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Türkiye Cümhnriyet Merkez Bankası

1936

Beşinci hesab yılına aid 

Hare Meclisi Raporu

1936 yılma aid hesablarımız ve muamelelerimiz hakkında yüksek toplantınıza 
izahatımızı sunarken mezkûr sene zarfında vukua gelen ve İktisadî ve malî genel 
durumlara tesir etmekten hali kalmamış olan mühim vekayi hakkında da hülâsatan 
arzı malûmat etmeyi faideli gördük.

Cihan Genel durumu :

1935 den 1936 ya müdevver İtalyan'- Habeş müsellâh ihtilâfı Afrika’da sona er
meden Avrupa’nın bir ucunda patlayan Ispanya ihtilâli, bahsimiz mevzuu olan yılda 
da emniyetsizliğin devamına sebeb olmuş belli başlı hadiselerin başında gelmek
tedir, İnsaniyetin bilhassa son, senelerde o kadar susamış olduğu sükûna, istik
rara, refaha doğru itimad ile yürüyebilmesi için sai ve sermayenin her şeyden 
evvel aradığı emniyet havasını 1936 senesi de beşeriyete temin edemeden 
kapanıp gitmiştir. Bununla beraber 1936 senesinin İktisadî hareketlerine aid rakam
lar, 1935 de İktisadî sahadaki mütebariz salâhın daha ziyade inkişaf etmiş olduğu 
intibaını takviye etmekten hâli kalmamış olduğunu teslim etmek lâzımgelir. 1935 
de olduğu gibi 1936 da da filhakika dünyada stoklar biraz daha azalmış, istihsal 
endeksleri biraz daha canlanmış, toptan fiatlar biraz daha yükselmiştir. Beynelmilel 
mübadeleye aid kıymetler ve hacimler daha ziyade yükseldiği gibi işsizler mikdarı 
da biraz daha azalmıştır. Ancak bu salâh hareketlerinde Devletlerce kredi ve 
nafia işlerinde ittihaz edilmiş bir takım tedbirlerin ve sonra silâhlanma yarışındaki 
sarfiyatın mühim bir mevki tuttuğunu nazarı itibara alırsak hâdisatı izah edebil
mekte müşkilâta uğramayız.

Cihan nakdi vaziyeti de vaktile girmiş olduğu çıkmazdan henüz kurtulmuş 
değildir. 1936 senesinin eylül sonlarında fransız frangı kıymetten düşürülmüş, 
bunun yani başında İsviçre frangı ile Hollanda florini de ister istemez ayni yolu



tutmuşlardır. Belçika’dan başka ortada artık altına bağlı memleket kalmamıştır, 
diyebiliriz. Fransız frangının altına tahvil edilebilmek kabiliyetinden uzaklaştırılması 
yalnız İsviçre ve Hollanda paraları üzerinde tesir yapmakla kalmadı, inikâsler bir 
az daha geniş sahalara doğru yayıldı, İtalyan lireti, Çekoslovak kuronu kanunî 
muhtevalarından biraz daha kaybettikleri gibi Letonya ve Yunanistan paraları da 
Sterling’e bağlanmışlardır.

1931 senesinden beri tekrar delik deşik bir hale gelmiş olan altın ölçüsü bu 
son hâdiseler üzerine artık temelinden yıkılınca bu miyarı yeni başdan kurmağa 
matuf yeni bir formül taammüm etmeğe başladı; o da döviz kontrol akçesi denilen 
tesislere müsteniddir. Bahsimiz mevzuu olan yıl sonunda bu tesisler — Kanada ve 
Ispanya’dan sarfı nazar edilirse — İngiltere’de, Amerika’da, Fransa’da, İsviçre’de 
ve Hollanda’da faaliyette bulunmakta idiler. Bunlardan son üç memleket kontrol 
akçeleri eylül 1936 hâdiselerinden sonra ve diğer akçeler de bu hâdiselerden evvel 
vücude geıirilınişîerdir. Gayeleri millî dövizin dünya piyasalarındaki değerini zabt 
ve rabt altına alıp bu kıymetin bilhassa ehemmiyetli teınevvüçlere maruz kalmasına 
meydan vermemekdir. Döviz takyidatınm bulunmadığı zamanlarda eşya ve hizmetler 
tatlarının genel çerçevesi içinde tebdili mekân eden altının o zamanlara mahsus 
bizatihi müteharrik intikallerini bugün artık kontrol akçeleri tanzim edecektir. 
Hemen kâmilen idareli nakid çerçevesi içine girmiş olan cihan, yeni başdan kurmak 
istediği bir para sistemine varmak üzere bu kontrol akçeleri yolu ile dir ki hali 
hazır nakid buhranı devrini kapamak emelini beslemektedir. Kat’ i bir salah dev
resine girmiş olmaktan henüz uzak bulunmakla beraber cihanda bir kaç yıldır ken
dini göstermiş olan kalkınmanın 1936 da da devam etmiş olduğunu görmekle müte
selli olmamaya bittabi imkân yoktur.

