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G e n e l kuru l G ü n d e m i

1 — Bankanın 1946 yılı İdare Meclisi ve Denetleme Komisyonu raporlarının okunması,
bilânçonun ve kâr ve zarar hesabının onanması, kârın teklif gereğince dağıtılması 
ve İdare Meclisinin ibrası,

2 —  (D) sınıfından açılmış bulunan üyeliğe İdare Meclisi tarafından bundan evvelki
üyenin geri kalan süresini tamamlamak üzere seçilenlerin üyeliklerinin tasdiki,

3 — Süreleri biten denetçiler yerine :

a) B ve C sınıfı hissedarları tarafından bir denetçi seçilmesi,

b) D sınıfı hissedarları tarafından bir denetçi seçilmesi.
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Onbeşinci hesap yılına ait

İ d a r e  M e c l i s i  R a p o r u

Sayın Hissedarlar,

Bankamız 1946 senesi sonunda onbeşinci hesap yılını tamamlamış bulunuyor. Bu 
döneme ait raporumuzu yüksek Heyetinize sunuyoruz.

C ihan duruınu :

1939 dan 1945’e kadar devam eden İkinci Dünya Harbi bütün insanlık için tarihin 
kaydettiği en büyük bir sarsıntı idi. Bu sarsıntı gerçi 1945 senesinde sona erdi, fakat 
bir depremin en şiddetli devresini geçirdikten sonra dahi bir müddet daha sarsıntılarını 
uzatması kabilinden ikinci dünya harbi de 1945 i müteakip 1946 senesinde cihanın 
şurasını burasını nisbeten daha hafif sademelerle sarsmakta devam eylemekten halî kal
mamıştır. Y er yer zuhur eden dahilî isyanlarla komşumuz İran bir aralık baştan aşağı 
parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Yunanistan bütün seneyi bir kardeş kavga* 
sının en elemli, en kanlı tezahürleriyle geçirdi Filistin, tethiş hadiselerine sahne olan 
bir memleket misali vermekten bütün yıl âzade kalmadı. Çin, Çin-Hindistanı, Felemenk 
Hindistam karışıklıklardan kurtulamadılar. Daha hafif sarsıntılar kabilinden batı Avrupada 
İçtimaî huzursuzluk Amerika Birleşik Devletlerinde grevler ve nihayet bir taraftan 
Slav bloku ve öte yanda galip milletler topluluğu diye karşı karşıya iki âlem, iki zih
niyet şeklinde teressüm eden bir manzara dünyaya bu yıl da rahat yüzü göstermemiş 
tir, denilse hata edilmiş olmaz.

Almenyan’nın harp sırasında Avrupa’da ortağı veya peyki olmuş devletlerle, yani 
İtalya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya ile birer sulh muahedesi tasarısı 
kaleme alındı, fakat tasdiki 1947 ye bırakıldı. Şu kadarki Almanya için olsun Uzak 
Şarktaki ortağı Japonya için olsun böyle bir tasarı da ortaya konulamadı. Böylece bütün 
Avrupada olduğu gibi bütün dünyada da sulh devrine bir türlü girilemedi.

