a tı

nezzül etmeğe başlamıştır. 1952 se n e sin d e _______ .Kuruş,_______
ise, altın fiyatlarında ehemmiyetli bir yük-

j

Seneler

j

Fiyat

seliş kaydolunmuştur. Sene sonunda, İstan
b u l’da altın fivatr gram başına 606 kuruş-

‘ ’

’

U‘ i 7

1,6

tur. Paris ve Zürich paralel serbest dolar fi-

ı•>18

3w»

yatlariyle Paris’te altının gram başına fiyatı

mc|

611

^

~

598 kuruş, Z ü rih’te ise 570 kuruştur.

1950

520

1951

513

1952

5 72

Son yrilarda külçe altının beher gramınm vasatî fiyatı yandaki cetvelde gösterilen seyri tâkip etmiştir.

İstatistik Umum Müdürlüğünce 8 mart 1952 tarihinde ya
yınlanan ilk geçici tahminlere göre, 1938 den bu yana m illî ge
lirim izin seyri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir:
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M illî G elir

Millî İstihsal ve Millî Gelir
(Carî fiyatlarla milyon lira)

Seneler

Millî istihsal

Millî istihsal

(G ay ri sâfi)

(Sâfi)

Millî gelir

1938

1.857,8

1.767,8

1948

8.86 1 ,-

8.511,-

7.814,6

1949

8 . 101,1

7.731,1

6.950,9

1.606,1

1950

9.403,-

9.02 3 ,-

8.228,8

1951

10.952,-

10.532,-

9,607,-

1952

12.256,-

—

—

Para kıymetindeki temevvüçlerin sebep olduğu nominal talıavviiller bertaraf edilerek, yıllar arasında doğru mukayese ya
pılmak üzere, millî istihsal ve
Millî İstihsal ve Millî Gelir
( 1 9 4 8 fiyatlarile milyon lira)

hesaplanırsa,

7.430

1948

8.860

cetvelde

Millî gelir

(G ayri sâfi)

1938

yandaki

görülen rakamlar elde edilir.

Millî istihsal
Seneler

m illî gelir 1948 fiyatlarına göre

i

6.490

İstatistik Umum Müdürlü

7.810

ğünün yukarda zikri geçen 1951
tahminlerine göre, M illî Geliri

1949

7.430

6 570

1950

9.400

8,240

1 95!

10.630

9.100

mizde

ziraatin

payı

1938

de

% 5 6 ,7 ; 1948 de % 5 5 ,8 ; 1949
da % 4 9 ; 1950 de # 5 6 , 5 ; 1951 de ise % 59,2 dir.
1948 fiyatlarına göre, nüfus başına düşen m illî gelirimizde,
1951

de bir yıl önceye nazaran % 8 nis-

beti rıde artış

meydana

memleketimizin

umumî

gelmiş

olması,

Şahıs başın a düşen
m illi gelir
(T ü r k L ira sı)

kalkınmasını

ifade eylemek bakımından memnuniye

Cari
Seneler

!

1948

fiatlarivle

fiatlarla

ti muciptir. 1952 senesinde şahıs başına

1938

91

düşen gelir miktarı, carî fiyatlarla 475,5

1948

389

389

1949

339

320

liraya yükselmiş olup, bir sene evvele

i

381

1950

393

394

nazaran % 5 ,7 nisbetinde bir artış ifade

1951

450

426

etmektedir.

1952

475,5
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III

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ
1952 y ılı bilançosunun izah ve tahliline girişmezden önce,
1951 y ılı bilançosu rakamlariyle mukayese sağlanmak üzere, aşa
ğıdaki cetvel tanzim edilm iştir:

AKTİF
1952
Altın

..............................

1951

401.709.945,96

422.128.438,19

.

.

149.410.237,90

168.220.205,49

Kasa (ufaklık para) .

.

4.699.616,23

3.890.731,04

Dahildeki Muhabirler

.

735.051.95

51.431.25

Senetler Cüzdanı .

.

.

1.753.931.740,51

1.443.800.105,60

Tahviller Cüzdanı

.

.