Bizcle genel durum :

Buhranın en düşkün seviyeli hadleri 1933 ve 1931 seneleri ile birlikde bizde 
de artık temamen arkada kalmış görünüyor; cihanın İktisadî gidişinde görülen 
umumî kalkımınüan memleketimiz de hissesini alarak yürümektedir. Bu kalkınma 
1936 da daha mütebariz bir şekil almıştır. Ziraî istihsalât itibarile memleket iyi 
bir sene geçirmiştir. Yürümekde olan sanayi plânının başarıldığı nisbette sınaî 
istihsalât inkişaf etmeğe başlamış ve ticarete aid hareketler, heyeti umumiyesi 
dahilinde bu sene az çok fazla uyanmalar göstermiştir. Toptan fiatlar biraz daha 
yükselmiş, buna rağmen hayat pahalılığı yükselmemiş tir, denilebilir. Mâliyemizin temel 
taşını teşkil eden varidat tahsilâtı ise her türlü memulun fevkinde zuhur etmiştir.

Ziraat:

1936 yılı içinde memleketin şu veya bu kısmında görülen ııâmüsaid bir takını 
cevvî hadiselerin vukuuna rağmen ziraî istihsalât çok iyi neticeler vermiş, eldeki 
rakamlara nazaran hemen her nevi mahsul itibarile bir sene evveline ııisbetle mühim 
fazlalıklar elde edilmişdir.

Pek mahdud bir kaç istisnadan sarfı nazar olunursa, ziraî mahsulât tatlarında 
kendini göstermiş olan yükselme 1936 senesinde de devam etmiş ve son yılın ra-



kamları bir sene evvelki rakamları da geçmişdir, Aşağıdaki cedvel bunu gösterir 
(1936 nın bazı rakamları muvakkatdır):

K u r u ş

1936 1935 1934

Buğday (yumuşak) 6,08 5,64 4,51
(sert) 6.01 5,85 3,75

Arpa 3,83 3,99 3,31
Susam 16,52 13,50 10,50
Üzüm (İzmir-9) 12,59 11,05 11,22
Fındık (Giresun - Tombul iç) 52,16 48,57 38,34
İncir (İzmir - süzme) 12,50 13,13 11,78
Pamuk (Adana - piyasa parlağı) 36,65 40,40 33,80
Tiftik 86,58 66,05 57,09
Yapağı 50,34 49,14 45,52
Yumurta 2298 — 2064,— 2135.—
Zeytinyağı 38,76 26,40 24,50

Harice satışlarımız da 1936 da üç dört yıl evveline nisbetle inkişaflar gostermiş- 
dir. Bu yıl içinde belli başlı ziraî mahsulâtımıza aid ihracatımız — bir sene evveli
ne nazaran — daha fazladır.

Arazinin tahririne, hayvanlar vergisine, memlekette pamuğun islâhma, tağşişin 
men’ine ve ihracatın murakabesine aid olarak çıkan kanunlarla memleketin sulama, 
istihsal, ziraî kalkınma, orman ve toprak işleri hakkında Hükümetçe teemmül edil
meğe başlanılan ihzarı tedbirler senenin bilvasıta bilâ vasıta ziraat hayatımızı alâ- . 
kadar eden mühim hadiselerindendir.

Endüstri :

Beş senelik sanayi planının tatbikatı faaliyetle devam etmektedir. Bu tatbikat 
cümlesinden olmak üzere İzmit’deki kâğıd fabrikası sene içinde istihsale başlamış 
bulunuyor. Bilhassa pamuklu mensucata ve yün ipliğine aid olarak memleketin bir 
çok yerlerinde vücude getirilmekde olan fabrikaların inşaatı yakın bir zamanda 
bitmek üzeredir. Endüstri alanında yılın en önemli hadiselerinden biri de Karabük’de 
kurulması kararlaştırılan fabrikalara aid olarak İngiliz sanayi erbabı ve sermaye- 
darlarile yapılan anlaşmadır. îlk beş senelik endüstri programının tatbikatı bir ta- 
rafdan devam ederken sene içinde, ikinci bir beş senelik planın esasları tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu esaslar : memlekette madenciliğe, kömür ocakları işletmele
rine, mmtaka elektrik santrallarma, ev mahrukatı sanayi ve ticaretine, toprak sana
yiine, gıda maddeleri sanayi ve ticaretine, kimya sanayiine, mihaniki sanayie, de
nizcilik sanayiine tealluk eylemektedir.



Ticaret ;

Haricî ticaret 1936 da önemli bir inkişaf göstermiştir. Aşağıdaki mukayeseli ra
kamlardan bunu anlıyoruz ( 1 =  1000 lira ) :

1933 170.838
1934 178.939
1935 184.685
1936 210,264

Bu sene içinde de çoğalma hem idtıalât hem ihracat cihetindendir.