Cihan sulhunu muhafaza işini omuzlarına almış olan Birleşmiş Milletler teşekkülü 
1946 yılı başlarında teşkilâtını kurdu ve faaliyetine başladı. Gerçi beşeriyetin susamış 
olduğu barış ve güveni cihanın her tarafına hemen sağlamağa imkân bulamadı; fakat 
ne de olsa, sulhu arayan insanların ümitleri için bu teşekkülün bir mihrak teşkil 
ettiğine ve Milletlerarasında münasebetlerin daha iyiye doğru gitmesi için bu teşek
külün gayretlerinin semeresiz yürümediğine de şüphe yoktur.
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1945 de harpten çıkan dünya 1946’da İktisadî durumunu düzeltmekle meşgul olmağa 
nisbeten imkân bularak istihsalini bir dereceye kadar artırmağa muvaffak oldu. Hatta 
bazı memleketlerde vakit vakit bir konjonktür yüksekliğinden bile bahsedildi; fakat İkti
sadî vaziyetteki bu kalkınmalar mahallî ve mahdut olarak kalmıştır. Zira İktisadî vaziyetin 
siyasî vaziyete ait tesirlerden kurtulmasına imkân yoktur. Harpten mağlup çıkmış mem
leketlerde işsizlik, galip çıkmış memleketlerde işçi eksikliği görülüyordu. Müttefik D ev
letlerin işgali altındaki memleketler 1946 senesini de şiddetli sıkıntılar içinde geçirm iş
lerdir, Harp sıralarındaki o  müthiş yıkıntıların büyüklüğünden doğan zorluklar ortadan 
kalkmış değildir. Bilhassa A vrupa ’ da kömür istihsalinin bir türlü yoluna girememiş olma
sı yıl zarfında İktisadî faaliyetin arzu edilen şekilde gelişmesine engel olan âmilier 
arasında idi. Ingiltere altı senelik harp sırasında yapm adığı bir şeyi harbin hitamından 
sonra yapmak mecburiyetinde kaldı : memlekette ekmeği vesikaya bağladı.

Avrupada harbin bitmesine rağmen bir türlü dinmemiş olan sefaleti mümkün o ldu 
ğu kadar önlemek için U .N.R.R.A. yıl zarfında yardımlarını idameye çalıştı. Bu yardım ida
resinin tasfiyesi de yıl içinde karar altına alınmış bulunuyor idi. Memleketler dahilinde 
ve memleketler arasında nakil vasıtaları ve bilhassa gemi eksikliği ortada mevcut mübadele 
ihtiyacını karşılamaktan uzak bulunuyor idi.

İktisadî alanda senenin bir hususiyeti de kamu menfaatlerile ilgili görülen özel 
teşebbüslerin millileştirilmesi ve memleket İktisadî faaliyetlerinin plânlaştırılması yolan
daki cereyanlarda görülen umumileşme temayülü olmuştur.

Milletler arasında ithalât ihtiyaçları 1946 da da tatmin edilebilmiş olmaktan uzak 
kalmıştır. Zira memleketler istihsalde harbin açtığı boşlukları başka milletlerden evvel 
kendileri lehine doldurmak gayretindedirler.

Toptan fiyatlar olsun, hayat pahalılığı olsun, bütün dünyada 1945’e nazaran 1946’da 
umumiyetle yükselmiştir.

Amerika Birleşik Devletlerinde fiyatlar aşağı yukarı serbestiye kavuşmuş ise de 
bilhassa A vrupa’da fiyatların az çok  takyidi usulü 1946’da da devam eylemiştir.

İktisadî ve malî sahada senenin en mühim hadiselerinden biri de Amerika’ nın İngil
tere’ye 4,4 milyar dolarlık bir kredi açmasıdır. Amerika Fransa’ya da Hazine yoliyle 
720 milyon ve ithalât ve ihracat Bankası kanaliyle 650 milyon ki ceman 1.370 milyon 
dolarlık bir kredi açmıştır.

1944’deki anlaşmalarla temelleri atılan Bretton W ood s ’ un (Milletlerarası Para Fonu) 
Müessesesi ile (Milletlerarası İmar ve kalkınma Bankası) müessesesi, 1946 da teşkilâtları
nı kurdular. Fakat bilfiil muameleye başlamadılar. Yalnız senenin son ayında Para Fonu mü
essesesi Birleşik Amerika dolarına nazaran millî paraların fiatlarını tesbit ve ilân etti.

Sene esnasında dolar altına nazaran 31,1035 gram safî altın müsavi 35 dolar parite- 
sini muhafaza eyledi; Bretton W o o d s ’un ihdas ettiği Para Fonu müessesesine de 
parite bu şekilde bildirildi. İngilterede’de bir Sterlin müsavi 4,03 dolar paritesini muha
faza ederek bu pariteyi Para Fonu müessesesi nezdinde tesbit ettirdi.