29.608.583,66

21.128.123,18

A v a n s l a r ........................

52.253.224,07

4.462.393,82

Döviz Borçluları .

.

.

.

4.500.000,00

4.500.000,00

Gayri Menkuller .

.

.

4.876.538,01

4.346.079,31

D e m i r b a ş ........................

792.531,74

520.030,33

M u h t e l i f ........................

95.152.151,27

71.350.559,45

2.497.669.621,30

2.144.398.097,66

Hissedarlar

.

Yekûn

PASİF
S e r m a y e ........................

15.000.000,00

15.000.000,00

İhtiyat Akçesi . . . .

4 2.222.491,13

39.386.025,82

Tedavüldeki Banknotlar

1.250.868.651,50

1.146.365.968,00

M e v d u a t ........................

282.765.900,26

305.883.506,64

A ltın Alacaklıları .

.

.

172.189.433,29

153.322.163,75

D öviz Alacaklıları

.

.

546.089.283,41

325.354.492,06

M u h t e l i f ........................

178.275.655,93

149.264.780,31

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

10.258.205,78

9.821.161,08

2.497.669.621,30

2.144.398.097,66

Yekûn
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195 2

ve

1951

yılları Bilançoları
nın Mukayesesi

AKTİF
Altın

1952 yılı sonundaki altın mevcudu 127.495,801 sâfi kilo
olup, bedeli 401.709.945,96 Türk lirası tutmaktadır.
Geçen yıl sonundaki altın mevcudu 133.976,278 sâfi kilo
bulunduğuna göre, altın mevcudu, bu yıl zarfında 6 ton 480 ki
loluk bir eksiliş göstermektedir.
Altın mevcudunun:
72.845,848 sâfi kilosu Bankaya
46.063,902

”

Hâzineye

2.590,762
5.995,289

Amortisman Sandığına
’

”

Ecnebi Muhabirlere ait

bulunmaktadır.
127.495,801

Yekûn

Hariçteki Muhabirler nezdinde bulunan dövizlerle muame

Döviz borçluları

leli dövizleri göstermekte olan bu hesap, üç kısımdan terekküp
eder:
a kısmı: 3133 saydı kanuna göre alman ve diğer dövizle
re kabili tahvil bulunan serbest dövizlerden,
b kısmı: 5256 saydı kanuna göre alınan ve umumiyetle
tediye anlaşmaları hesap paralarından müteşekkil
tahditli dövizlerden,
c kısmı: Tasfiye halindeki eski kliring hesapları bakiyele
rinden ibarettir.
Bilançoda ayrı ayrı gösterilmiş olan bu kalemlerin umumî
yekûnu, 149.410.237,96 liradır.

1952

yılı sonundaki kasa mevcudu, ufaklık paradan ibaret

Ka«»

olm ak üzere, 4 .6 9 9 .6 1 6 ,2 3 liradır.
Bu hesapta görünen 735.051,95 lira, Bankanın diğer m illî
bankalarla olan münasebetlerinden doğan bir alacak bakiyesidir.
1952

D ahild ek i m u h a 
birler

yılı sonu itibariyle, cüzdanda mevcut 1.753.931.740,51
Senetler

cüzdanı

liralık senetler, aşağıdaki nevilerden terekküp etmektedir:
Hazine B o n o l a r ı ..............................
Hazine Kefaletini haiz bonolar .

16.769.963,73 Lira

.1.196.904.056,51

”

Ticarî S e n e tle r.................................... 347.143.621,32

”

Ziraî S e n e t l e r .................................... 193.114.098,95

”

Yekûn
1951

1.7537931.740,51

”

nihayetinde 1.443.800.105,60 lira olan Senetler Cüz

danı, yıl zarfında, 310.131.634,91 liralık bir artış kaydetmiştir.
Bu artışın 172.653.036,20 liralık kısmı Ticarî ve Ziraî Senetler
de, 188 m ilyon liralık kısmı ise Toprak Mahsûlleri Ofisi bonola
rında vâki olmuştur. 1951 nihayetinde 75.158.796,44 lira bu
lunan Hazine bonolarında ise 58.388.832,71 liralık bir azalma
vardır.
Bankaya ait Tahviller Cüzdanı yekûnu 29.608.583,66 lira