( 1 — 1000 lira )

İhracat

1933 96.162
1934 92.149
1935 95.861
1936 117.733

Ticareti hariciye müvazenesi 1936 da da lehimize 25.2 milyon liralık bir bakiye 
göstermektedir. Ton itibarile idhalât ve ihracat daha evvelki senelere aid mukaye- 
selerile birlikde 1936 da aşağıdaki rakamları vermektedir :

Yekûn İhracat İdhalât

1933 1.647.930 1.251.436 396.494
1934 2.112.895 1.637.658 475.242
1935 2.007.516 1.479.949 527.567
1936 1.868.692 1.376.798 491.894

1935 den sonra ihracat tonu başma düşen kıymet daha artmışdır :

Lira

1933 76
1934 56
1935 65
1936 86

Bu artmanın sebebi kömür gibi yiikde ağır değeri az eşya hareketlerinde bir 
durgunluk hâsıl olduğu halde tütün, fındık, pamuk, tiftik, yün, yumurta, deri, halı, 
afyon gibi az ağırlıkda yüksek fiatlı bir takım maddeler hareketlerindeki artmadır.

1936 senesi içinde kontenjan sistemi kaldırılarak yerine “ Genel idhalât rejimi, 
diye konulan rejim, senenin haricî ticaret sahasındaki mühim hadiselerinden birini 
teşkil eder.

İdhalât

74.676
86.790
88.823
92,531



Devlet finansı:

1936 senesinin beşinci ayı sonunda biten 1935—36 finans yılı da tahsilat itiba- 
rile iyi kapandığı gibi (195 milyon lira muhammenata mukabil 218,G milyon) senenin 
geri kalan avlarında da bu tahsilat fevkalâde denecek derecede iyi yürümüşdür. 
Aşağıdaki rakamlar bize bunu gösterir (1 =  1000 lira) :

1938 1935 1934
Kftnunevvel 176.352 136.369 120.288

1936 senesinin başından itibaren yeni gelen vergi, yalnız hava kuvvetlerine 
yardım vergisidir. Bunun haricinde yeni vergi yokdur. Halbuki mukayese sırasında 
arazî ve bina vergilerinin de hazine gelirleri meyanından çıkmış olması dolayısile 
1936 rakamları arasında mevcud olmadığını ve hayvan vergilerinde 1936 dan itibaren 
tatbik edilen tenzilâtı ayrıca nazarı itibara almak lâzım gelir.

Memlekette muhtelif cebhelerde demiryolu inşaatı devam etmektedir. Bu inşaatın 
yanı başında şirketlere aid eski demiryollarının devletleştirilmesi siyaseti de Şark 
Demiryollarının 1936 da satın almmasile bu sene tamamlanmışdır, denilebilir. Bu 
suretle 1936 sonunda Devlete aid 6.284 kilometrelik bir demiryolu şebekesi mevcud 
bulunuyordu,

Otuz milyonluk Erzurum - Sivas hattı istikrazına mahsuben dörtbuçuk milyon 
liralık 3 iincü tertibin kânunevvelde tedavüle çıkarılmasını da senenin malî hâdiseleri 
arasında kayda şayan görürüz.

Altın durumu :

Bankamızın tasarrufu altında olmak üzere 1935 sonunda (20.968) kiloluk altınımız 
vardı. Sene içinde gelenlerle birlikee bu altınların mecmuu sene sonunda 21.103 
kiloyu bulmuşdur, ki bunun tutarı 33.902.868 liradır. Mevzuu bahis altınlardan 
münasib bir kısmını zaman zaman terhin ederek döviz tedarik eylediğimiz de malû
munuzdur. Bu istikrazların en yüksek seviyesi 29 ağustos 1936 da görülmüşdür : 
bu tarihde borcumuz 4.234.680 liradır. Borçsuz kaldığımız devre de 14 teşrinisani 
ile 26 kânunevvel arasıdır.

Dövizlerimiz :

Serbest dövizle mübadele sahamız, 1936 senesi içinde yeniden üç memleketle 
daha kliring mukavelesi akti neticesinde bir az daha daralmış, ancak gerek adedi 
yirmiyi bulan kliringli memleketlerin mühim bir kısmıdan muhtelif nisbetlerde lehimize 
tahsil edilmekte olan ve gerek kliringle bağlı bulunmadığımız memleketlerden 936 
senesinin müsait ticarî mübadeleleri dolayısile elde ettiğimiz serbest dövizlerin 
çoğalması ve diğer taraftan haricî tediyelerimizde 1936 senesi içinde hükümetçe tatbik 
edilen tasarruf tetbirleri. muamelâtını arzettiğimiz senenin döviz vaziyetinde mahsus 
bir salâh vücude getirmişdir.