1946 senesine gelinceye kadar dünya paraları için temayül daha ziyade kıymet dü
şürmelerine teveccüh ederken bu yılı zarfında bir kaç memlekette kıymet terfiine matuf bir 
istikamet tuttuğu görülmeğe başladı. 5 Temmuz 1946’da Kanada dolarının 0,90 Amerikan 
doları muadeletinden bir Amerikan doları muadeletine geçtiği müşahade edildi. 13 Tem
muz 1946 tarihinde İsveç Kanada’yı takip etti ve İsveç Hükümeti kıymet terfii ameliye- 
sini daha yüksek bir seviyede tutarak parasını bir Amerikan doları müsavi 4,23 kuron
dan 3,60 kuron muadeletile ayarladı. Brezilya da bu kıymet yükseltme misaline ittiba
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etti ise de nisbet böyle yüksek seviyelere çıkmaktan uzak kaldı. Cruzeiro 22 Temmuz 
1946 tarihinde % .3 kadar yükseltildi ve 19 Ağustos 1946 tarihinde nisbet % 1 daha 
artırıldı. Alâkadar memleketlerde bu kıymet yükseltmelerinden maksat ithalât fiyatla
rını düşürmek suretile maliyet fiyatlarında indirmelere imkân açmak ve böylece hayat 
pahalılığı seviyesini indirmek, daha doğrusu fiyatların yükselmesine mani olmak ve pa
ranın kıymetini müstakir tutmakUdır.

A lm anya’ da Alman markının yanı başında dört işgal Devletinin de işgal altında bulu
nan memlekete mahsus paraları tedavül etmiştir. Kıt’ anın bir çok paraları yıl zarfında her 
halde kuvvetlenme alâmetleri göstermediler. Enflasyon bu dövizlerden her biri için zaaf 
sebebini teşkil etmiştir. Bu enflasyon Temmuz 1946 sonunda Macar pengösünü ölüme 
kadar götürdü. Macaristan tedavüldeki parasının mikdarını septilyon ile saymak gibi 
nakit tarihinde misli görülmemiş bir enflasyonun ıztırapları içinde kıvrandıktan sonra 
A ğustos 1946 iptidasında yeni bir para esası kabulüne mecbur oldu: Forint; dolarla mua
deleti bir dolar müsavi 11.65 Forint olarak tesbit olundu. Avusturya 27 Ekim 1946’da 
parasının dolarla muadeletini bir dolar müsavi 10 Avusturya şilini olarak kabul ve ilân 
ediyordu. Yine yıl zarfında Çin parasının muadeleti bir Amerikan doları müsavi 2020 
Çin dolarından 3350 Çin doları seviyesine düşürüldü.

Dünvada altın istihsali 1940’daki 1260 ton seviyesinden harbin tesirile derece de
rece düşerek 1941’ den 1945 e kadar sırasile 1247, 1117, 924, 855 ve 824 ton olmuştur. 
1946 senesi istihsali için elde henüz rakam olmamakla beraber bu istihsalde canlılığa 
doğru bir hareketin başladığı pek görülmemektedir. Altının dünya üzerindeki dağılışında 
Amerika Birleşik Devletleri on sekiz bin tondan fazla mevcudu ile yine birinci memleket 
mevkiini muhafaza etmektedir.

Yıl zarfında gümüşün fiyatı, temevvüçler göstermekten hâl! kalmadı. Birleşik Ame
rika’da dahilî gümüşün onsu (31,1035 gram) 6 A ğustosda 71,11 sentten 90,5 sente yük
seltildi ; İngiltere de Amerika’yı takip ile beyaz madenin onsunu 44 peniden 55,5 peniye 
çıkardı.

M em leket Genel D uru m sı:

Haricî vaziyetin henüz tamamen durulmamış olmasına mebni seferber bir halde tut
mak mecburiyetinde olduğumuz ordumuzun gerektirdiği olağanüstü masrafları bertaraf 
etmeye ve istihsalden uzaklaşmış kol kuvvetlerini yerlerine iade eylemeye imkân bulu
namadı. Bu suretle memleket malen ve iktisaden tam tabii bir hale intikâl edememiştir.