Tahviller cüzdanı

dan ibarettir. Bu miktar, 1951 nihayetinde, 21.128.123,— lira
bulunuyordu. Sekiz buçuk m ilyon liraya yakın olan artış, bu yıl
içerisinde satın alınan Sınaî Kalkınma Bankası Tahvillerinden
ileri gelmiştir.
Yri sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 52.253.224,07
liran ın:
60.066,77

lirası altın karşılığı olarak şahıslara

30.051.877,30

lirası tahvil karşılığı olarak Bankalara

22.141.280,00

lirası kısa vadeli olarak
avanslardan ibarettir.

Hâzineye yapılmış
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Avanslar

Hissedarlar

4.500.000,00 liralık bir bakiye gösteren bu hesap, hisse se
netlerinin ödenmemiş c/( 30 larının yekûnudur.

Gayri menkuller

1952
yılı sonunda 4.876.538,01
gayrimenkullerin müfredatı aşağıdadır:

lira değerinde görünen

Ankara’da İdare Merdezi binası bedeli

1.448.234,35 Lira

Ankara’daki arsalar bedeli

.

.

1.324.605,75

İstanbul Şube binası bedeli .

.

844.453,31

İzmir

”

”

” ( I) .

93.224,48

İzmir

”

”

” (I I ) .

386.619,90

İzm ir’deki arsalar bedeli .
Mersin

.

.

367.283.49

Şube binası bedeli .

.

294.252,28

Samsun

”

”

.

670.590,46

İskenderun ”

”

.

231.552.50

Antalya da

satın alman arsa bedeli

*

bıvas ta

»)

n

»*

»*

13.115,01
31.659,19
74.379,92

Eskişehir’ de
Balıkesir’de

5.829,24

>

6.006,76

Diyarbakır’da

63.248,11

Gaziantep’ de
Yekûn
hk gayri menkuller üzerinden bugüne kadar
a y r ı l a n ...........................................................

5.855.054,75 Lira

Amortisman payı çıkarılınca bakiye olarak

4.876.538,01 lira

978.516,74 liralık

kalır ki. bu da bilançoda görünen bakiyedir.
Amortisman payı

düşülmeden

evvel,

1951

nihayetinde.

5.243.353, - liraya baliğ olan gayri menkuller bedeli, 1952 ni
hayetinde, 611.701,75 liralık bir artışla, 5.855.054,75

liraya

yükselmiş bulunmaktadır. Bu artış, banknot matbaası için An
kara ela, yeni Şube tesisi için Gaziantep te satın alınan arsalarla,
Mersin Şube binasına yapılan ilâve ve İzmir de miibayaa olunan
bina bedellerinden ileri gelmektedir.
Gayri menkuller, 3.963.000, - lira üzerinden sigortalıdır
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Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti,
görüldüğü üzere:

bilançoda

Demirbaş

1 .0 6 1 ,6 37 ,23 liradan ibaret olup, bu yekûndan bugüne ka
dar ayrılmış amortisman tutarı
2 6 9.1 05 ,4 9 lira düşüldükte, bakiye olarak
7 9 2.5 31 ,7 4 lira kalmaktadır.
Dem irbaş hesabındaki 348.833,53 liralık artışın sebebi, ge
nişleyen Banka muamelelerinin istilzam ettiği servis levazımı ve
geçen yıl zarfında yazı makinelerinin yenilenmesi için yapılan
sarfiyattır.
Demirbaşlar. 1.480.700,miştir.

lira üzerinden

sigorta

ettiril

Bankanın yıl içindeki faaliyeti neticesinde, muvakkat mahi
yette m uhtelif borçlu muamelelerden mütevellit hesapları:

Muhtelif

5 0.225.490,95 lirası Muvakkat Borçlular hesabında
4 4 .8 2 1.64 3 .2 6
Transituar hesaplarda
104.147,86
Tahsildeki Çekler hesabında
869,20
K liring Transituar hesaplarda olmak
üzere
95.152.151.27 liraya baliğ olmuştur.