Para ve sermaye piyasası :

1936 senesinde de Iskonto haddimiz yüzde beş buçukla yürûmüşdür. Memleketin 
muhtelif piyasalarında hususî ıskontoya aid hadler, faiz mikdarıııı tahdid eden 
kanun ile muayyen azamî hadler üzerinde sabit kalmakdan bu yıl da ayrılmamışdır. 
Kısa vadeli ve uzun vadeli para piyasalarında 1936 da da bir değişiklik görülmemişdir.

Şurası şayanı kayddır k i : Fransız frangının da altına tahvil kabiliyetinden ayrıl- 
masile eylül 1936 ayının son günlerinde hasıl olan çok mühim cihan para durumu 
karşısında Hükümetimiz paramızın istikrarı hususunda öteııdenberi güttüğü siyaseti 
değiştirmeğe lüzum görmemişdir. Bu siyaseti teyid eden Başvekâletin 26 eylül 1936 
tarihli resmî tebliği malûmunuzdur. Bu siyaset neticesi olarak paramız 1936 da da 
istikrarını muvaffakiyetle muhafaza eylemiş bulunmakdadır.

Yukarıki umumî müşahedelerden sonra Bankamızın muamelelerine gelince :

Kasa muamelâtı:

1935 sonu mevcudu
1936 içindeki makbuzat 
Sene sonunda zimmet yekûnu 
Sene içindeki

1936 bakiyesi

32.701.877,16
708.734.322,38
741.436.199,54
709.656.055,99

°3Î77807l43̂ 55"

lira olup
lirayı bulmak suretile 
lira olmuş ve 
liralık medfuat netice

sinde
liradan ibaret bulunmuş- 

dur.

Sermaye hesab ı :

1936 sonu itibarile hisse senedleri vaziyetini evvelki senelere aid rakamlarla 
birlikde aşağıya yazıyoruz :

1936 1935 1934 1933 1932

A sınıfı 35.833 35.897 35.797 34.465 27.275
B sınıfı 57.351 56.421 56.088 55.949 51.853
C sınıfı 14.118 14.169 14.488 15.000 15.000
D sınıfı 42.598 43.513 43.627 44.586 55.872

Yekûn THoooo” 150.000 " ’ TdÖ’ooÎT 150.000 150.000

Yukarıki rakamların karşılaştırılmasından da anlaşılacağı üzere 1936 senesinde 
hissedar sınıfları arasında ehemmiyetli bir değişiklik olmamıştır.



Tedavüldeki banknotlar;

1935 senesi içinde bizim kasalarımızdaki banknotları da şamil olmak üzere
mevcud bulunan 171.840.578 liralık mütedavil banknotlara
1936 zarfında 27.000.000 liralık daha banknot inzimam ederek
hasıl olan 198.840.578 liralık yekûna mukabil
yine 1036 içinde 11.156.626 liralık banknot tedavülden çekilmiş

ve sene sonunda bakiye olarak 187.683.952 liralık banknot kalmıştır.
Bilfiil piyasada mütedavil banknotları tesbit edebilmek için yukarıki

bakiyeyi teşkil eden 187.683.952 liradan
sene sonunda kasalarımızdaki 6.924.946 lirayı tenzil edersek
sene sonunda bilfiil tedavülde 180.759.006 liralık banknot bulunduğu
neticesine varırız. Filî tedavüldeki bu banknotların müfredatı evvelki senelerin 
rakamlarile birlikde aşağıda görülür (lira) :

1936
liralık

o
10
50

100
500

1000

20.971.901
39.463.895
28.248.860
40.021.150
12.119.200
28.075.000
11.859.000

180.759.006

1935
16.846.252
37.109.855
26.772.020
40.831.000 

5.469.500
24.944.500
10.781.000

162.75:162?”

1934
20.429.168
33.104.315
25.409.520
41.741.200

7.598.700
22.029.000

7.845.000
158,156.903

Mütedavil banknotların mikdarmda bu sene görülen çoğalma, iskonto cüzda
nımızla avanslar ve banknot karşılığı esham ve tahvilât hesaplarındaki inkışafdan 
ileri gelmektedir.

Vadesiz taahhüdatın karşılığı: "

Sene sonunda vadesiz taahhüdatımızı teşkil eden :
180.759,006.— liralık mütedavil banknotlar ile 

11.862.725,23 liralık mevduatın yekûnu olan 
192.621.731,23 liraya mukabil

yine sene sonunda "kasalarımızda 24.042.335,57 liralık
ve haricî muhabirlerimizde 9.860.533,22 liralık altın ile kezalik
haricî muhabirlerimizde 57.442,79 liralık altınla değiştirilebilir döviz
bulunuyordu ki bunların tutarı 38.960.311.58 lirayı bulmakta idi.

işbu 33.960.311,58 liradan altınla değiştirilebilir döviz
taahhüdlerimizi teşkil eden 3.186,50 lirayı tenzil edip de
geriye kalan 33.957.125,08 lirayı,
vukarıkı 192.621.731 liralık vadesiz taahhüdata nisbet ettiğimiz takdirde % 17,63 
haricî kısmetini buluruz.