Sene içinde malî ve İktisadî bakımdan alınan tedbirler arasında en önemlisi 7 Eylül 
1946 tarihinde alman (Paramızı ayarlama) kararlarını zikredebiliriz. Bu kararlar ile 
paramızın kambiyo rayici 1 dolar =  130,5 kuruş iken 281,40 kuruşa iblâğ edilmiş, fiilî 
vaziyetler nazarı itibare alınarak paramız ona göre ayarlanmış ve bu suretle geçen sene
lerde tatbik edilmiş olan prim usulü ortadan kaldırılmıştır. İşbu kararların harici 
ticaretimizin inkişafında önemli tesirleri olmuştur. Haricî ticaret hacmimizin kıymet ve ton 
itibarile bu sene nihayetinde yükseldiği miktarlar aşağıda kaydedilmiştir.

İhracat (Ton) İthalât (Ton) Toplam
1945 309.538 324.510 634 048
1946 905.190 402.733 1307.923

(Bin Lira)
İhracat İthalât Kıymet toplamı

1945
1946

218.929 126.166 345.095
432.094 223.931 656.025



Ancak iç ve dış ticaretimiz gerek deniz ve gerek kara nakil vasıtalarının kifayet
sizliğinden bu sene de müteessir olmuştur.

1946 yılında dahilî ticarete ait olsun haricî ticarete ait olsun takyitler bir hayli ha
fiflemiştir. Bu hususta 510 No. lu kararnamenin ve fiyat miirakabe bürolarının ilgası en 
başta sayılabilir. Şehirleıde ekmek satışının, umumiyetle zeytin yağı, akaryakıt, kauçuk, 
kahve, binek otomobilleri ve otom obil lastiğinin, Sümer Bank mamullerinin satışında ser- 
bestiye doğru gidilmesi, kalay üzerindeki tahditlerin kaldırılması, memleket dahilinde hu
bubat ve un nakliyatına ait takyitlerin ilgası, bir çok  maddelerin tevzi suretile satışın
dan vazgeçilmesi, hususî firmalara sigara fabrikası açmak müsaadesinin verilmesi, harp 
içinde el konulan fabrika ve müsseselerin sahiplerine iadesi kezalik bu zümre tedbirler
dendir. Ticaret Ofisi ve Yerli Mallar Pazarları lağvolunmuştur. İthalât Birlikleri kezalik 
ilga edildiği gibi ithalât eşyası için bir çok  takyitler de bir hayli hafifletilmiştir.

Haricî ticaretimizin coğrafî dağılışı harp arifesi 1938 senesine nazaran önemli 
bir değişiklik gösterir. Gerek harpten evvel gerek harp senelerinde ithalât ve ihracatı
mızın mühim bir kısmında yer tutan Almanya yerine 1945 den itibaren A nglo - Sakson 
memleketleri kaim olmuştur. 1946 da ihracatımızın % 37,8 i, ithalâtımızın % 50,6 sı 
Amerika ve İngiltere ile olmuştur,

1946 senesi, bazı mevzii ahval hariç, heyeti umumiyesi itibarile çifçinin yüzünü 
güldüren bir sene olmuştur denilebilir. Bir kaç kalem mahsulde cüz’ i azalışlardan sar
fınazar edilirse diğer mahsullerde umumiyetle ehemmiyetli fazlalar karşısında bulunduğu
muz görülür. Fazlaların çoğu  yalnız bir sene evvele nisbetle değil 1943 e kadar giden 
senelere nazaran da ehemmiyetlidir.

Harp senelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin zahire stoku vücude getirmek yolun
da tuttuğu siyasete 1946 da da devam olunmuş ve bu stoklardan memleket ihtiya
cından fazla kalanı ihracat ticaretine tahsis edilmiştir.

Memleketin hayvan mevcudu 1943 senesinde ehemmiyetli bir düşüş gösterdikten 
sonra 1944, 1945 de yeniden bir kalkınma yolunu tutmuş olduğu halde 1946 da tekrar 
bir düşüş göstermektedir. Memleketin resme tabi muhtelif hayvan mevcudu :

1945 de 41,5
1946 da 40,6 milyondur.