PASİF
1 5 .000.000.— liradan ibaret bulunan sermaye, beheri 100
lira itibarî krmette, 150.000 adet hisse senedinden terekküp et
mektedir.
Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösteril
mektedir :
Sınıf

Adedi

Tutarı

A
B
C
D

36.713
57.339
8.855
47.093

3.671.300
5.733.900
885.500
4.709.300

150.000

15.000.000
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S e rm a y «

Banka Kanununda, kârın sureti tevziine mütedair hüküm

İhtiyat akçeleri

ler gereğince aynlan ihtiyat akçeleri, 1952 nihayetinde, aşağıda
da görüleceği veçhile, 42.222.491,13 liraya yükselmiş bulun
maktadır :
22.539.324,69 lira, âdi ihtiyat akçesi, 1944 yılında itibari ser
mayenin % 7 5 ine baliğ olduğundan, Ban
ka Kanununa göre her yıl sâfi kârdan ih
tiyata ifrazlar % 10 nisbetinde yapılmak
tadır.
7.846.797,22 lira, fevkalâde ihtiyat akçesi, Banka Kanununa
göre, yıllık sâfi kârdan % 10 olarak ayrıl
mıştır.
6.000.000,-

hra, hususî ihtiyat akçesi, 3133 sayılı kanuna
göre tesis edilmiştir.

1.031.689,29 lira, hususî ihtiyat akçesi, eksik ve gaip ban
knotlardan, Banka Kanununun 19 uncu
maddesi gereğince, Bankaya isabet eden
kısımlardan teşekkül etmiştir.
i .804.679.93 lira, ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı.
(Bankalar Kanununun 31 inci maddesi)
olarak sâfi kârın % 5 lerinden ibarettir.
42.222.491,13

Banka Kanununun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çı

Tedavüldeki bank
notlar

Yekûn

karılmış

bulunan

banknotların.

1952

sonundaki

1.250.868.651,50 liraya baliğ olmuştur.

Mevduat

'

1952 yılı sonunda Bankadaki mevduat:
110,212.005,01 lirası resmî
99.736.667,36
bankalar
72.817.227,89
- muhtelif olmak üzere
282.765.900,26 liradır.
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yekûnu,

B ilançoda 1 7 2 .1 89 .4 3 3 ,2 9 lira olarak görünen

bu hesap,

Altın alacaklıları

A ktifte altın m evcuduna ait tahlilde gösterildiği üzere:
4 6 .0 6 3 .9 0 2 ,2 1 sâfi gramı Hâzineye,
2.5 9 0 .7 61 ,67
Amortisman Sandığına.
5 .9 9 5 .2 89 ,40
Ecnebi Muhabirlere
ait altınların bedelini teşkil etmektedir.
A ktifte verilmiş olan izahat dairesinde, Bankaca alınıp sa

Dövİz alacaklıları

tılan dövizler, bilançoda 3133 ve 5256 sayılı kanunlara göre ay
rılmış ve kliring hesapları da dahil olmak üzere, müfredatı aşa
ğıda gösterildiği veçhile, 546.089.283,41 liraya baliğ olmuştur.
a —

3133 sayılı kanuna göre:
Hariçteki M uhabirler . . .
M e v d u a t ....................................
M u h t e l i f .............................. .....

153.359.589,22
3.275.551,40
10.263.043,11

5256 sayılı kanuna göre:
Hariçteki Muhabirler . . .
Mevduat . ..............................
M uhtelif . ..............................

231.223.627,80
5.835.365,55
129.537.295,50

c — K l i r i n g ....................................