Senedat cüzdanı :

liralık bakiyeye 
liralık muamele inzimam 
ederek 

lirayı bulmuş ve 
liralık tahsilat netice
sinde

liralık bir bakiye bırak- 
mışdır.

1936 senesinde de senedat cüzdanı, geçmiş senelere nisbetle daha hareketli 
çalışmış ve sene sonunda daha mühim bir bakiye vermişdir. 34 milyon küsur liralık 
hesap bakiyesinden 5.045.922 liralık sened mukabili avans hesabı bakiyesi düşürülürse 
geriye kalan 29.107.720 lirası hakikî iskonto muamelelerine aid bakiyeyi gösterir.

Avanslar :

Bilançomuzda 8.316.729 lira bakiye veren avanslar hesabının 34.1633>% lirası 
altın üzerine, 8,282.56£",84 lirası tahvilât karşılığıdır.

Evrakı nakdiye karşılığı Hazine tahvilleri :

Banka kanununun 5 nci ve 6 mcı maddeleri mucibince mes’uliyeti Bankamıza 
devrolunan evrakı nakdiyeden dolayı Hâzinenin Bankaya karşı müteahhid bulunduğu 
borç vaziyeti A - resülmal ve B - faiz bakımlarından aşağıdaki gibidir :

A) Resülmal — Müdevver evrakı nakdiyeden 1935 sonunda Devletin Bankaya 
borcu 147.840.578 lira iken sene içindeki 1.156.626 liralık tediyat üzerine bu borç 
sene sonunda 146.683.952 liraya düşmüşdür. Sene içinde vaki tediyatın 704.458,19 
lirası kupon tahsilatından 452.172,81 lirası da 1935 senesi temettülerindendir.

İtfada bu seneye aid azalma da, Kanunumuzdaki malûm değişme dolayısile itfa 
paralarının Devlet tahvilâtı mübayaasma tahsis olunabilmesindendir. Gerek sene 
içinde bu paralarla mübayaa edilmiş olan tahvillerin gerek daha evvelki seneden 
müdevver tahvillerin 1936 sonunda Borsa fiatları üzerinden kıymeti 6.952,627 lira 
tutuyordu. 1936 senesinde % birlerden tahsilat mecmuu 3.027.409,75 liradır.

B) Faiz — 1936 senesi içinde Hazine tahvilleri bakiyeleri üzerinden senevi 
% 1 hesabile tahakkuk ettirdiğimiz faiz sene sonunda 1.469.384,62 lirayı bulmuş, 
bundan 1.108.686,38 lirası sene içinde tahsil edilmiş ve geri kalan 360.698,24 liranın 
tahsili de olbapdaki mukavele mucibince 1937 senesine kalmışdır.

Esha m ve tahvilât cüzdanı :

Bu lıesabda mevcut iki nevi senedattan birinci nevi evrakı nakdiye karşılığı 
Esham ve tahvilât, diğeri de kendi malımız olan serbest tahvillerdir,

1935 senesi sonunda mevcud 26.427.450,27
1936 senesi içinde 93.315.918,50

1936 sonunda zimmet tutarı 119.743.368,77
yine sene içindeki 85.589.726.38

sene sonu bu hesab 34,153.642,39



A) Karşılık Esham ve Tahvilât — Bilânçolarımızda sabit rayiçlerle gösterilen 
bu esham ve tahvilâtın Borsa kıymetleri :

1933
1934
1935
1936

1932 sonunda 7,9
9,o

10,7
13.1 milyon lira iken
15,4 milyon lira olmuşdur.

Ancak 1935 ve 1936 seneleri için görülen rakamlardan sırasile 4.319.498 ve 
6.952.627 liralık esham ve tahvilâtın Bankamız Kanunu 8 inci muaddel maddesi 
hükmüne tevfikan itfaya mahsus esham ve tahvilâttan müteşekkil olmasına göre
1935 ve 1936 seneleri rakamlarını şu şekilde değiştirmek lâzımdır :

B) Bankanın kendi malı olan tahvillere gelince : 1933 de 1.2; 1934 de 4.8; 1935 
de 4.3 milyon liralık tahvillere mukabil 1936 da 3.954.788 liralık tahvil vardır.

Yekûn 11.862.725

Gayri menkullerimiz :

Ankara’da idarei merkeziyemizle İstanbul, İzmir binaları ve Mersin’deki arsa
mızın bedeli 1.628.298,87 liraya baliğ olup bu kıymetlerden amortismanlar çıkarıldığı 
takdirde 1.439.201,25 rakamı bulunur ki bilançomuzda yazılı rakam da budur.

İhtiyat akçeleri :

Yüksek Heyetinize takdim eylediğimiz bilançoda Bankanın 1936 sonunda ihtiyat
akçesi 1.551.182,53 lira olarak görülür. Mevzuubahis seneye aid kârııı''dağıtılmasına
dair tekliflerimiz onaylandığı takdirde bu meblâğ aşağıdaki şekilde 2.105.172,40 
lirayı bulacaktır.