Zirai kombinalarla istihsal devam ediyor. Rize’de çay yetiştirilmesi gayretleri yü
rümekte ve topraksız çiftçiye toprak tevzii için çalışmalar ilerlemektedir.

Malî vüsatimizin müsaadesi ve makine tedarikindeki imkânlar dairesinde sınai progra
mımızın tatbikine çalışılmaktadır. Sümer Bank camiasına bağlı çimento, demir ve çelik, 
deri ve kundura, pamuklu, yünlü, sun’i ipek, sellüloz sanayii heyeti umumiyesi dahi
linde ve şeker istihsalinde bir sene evvele nisbetle fazlalar kaydetmişlerdir,

Maden istihsalleri bazı sahalarda bu sene biraz noksan göstermekle beraber neti
ce itibarile yine memnuniyeti mucip bir şekilde devam etmiştir denilebilir. Maden kö
mürü 1946 da âzami istihsal rakamını vererek 3,85 milyon tona yükselmiştir; bir sene 
evvel 3,7 milyon idi. Linyit istihsali 508.8 bin tondur; bir sene evvelki 588 bin tona 
nisbetle noksan vermiştir. Demir istihsali 112,2 bin ton olup bir sene evvelki 125,7 to 
na nisbetle bir az eksiktir. Bakır on bin tonluk bir istihsal yapmıştır. Eti Bank’ ın krom 
istihsali de 65,7 bin tondur ve 1945 deki 83 bin tona nisbetle noksanı yıl zarfında havaî 
hatta vukua gelen bir arızadan doğmuştur.
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1946 senesinde bîr evvelki yıla nisbetle toptan eşya fiyatlarında gerilemeler g ö 
rülmüştür. Bu fiyatların endeksi 1945 senesinde 444,3 iken 1946 da 427,3 olarak bil
dirilmektedir. Fakat bu düşüş sene vasatisî üzerindendir. Yılın sonunda ise işbu endeks 
435,2 idi.

Hayat pahalılığı ve gıda masraflarına gelince : Ankara, İstanbul endeksleriyle (20) 
İl Merkezi gıda masrafları endeksinde de 1946 senesi vasatileri 1945 vasatilerine naza
ran aşağıda kaydedildiği üzere düşüklükler göstermektedir.

Sene Ankara İstanbul 20 İl Merkezi
1945 3331 354,4 423,9 ( muaddel rakamlar )
1946 320,6 342,5 418,3

Mamafi 1946 nın son aylarında bu endekslerde de nisbî ve hafif bir yükselme 
olmuştur.

1946 nihayetinde tedavülde bulunan banknot hacmi (937,1) milyon lira olup bir 
sene evveline g öre  (55,9) milyon liralık bir yükselme göstermektedir. Senenin vasatî 
tedavül hacmi geçen yılın vasatisine nazaran (66.7) milyon lira noksan bulunmaktadır.

1938 senesi (100) itibarile vasatî banknot hacminin nisbetleri ise :

1945 de 572,4
1946 da 532,—  den ibarettir.

D ö v it  vaziyeti ;

1946 bilânçosunda sene nihayeti döviz mevcudu 181,4 milyon lira olarak 
görülmektedir. Bilançonun pasifinde Bankanın üçüncü şahıslara döviz olarak borcu g ö ‘  
rünen 111.9 milyon lira bu mevcuttan tenzil edilirse 69,5 milyon liralık bir bakiye kalır. 
Ancak döviz mevcudunu mütalâa ederken altın mevcudunun da birlikte gözönüne alın
ması lüzumu izaha muhtaç değildir. Bu bakımdan Bankamızın 1945 ve 1946 seneleri ni
hayetlerindeki altın ve döviz mevcutlarını aşağıda gösteriyoruz.