12.594.810,83

b —

546.089.283,41

Yekûn

Bilançonun A ktifindeki M uhtelif Hesaplar mahiyetinde ol
mak üzere, Pasifte yer alan M uhtelif Alacaklı ve Muvakkat He
saplardan ibaret olup, yekûnu 178.275.655,93 liradır ve aşağıda
ki hesaplardan terekküp etmektedir:
Ödenecek Senet ve Havaleler . . . .
Muvakkat A l a c a k l ı l a r ..............................
Transituar H e s a p l a r .............................
Provizyon Hesapları
........................
K liring Transituar Hesapları . . . .
Yekûn

4.789.146,17
38.386.720,06
66.910.684,02
66.628.509,79
1.560.595,89
178.275.655,93
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Muhtelif

K âr ve sureti tev-

Bilançoda kâr olarak görünen 10.258.205,78 lira, 1952 yı
lında, bütün idare ve banka muameleleri masrafları karşılandık
tan ve provizyon ve amortismanlar ayrıldıktan sonra kalan sâfi
kârdır.
Kanunumuzun 88 inci ve Bankalar Kanununun 31 inci mad
delerine göre, bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde tevzii teklif
olunmaktadır:
1952 yılı sâfi kârı

10.258.205,78 Liradan

Kurumlar Vergisi

1.846.947,-

Gelir Vergisi

2.726.261,52

düşüldükten sonra kalan

4.573.208,52 lira
5.684.997,26 liradan

% 5 zarar karşılığı
(Bankalar Kanunu Mad. i l )

512.910,29 lira
5.172.086,97 liradan

indirildikten sonra kalan
% 1 0 âdi ihtiyat akçesi

1.025.820,58

Hissedarlar 1 inci
630.000,-

temettüü

1.655.820,58 liranın
3.516.266,39 liradan

tenzilini müteakip
% 1 0 u Fevkalâde ih
tiyat akçesi

860.238,52

Memurlara

345.968,91

1.206.207,43 lira

tefrikinden sonra
2.310.058,96 liranın

geri kalan

Yarısı 1.155.029,48 lira olmak üzere Hâzineye, diğer
yarısı 1. 155.029,48 ”

”

”

Hissedarlara

isabet eder.
Buna nazaran 1952 yılı için Hissedarlara düşen miktar,
I inci temettüü
II

”

”

geçen seneden artan

630.000,— lira ile
1.155.029,48
4,59

”

ve
ile

1.785.034,07 lira olu p ;
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bunun 150.000 adet hisseye taksiminde, beher hisseye, gayri safi
14 lira üzerinden, sâfi olarak 11,90 liıa isabet etmekte ve taksi
mi mümkün olmayan 34,07 liranın da, gelecek yıla devri lâzım
gelmektedir.
IV

İdarî Mevzular
Raporumuza son verirken, hissedarlarımızı alâkadar edebi
lecek müteferrik bâzı İdarî mevzular hakkında da Yüksek H ey’etinizi tenvir etmekte fayda mülâhaza edilmiştir.
1 . — Geçen sen eki raporumuzda da belirttiğimiz veçhile,
Bankamız Kanununda icrası derpiş olunan tâdillere ait etraflı tet
kikler son safhaya gelmiş olu p ; hazırlanan tasarının yakında ka
nunlaşması umulmaktadır.
Bu tasarıda, Bankamızın bugüne kadarki faaliyetinden elde
edilen tecrübelere dayanılarak; memleketin İktisadî kalkınması
na hizmet bakımından lüzumlu görülen bazı yeni hükümlerin de
sevk ve tedvini suretiyle, Bankanın ilerisi için daha verimli ve
faydalı bir şekilde çalışmasının temini düşünülmüştür.
2. — Günden güne inkişaf eylemekte olan İktisadî faaliyete
muvazi olarak, memleketimizin muhtelif bölgelerinde tesisine ka
rar verilen yeni şubelerin açılması yolundaki teşebbüslere