1935 için 8.759.081
1936 „ 8.426.660

Tevdiat :

1935 sonunda
1936 içinde
1936 sonunda 
sene içinde
Sene sonunda bakiye

14.563.176,29 liradan ibaret tevdiat
855.441.102,77 liralık teslimat ile
870.004.279.06 lirayı bulmuş ve
858.141.553,83 liralık istirdatlar ile

11.862.725,23 liradan ibaret bulunmuştur.

Mudiler itibarile mezkûr tevdiatın dağılışı şöyledir :

Lira
4.863.580 Hâzinenin ve irad getiren resmî dairelerin
5.510.182 Bankaların
1.488.963 Muhtelif

Lira Lira
1.551.182,53Mevcut ihtiyat akçesi

Sene kârından kanunî ihtiyat akçesi
Şene kârından fevkalâde ihtiyat akçesi

440.707,05
113.282,82 553.989,87 
.........2,105,172,40Tutarı



4 şabat 1937 tarihli fevkalâde Umumî Heyet toplantısında alman karara göre 
Esas nizamnamemizde ve buna mütenazır olarak Kanunumuzda yapılan değişiklikler 
neticesinde 1937 senesinden itibaren ihtiyat akçelerimiz arasına bir de hususî ihtiyat 
akçesi girmektedir ki 1936 başından itibaren favkalâde kârlardan mütehassıl bu ak
çenin tutarı yıl sonunda 4.516.007,70 liradır.

Kâr ve Zarar:

Kârlarımızın tesbitinde ve bilhassa döviz evalüasyonlarmda her ihtimal göz 
önünde tutulmak suretile hareket olunmuştur.

Fransız frankı, İsviçre frankı ve Holanda florini hesaplarımızı kıymetlendirirken 
bir taraftan iki evvelki paranın kıymetlerini tayin eden kanunî hükümlere göre 
azamî hadlar ve üçüncü paranın da daha fazla düşmesi ihtimali nazarı itibare alı
narak bu yoldaki hesaplarımız, yarın aleyhde tekevvünü muhtemel kıymet temev- 
vüclerini karşılayacak bir şekilde yürütülmüş olduğu gibi diğer taraftan 1936 senesi 
döviz muamelâtından hal ve tasfiyesi 1937 senesine devredilmiş bazı işlerin sene 
içinde icab edebileceği ihtimallerde göz önünde bulundurulmuştur. Bu ihtiyatlı 
evalüasyon 1937 senesi sonunda borsa fiatlarına irca edilmiş olacaktır.

1936 senesi muamelelerinin Bankamız için bırakmış olduğu 2.203.535,27 liralık 
kâr, Kanunumuzun 88 inci ve nizamnamemizin 94 üncü maddeleri mucibince aşağı
daki tevzi seklini almaktadır :

1936 senesi kârı olan 
% 20 nisbetinde ihtiyat akçesi olarak 
Hissedarlarımıza % 6 kâr olarak
ki tutarı
düşüldükten sonra kalan 
Memurlar hissesi olarak 
% 10 fevkalâde ihtiyat akçesi olarak
ki tutarı
kalan

440.707.05 lira 
630.000 lira

45.269,01 lira 
113.282,82 lira

2.203.535.27 liradan

1.070.707,05 lira
1.132.828.22 liradan

158.551,83 lira ayrılarak
974.276.39 liranın

yarısı 487.138,20 lira olarak Hâzineye ve diğer
yarısı da 487.138,19 lira olarak hissedarlarımıza isabet eyler.

Bu hesabla hissedarlara aid meblâğ % 10,639 nisbetinde olarak (487.138,19 +
630.000 = )  1.117.138,19 lirayı bulur. Bundan tevkifi lâzımgelen kazanç ve buhran 
vergilerinin çıkarılmasından sonra kalan 968.612,59 lira geçen sene kârından dev- 
rolunan 249,32 lira ile birlikde her hisseye 645 kuruş dağıtılmasına müsaiddir. 
Beher hisseye küsüratsız tevziat yapılabilmek için 1.361,91 lira da gelecek sene 
hesablarına devredilmiştir.

Kârın bu suretle tevziine müsaadenizi ve ruznamedeki diğer maddeler hakkında 
Yüksek kararlarınızı saygılarımızla bekleriz.

Raporumuzu bitirmeden önce, Bankamızın kuruluşu tarihinden beri evvelâ Mec
lisi idare üyesi ve bilâhara Umum Müdür muavini sıfatile Müessesemize kıymetli 
yardımlarda bulunmuş olan ve tertemiz fitre ti ve vazifesine bağiılığı ile temayüz etmiş 
bulunan mesai arkadaşımız Hayrettin Bedirgilin geçen kânunusani ayı içinde ara
mızdan ayrılması ile hasıl olan teessürlerimizi tekrar izfc&reder ve merhumun hatıra
sını burada da hürmetle yadetmeği vazife biliriz.