1945 1946

Milyon lira Milyon lira

Kasada ve Muhabirlerde altın 300,9 664,1
Döviz mevcudu 59,2 181,4

Toplam  360,1 845,5

Pasifteki borç 34,—  111,9

Safi mevcut 326,1 733,6

Ancak 1946 senesinde görülen 733 milyon safi mevcut, bir sene evvelki kıymet 
cinsinden değildir. 7 Eylül 1946 para ameliyesi altın ve döviz kıymetlerini bire nazaran 
iki mislinden fazla bir seviyeye yükseltmiştir. 1946 nın safî mevcudu ile 1945 in safî 
mevcudunu birbirile mukayese edebilmek için para kıymetindeki düşürme emsalini yukarıki 
rakamlara tatbik ettiğimizde 733,6 milyonluk safî mevcudun 328,2 milyona indiğini 
görürüz.

Bilhassa 7 eylül 1946 ameüyesinden sonra Hükümetçe tediye rejimi takas usu* 
lünden uzaklaştırılmakta ve döviz teatisi yolile tediyelerin icrası usulüne inkişaf verilme
ğe çalışılmaktadır,
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Ekseriyeti tasfiye halinde bulunan kliring hesaplarımız netice itibarile 1946 da da 
borçlu vaziyettedir.

Para ve Serm aye P iyasaları s

Memlekette on bir büyük Bankanın mevduatı 1945 sonunda (528,2) milyon lira 
iken Kasım 1946 da (617,9) milyon liraya baliğ olmuştur ki artış nisbeti % 17 kadar
dır. (1945) senesinde bu nisbet % 6,2 idi.

1945 ve 1946 senelerinde tedavüldeki banknotlar ile Bankalar mevduatı miktarları 
şöyledir ;

( Milyon lira )

Mütedavil banknotlar Bankalar mevduatı

1945 881,2 528,2 (Muaddel rakam)
1946 937,1 617,9

1946 senesindeki Bankalar mevduatının vadeli ve vadesiz olarak teşekkülü şöy 
ledir.

( Milyon lira )

Vadesiz Vadeli Toplam

Tasarruf tevdiatı 211,9 74,3 286,2
Diğer tevdiat 3 0 2 ,-  29,7 331,7

513,9 1 0 4 , -  617,9

(75) milyonluk âzamî bir had ile tahdit edilmiş bulunan tasarruf bonolarının 1946 
sonundaki miktarı (58,1) milyon lira idi. Tasarruf bonolarının senelik faiz haddi 1946 senesi 
Eylülüne kadar yüzde altı iken o tarihten itibaren yüzde d ö ıd e  indirilmiştir. Faiz 
haddinin birden iki puan indirilmesi ve bunun tam Eylül para ameliyesi zamanına 
tesadüf etmesi tedavüldeki bonolar miktarına tesir etmekten hâli kalmamıştır.

Bankalarca tevdiata verilen faiz, 1945 e nisbetle 1946 da biraz artmış gibi görün, 
mektedir. Iskonto faizleri kanunun tayin ettiği âzamî hadlerdedir.

1946 da Bankalarımız arasına merkezi Ankara’da olmak üzere ( Türkiye Garanti 
Bankası ) namile bir Banka daha iltihak etmiş bulunmaktadır.

Mali vaziyet ı

1947 senesinin gider tahminleri 1.136.215.530 lira, gelir tahminleri 1.021.232.000 
lira ve açığı da 114.983.530 lira olarak tesbit edilmiştir. Bütçe kanununa göre 
açık muhtelif istikrazlarla kapatılacaktır. Umumî Bütçeye ait bu açık yanında kat
ma bütçelerden Devlet Demiryolları tdaresinin 4 milyon, Devlet Denizyolları İdaresinin 
7,3 milyon ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 7,4 milyon lira açıklarını da hesaba 
katmak lâzımdır.

Memleketimiz İkinci Dünya Harbinin devamı müddetince ve hattâ hitama ermesinden 
sonra dahi seferber bir orduyu ayakta tutmak ve beslemek zaruretinden kurtulamamıştır. 
Bu zaruretin icap eylediği malî külfetler her sene bütçelerimizin az çok  ehemmiyetli açık
larla kapanmasını intaç eylemektedir. 1946 senesi içinde neşredilen en son 1944-1945
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Hazine Genel Hesabı da bu yılın 82,5 milyon lira açık verdiğini göstermektedir. Bu açık
ların D evlet Borçlarını kabartmakta ehemmiyetli bir âmil olduğu aşikârdır. Böylece 
ikinci Cihan Harbi m üddetince Devlet Borçlanmız her sene bir az daha artarak :

31 Mayıs 1945 de 
30 Eylül 1946 da

1489,1
1846,5

milyon lira iken
» » y a  çıkmıştır.