de

vam edilmekte ve bu arada mevcut şubelerin faaliyet sahaları da
tevsi olunmaktadır.
3. — Aslî vazifelerimizden bulunan banknot ihracında em
niyet ve sür at temini ile beraber, maliyet ve döviz tasarrufunu
sağlamak maksatlariyle, Hükümetin de mutabakatiyle ve yalnız
banknot tab ına münhasır kalmak üzere, Ankara da bir matbaa
tesisi için lüzumlu siparişler verilmiştir.
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4. — Müşterilerinin taşıdıkları umumî riskleri temerküz
ettirerek, bankaları zamanında tenvir ve bu suretle plasmanların
emniyetini arttırmağa hizmet etmek gayesiyle, bilûmum banka
larımızın bu hususta izhar ettikleri arzuya uyularak, ecnebi mem
leketlerdeki emsaline uygun bir “ Risk Santralı” kurulmasına te
şebbüs edilmiş ve bu sahadaki hazırlıklar da nihaî safhaya gir
miştir.
5. — Gittikçe artan muamele hacmimizin kayıtlarını daha
serî ve emin usullerle tesis etmek ve aynı zamanda, gerek ken
di ihtiyacımız, gerekse, Bankamızdan sık srk istenilmekte olan
ihsaî malûmatı derlemek ve uhdemize tevdi olunan bâzı dış ti
caret mevzularında lüzumlu

tasnifleri

yapabilmek

hedefiyle,

şimdilik İstanbul Şubemizde olmak üzere, makineli bir Muha
sebe Servisi (IB M ) kurulmuştur.
6. — Eski Alman kliringi kanaliyle sipariş eyledikleri mal
ları, harb dolayısiyle yurda ithal edememiş olan tacirlerimiz ta
rafından ödenen % 2 5 avanslar hakkında, Hükümetimizce ge
rekli kanunî tedbirlere tevessül edildiği öğrenilmiştir.
Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın Yüksek tasviplerine arzederkeıı, Cumhuriyet Hükümetinin Bankamıza daima gösterdi
ği kıymetli yardımlara karşı şükranlarımızı ve vazifelerini gay
ret ve liyakatle yapmakta olan müdür ve memurlarımız hakkındaki takdirlerimizi bu vesile jile ifade etmeyi vazife biliriz.
İDARE MECLİSİ
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V

TÜ R K İY E CU M H U RİYET M E R K E Z BANKASI
1952
Y irm i birinci Hesap Yılına ait
DENETÇİLER K U R U LU R A PO R U

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1952 yılına ait ka
sa ve depo mevcutlariyle, tahvillerini ve muhtelif senetlerini
Merkez ve Şubelerinde başka başka zamanlarda tadat ve tetkik
ederek kayıtlarına uygun bulduk. Y e idare Meclisince Yüksek
Heyetinize arzolunan Bilanço ve Kâr ve Zarar hesaplarının ka
yıtlarına mutabık bulunduğunu da gördük.
işbu hesapların kabulünü

Yüksek

Heyetinizin

tasvibine

saygılarımızla arzederiz.

Denetçi
Hüsrev Gerede

Denetçi
Faruk Erem

Denetçi

Denetçi

Cevdet özgür A. Rıza Reymen

VI

B İLA N Ç O
ve
K Â R ve Z A R A R HESABI

TÜRKİYE

CUMHURİYET

31 -12 -1952

AKTİ F

Tarihinde Biten
Türk lirası

A LT IN :

Sâfi K g .................................127.495,801
D Ö V İZ

401.709.945

96

149.410.237

90

4.699.616

23

B O R Ç LU LA R I:

a -3133 sayılı kanuna göre:
Hariçteki Muhabirler . . . .
Muhtelif ....................................................
b -5256 sayılı kanuna göre:
Hariçteki Muhabirler . . . .
c - K l i r i n g ...................................... ......

2.551.379,49
7.366.974,25
134.212.780,26
3.723.192,96
1.555.910,94

»

KASA:

Ufaklık p a ra ....................................................

735.051 . 95

D A H İLD EK İ M U H A B İR LER :
SENETLER

C Ü Z D A N I:

a - H azine Bonoları ve Hazine ke
faletini haiz bonolar . . . .
1 213.674.020,24
b - Ticarî ve Ziraî senetler •
.
540 257 720,27
T A H V İL L E R

CÜZDANI :

AVANSLAR:

1 ---------------

1.753.931,740

51

29.608.583

66

52.253.224

07

4.500.000

-

5.855.054,75
- 9 7 8 516,74

4.876.538

01

1.061.637,23
-269.105,49

792.531

74

95-152.151

27

2 497.669.621

30

H İSSED A R LA R :
GAYRİ M EN K U LLER ]?}:

G a yri M e n k u l!e r [x J ......................... ......
A m o rtis m a n ...................................................
D EM İR B A Ş I**}:

:

M U H TELİF:
Ye kû n

3 ,9 6 3 0 0 0 ,—

liray a s ig o r ta lıd ır .