Her zaman olduğu gibi bu yıl içinde de müdürler ve memurlarımızın mües- 
seseye karşı azamî bağlılık ve sadakatle çalışmış olduklarını burada şükranla kay
deder ve sözlerimize nihayet veririz.

idare Meçlisi



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının

1936 senesi beşinci hesap devresine ait 

Murakabe Komisyonu Raporu

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 1938 senesi beşinci lıesap devresine 
müteallik muamelâtı. Bankanın kanun ve nizamnamesi ve Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre merkezinde ve şubelerinde tarafımızdan tedkik ve kontrol edilmiştir.

Banka işlerinin kanunlara ve nizamnameye uygun yapıldığı ve mevcutlarının 
defter ve kayıtlara mutabık ve bu hesap devresi için İdare Meclisince verilen bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarının da Banka kuyuduna muvafık olduğu görülmüştür. 
Mezkûr hesapların kabulü ile Meclisi İdarenin ibra edilmesini ve 1936 senesi beşinci 
hesap devresine ait olup bilanço kâr ve zarar hesaplarında gösterilen safi temettüüıı 
İdare Meclisinin kanuna ve Bankanın esas nizamnamesine muvafık olaıı teklifi 
veçhile tevziine Yüksek Heyeti Umumiyenin müsaadesini dileriz.

M urakıp Miirakıp Miirakıp Murakıp

Cemil Akok İsmail Koni Hâmid Hasancan Emin Zincirkıran



Aktif
Türkiye Cümhuriyet

31 - 12 - 1936 tarihinde biten beşinci

Türk Lirası Türk Lirası

K a s a :

Altın : Safî kg. 17.092.761
Banknot
Ufaklık

Dahi ldeki  m uh ab i r l e r

Har içtek i  muh ab i r l e r

Altın : Safî Kg. 7.010.290
Altına tahvili kabil serbest Dövizler 
Diğer Dövizler ve Borçlu Kliring bakiyeleri

Hazine t a h v i l l e r i :

Derulıtc edilen evrakı nakliye karşılığı

Se nedat  cüzdan,'  :

Hazine bonoları 
Ticarî senedat

Esham ve t ah v i l â t  c ü z d a n ı :

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Banka malı

Avanslar  

Gayri me nk u l le r  ( * )  

Demirbaş ( * * ;  

Hissedar lar  

M uhte l i f  

Nazım hesap lar
x) t 0 5 o . o o o  a-<-c

( y y )  3 3 . 0 0 0  » »

24.042.335,57
6.924.946,—

812.861,98

9.860.533,22
57.442,79

32.536.487,82

2.348.400,—
31.805.242.39

37.186.620,23
3.954.788.39

Yekûn

31.780.143

424.379

55

48

42.454.463

146.683.952

34.153.642 39

83

41 .141.408 62

8.316.729

1.439.201

113.964

4.500.000

4.607.163

29.548.992

345.164.040

07

25

65

82



Merkez Bankassnın
hesap devres i  b i l a n ç o s u d u r . Pasif

Türk Lirası Türk Lirası

S e rm a y e 15.000.000 —

İ h t i y a t  a k ç e s i :
Âdi 1.287.987,52
Fevkalâde 263.195,01
Hususî 4.516.007,70 6.067.190 23

T e d a v ü l d e k i  b a n k n o t l a r  :
Deruhte edilen 146.683.952,—
Altın karşılıklı 19.000.000,—

* Reeskont mukabili 22.000.000,— 187.683.952 —

T ü r k  l i ras ı  m e v d u a t ı  : 11.862.725 23

Döviz  t a a h h ü d a t ı  :
Altına tahvili kabil dövizler 3,186,50
Diğer dövizler ve alacaklı Kliring bakiyeleri 22.702.128,40 22.705.314 90

M u h t e l i f :
Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler v. s. 27.014.676,54
Diğer alacaklı hesaplar 43.077.653,72 70.092.330 26

Kâr 2.203.535 27

N a z ı m  h e s a p l a r 29.548.992 93

Yekûn 345.164.040 82



SZimmet
Türkiye C ü m h u riye t

31 - 12 - 1936 tarih inde

Türk Lirası

Verilen faizler 
İdare masrafları 
Amortisman 
Provizyon
Müteferrik zarar ve masraflar 
Hususî ihtiyat akçesi
1936 senesi safi kârı

■99.227 60 
959.785 97 
100.951 
103.856 
93.786 

4.516.007 
2.203.535

10
17
13
70
27

8.077.149 94



Merkez Bankası
Kâr ve zarar hesabı M a t l u p

Türk Lirası

Alınan faizler 2.526.418 40
Komisyon ve aciyolar 64.655 90
Tahvilât kârları 369.153 11
Kambiyo kârları 5.077.476 62
Müteferrik kârlar 39.445 91

Yekûn 8.077.149 94



T a d i lâ t  M etn i

1 — Bankamız kanununun 38 inci maddesine ilâve edilmiş 
olan îıkraya uyğun olmak üzere nizamnamei esasinin 32 inci mad
desindeki D bendinin 2 inci fıkrasının 2 inci cümlesinden sonra
( ancak, Banka Hey eti umumiyesi , tediye edilmiş sermayenin \ 
o/o 15 şi nisbetini °/0 25 şe iblağ edebilir .)  cümlesinin ilâvesi.

2 — Ayni kanunun 72 inci maddesindeki tadile uyğun olmak 
üzere nizamnamei esasinin 72 inci meddesindeki ( yeniden intihap 
edilemezler. ) cümlesinin < aradan bir senelik fasıla geçmedikçe 
yeniden intihap edilemezler. ) Şeklinde tadili .

3 — Nizamnamei esasinin 32 inci maddesinin E fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde tadili :

( Banka; Devlet, Vilayet ve Belediyelerin borsada mukayyet 
tahvilâtlarına mukabil azami %  80 nisbetinde ve diğer kote edil
miş sağlam tahvilâta mukabil °/o 70 nisbetinde ve üç ay vade ile 
bankalara avans verebilir. 1 a  2 a  £Q i

A ncak; Banka, bu muameleleri 11 inci madde mucibince 
Hazine borcuna mahsup edilecek meblâğın beş milyon liraya ba
liğ olduğu tarihten itibaren iXl'a edebilecektir. )

4 — Nizamnamei esasinin 13 çimeli maddesinin B fıkrasının şu 
suretle tadili :

( B — Bankalar tarafından tevdi edilecek ticarî senetleri 
iskonto eylemek ve o2 inci maddenin E fıkrası mucibince avans 
vermek için lüzum ve ihtiyaç nisbetinde emisyon yapabilir . Bu 
suretle çıkarılan banknotların tedavülü de mecburidir

5 — Nizamnamei esasinin 13 çüncii maddesinin son fıkrasına 
şu hükmün ilâvesi:

32 inci maddenin E fıkrası mucibince verilecek avanslar mu
kabilinde yapılabilecek emisyon, on birinci madde mucibince 
Hazine borcuna mahsup edilmiş mebaliğin °\0 50 sini tecavüz 
edemez . )



Bundan başka: Nizamnamemizin murakıplardan bahseden 
72 inci maddesinde ( yeniden intihap edilemez) şeklindeki ibare
ye mezkûr kanun ( aradan bir senelik fasıla geçmedikçe yeniden 
intihap edilemezler ) şeklinde bir kayıt koymuştur. Bu kaydın da 
nizamnameye dercini teklif ederiz.

II : Malumu alileri olduğu üzre nizamnamemizin 32 inci mad
desinin E fıkrası ; Devlet, Vilâyet ve Belediyelerin borsada mu
kayyet tahviiâtile diğer kote edilmiş sağlam tahvilâta mukabil 
avans yapılmasını esas itibariyle kabul eylemiş, ancak bu nevi 
muameleleri istikrar kanunu mevkii mür’iyete konduktan sonraya 
talik eylem işti.

Geçen fevkalâde umumî hey’etimizin kabul eylediği nizamna
me tadilâtiyle, muayyen evsafta tahvilât mubayaasına bankamız 
mezun kılındı. Bu iiiî vaz’iyet karşısında tahvilât mukabili avans 
muamelesi, istikrar kanununa kadar m üeccel kaldu>ı taktirde bir 
kısım tahvilâtın elyevm mubayaasına imkân mevcut iken rehin 
mahiyetinde alınamaması gibi bir tezadın devamına mahal verilmiş 
olur.

Hem bu vaziyeti İslah eylemiş, hem de muvakkat ihtiyaçların 
tehvini için paraya lüzum hissedecek bankaların bu ihtiyaçlarını 
portföylerinde mecut ve mahiyeti nizamnamemizde tayin ve 
tasrih edilmiş bu gibi tahvilât mukabili de temin edebilmiş olmak 
için nizamnamemizin 32 inci maddesinde mevcut takyidin ha
zine bonolarının itfa edilen miktarı beş milyona baliğ olduğu tarih
ten itibaren bankalar lehine kaldırılmasını faideli gördük.

Emsiyon mevzuu ile de indelhace irtibatı olan muamelelerin 
üç aydan fazla bir zaman için yapılmaması ve emsiyon miktarı
nın ödenmiş hazine bonoları mukabili tedavülden çekilen paraların 
yüzde ellisini tecavüz etm eyecek surette tahdide tabi kalması da 
münasip olacağından, arz olunan ihtiyacı tatmin edebilecek şekil
de nizamnamemizin 32 inci ve 13 çüncü maddelerinin aşağıda 
yazılı olduğu veçhile tadilini rey ve tensibinize arz eyleriz.

İdare Meclisi