[**] 1 .4 8 0 .7 0 0 ,—

[*j

liraya sig o r ta lıd ır .

[x]

1 8 8 6 .1 2 7 ,4 7 lirası arsalar b e d elid ir.

.

MERKEZ

BANKASININ
PASİ F

Yirmi birinci Hesap Yılı Bilançosu
Türk

15.000.000

SERM A YE:
İHTİYAT A K Ç ESİ

:

A d î .......................................................................
Fevkalâd e. ....................................................
H u s u s î.......................................................... ......
Hususî (Bankam ız Kanunu M ad
de: 19) ....................................................
ileride vukuu muhtemel za ra r kar
şılığı ! Bankalar Kanunu Mad
de: 31 î .........................................................................
TEDAVÜLDEKİ

lirası

22.539.324,69
7.846.797,22
6.000.000,—
1.031.689,29

42.222.491

13

1.250.868.651

50

110.212.005,01
99.736.667,36
72.817.227,89

282.765.900

26

'53.299 655,3’
18.889.777,98

172.189.433

29

4.804.679,93

B A N K N O T LA R :

M EVDUAT:
B a n k a la r ..........................................................
Muhtelif................................................................

;

ALTIN ALACAKLILARI:
Resmî Sâfi Kg.
Muhtelif
«

.
.

.
.

48.654.664
5.995.289
54.649.953

İ

D Ö VİZ A LA CA KLILA RI:
a -3133 sayıli kanuna göre:
Hariçteki muhabirler . . . .
M evduat. . - ................................
Muhtelif ....................................................
b - 5256 sayılı kanuna göre:
Hariçteki M uhabirler . . . .
Mevduat . . . . . . . . .
M u h te lif....................................................
c - K lirin g ..........................................................
M UHTELİF:
KÂR:

,
Yekûn

153.359.589,22
3.275.551,.40
10.263.043,11
231.223.627,80
5.835.365,55
129.537.295,50
12.594.810,83

1

546-089.283

41

178 275.655

93

10.258.205

78

2.497.669.621
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TÜRKİYE CUMHURİYET
31 -12 -1952 Tarihindeki
ZİMMET

MERKEZ BANKASI
Kâr ve Zarar Hesabı
MATLUP

FİHRİST
Sayfa
I. D i i n y a

ik tis a d i

Hara madde
Sınaî

v a z iy e ti

istihsal

o-ücünüa

Geçim

........ -

13

istihdam! ve ücretler .............................................................................. -

13

indeksleri

Kredi ve para
Karşılıklı
Dünya

............ ......10 12

— -------- ----------- ------- ------------------------------------------ - .............- .....................13

Toptan eşya fiyatları
İş

- ................. .............................. .................................- ......... ..... 9

vaziyeti ................ ....................................... ............................ ........
umumî seviyesi

........ ...................... .............................

------------------------------------------------------------------ ------- ----------------------------14

politikası --------------------------------------------- --------------------------- ----------------- 14

Güvenlik

Bankasının

T eşkilâtı yardımları ------- ------------------------------------------------- ---- 1 4-15
ikrazatı ---------- -------------------------------------------------------------------- -

1 5 -1 6

A vrupa Tediye B ir liğ i--------------------- -------------- ------------------- ------------------------------------- --- 16
M illetlerarası Para Fonunun faaliyetleri
A ltın
II.

fiyatları

-----------

--------------------------- ------------ 16-17

--------------------------------------------------- --------------------------------------- ----------- --- 17

M e m l e k e t t e İ k t i s a d î v a z i y e t ---------------------------------- --------- --------- --------------- --- 13
Ziraat

.................................................................................. .............................................. ............. 1 8-19

Sanayi

................................... ......- - ----------------- -------------------- ------------------------------------ --- 1 9-20

Madencilik

--------- -------- ----------------------------------------------------- ---------------- - - -------------- - - -

20

İç ticaret --------- --------- -------- ---------------------------------------- ------------------------ ----------- - ......... ..... 2 0 - 2 1
D ış

ticaret -------------------------------------- -------------- ------------------ --------------------- -------------------2 1-25

D ış ticaret

rejimi ------ ---------------------- ------------ ------------------------------- ------------------------ --- 25

U laştırm a
A ltın

------------------------------------------------------------------- --------------------- - .................. ...... 2 5 -2 6

ve döviz

vaziyeti .......................................- ......... - ...................

..................... 2 6-27

Para Fonu ve Dünya Bankası ile muamelelerimiz --------------------------- ----------------- --- 2 7-23
D evlet irsaliyesi ......................................... .......................................................Fiyat

hareketleri

Emisyon

ve

Bankalarda

------------------------ ------- - ---------

tedavül

-

......................... 2 8-29

------------------- ------------ ---29-31

hacmi ---------------------------------------- ------------ ---------------------------

mevduat, ikrazat

ve

kredi politikası

31-32

............................ ....... ......3 2-37

K am biyo rayiçleri ................. - - - ......................................... .................................... - - ............ 37
Serbest
M illî
III.

piyasada

gelir

altın

fiyatı -------------------------------- --------- -------------------- ------------ ---37

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----- 3 ı-3 8

B ila n ç o m u z u n

ta h lili

1952 ve 1951 yılları

bilançolarının

mukayesesi

........ — -------------------------- ---39

A K T İF
A ltın ------------------------------------------- ---- ---------------------------------------------------- —
Döviz
Kasa

borçluları

— .......... ... 40

------------------------------------- --------- ---------------------------------------------

--

40

........ .......................... ......... - - ----------------- --------- ----------------------- --------------------- ------- -- 41

Dahildeki
Senetler
Tahviller

muhabirler -------- ---------------------------------------------- ------- ----------------- --------------41
cüzdanı

-------------------------------- --------------------------------------------------------- ----- -

41

cüzdanı ---------- ------------------ ---------------------------------------------- - ..................... ...41

Sayfa
Avanslar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -11
Hissedarlar
Gayri

------ ------------ ----------------- ----------------------------------- --------------- ------------------------ 42

menkuller

................................................................................................. ..................42

D e m irb aş--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- --- 43
M uhtelif -------- ------ --------------------------------------------------------------------------------------- --

-------- --- 43

P A S ÎF
Sermaye

--------------------------------------------------------------- ---------------- --------- --------

---------- ---- 43

İhtiyat akçeleri _______ _____ _____________ _________ ________ ________________ ________44
Tedavüldeki
Mevduat
A ltın

banknotlar

alacaklıları

D öviz alacaklıları
M uhtelif
Kâr

IV .

-------------------------------------------------------------------------------------- ---44

---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ --- 44
------------------------------ ----------- --------------------------------------------------------- -- 45
------------------------------------------------------------------------- ----------------- —
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ve sureti
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D e n e tç ile r K oru lu R ap oru
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi: Ankara
Şubeleri:
Ankara
İstanbul
İzmir

Mersin
Samsun
İskenderun

UMUM M ÜDÜRLÜK
Umum Müdür
Umum Müdür Muavini
Umum Muhasebe Müdürü
Malî Müşavir
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Teknik Müşavir
Umumî Kâtip
Teftiş, K ontrol ve
Personel Müdürü
Emisyon ve Vezne Müdürü
İç Muameleler Müdürü
Dış Muameleler Müdürü
Dıs Muameleler Müdürü

Osman Nuri Göver
Reşat Aksan
Fethi Aktan
Fikri Diker
Fahri Tandoğan
Berin Beydağı
Cavit Bilgen
Emir Sencer
Alâettin Kayal
Kâm il Refet K ıbrızlı
Enver Kösemen
Fikret Sözer
Behzat Bayer

Şube Müdürlei'i:
Ankara
İstanbul
İzmir
Mersin
Samsun
İskenderun

İklil Hebel
Fahrettin Ulaş
Niyazi Denker
Sedat Arar
A li Kemal Akdur
Reşat Gökdemir