En son rakamın dağılış şeklini aşağıdaki cetvelde gösteriyoruz : 

(M ilyon  lira)

Konsolide

Dalgalı

 ̂ Dahilî 
( Haricî

t Dahilî 
/ Haricî

332.8
750.9 

762,8

1846,5
Devlet Borçlarının Devlet Bütçesi rakamları karşısındaki ehemmiyet derecesi hak- 

hakkında bir fikir vermek üzere gerek harbe katılmış ve gerek harp dışında olmakla 
beraber harbin bütün külfet ve masraflarına katlanmak zorunda kalmış bulunan Avrupa kına
sındaki bazı memleketlerin Devlet Borçları ve masraf bütçeleri rakamlarını aşağıya 
yazıyoruz.

1945 sonu itibariyle

t j ı ı (Milyon olarak) İç ve Dış dalgalı
ve konsalide Masraf

devlet borçları bütçelerini]
nın toplamı toplamı

Fransa ( Frank ) 1.831.859 424.625
İtalya ( Liret ) 938.122 552
Belçika ( Frank ) 224.488 49.495
Holanda (Gülden) 17.167 (1944 sonunda) 126
İsviçre ( Frank ) 10.968 1.912
İsveç ( K u ron ) 11.550 4.103

Bu rakamlara nazaran Fransa bütçesinin masraf toplamı bu Devlet borçlarının % 
23 üne, Italyan bütçesi hu Devlet borçlarının % 0,06 sına, Belçika için % 22 ye, Holanda 
için % 0,7 ye, İsviçre için % 17,5 e ve İsveç için de nisbet % 35,6 ya tekabül etmek- 
dedir.

Memleketimize gelince : 1.846 milyondan ibaret Devlet Borçları toplamı ile 1946 
yılı âdi ve olağanüstü gider tahminleri olan 990 küsür milyon lira arasındaki nisbet 
% 53 dür ki harbe katılmamış memleketlere nazaran müsait bir nisbet teşkil etmektedir.

1946 yılı zarfında cem ’an 60 milyon liralık iki tertip istikraz tahvili piyasaya çıka
rılmış ve satılmıştır. Bunlardan biri ( 10) milyon liralık altıncı tertip 1941 Demiryolu istik
razı ve diğeri 50 milyon liralık Kalkınma istikrazıdır.

Malî alanda yılın önemli olaylarına gelince : Emlâk ve Eytam Bankası bir 
istihale geçirerek itibarî sermayesi yirmi milyondan ( 100) milyona çıkarılmış ve bu ser
m ayede Hazine hissesi yine mühim bir mevki tutmuştur. Eti Bank’ ın ve Sümer Bank’ ın 
itibarî sermayeleri ellişer milyon lira tezyit edilerek evvelkisinin sermayesi 150 ve İkin
cisinin sermayesi 200 milyona çıkarılmıştır.

Orta Şarktaki malzemelerinden Türkiyenin mübayaatta bulunabilmesi için Amerika
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nın Türk Hükümetine on milyon dolarlık kredi açması Amerika ile Türkiye arasındaki 
ödünç verme ve kiralama muamelelerinin tasfiye edilmesi,. Türkiye’nin U. N, R . R. A. 
teşkilatına katılması, Amerikan İthalât ve İhracat Bankasının Türkiye endüstri işleri için
25 milyon liralık bir kredi açması ve Türkiye’nin 43 er milyon dolarlık birer sermaye ile 
Milletlerarası Fonuna ve Milletlerarası İmar ve kalkınma Bankası teşekküllerine katılması 
için bu müesseselerin karar vermesi memleketimiz için yılın Milletlerarası sahaya 
müteallik hadiseleri arasında yer almıştır.

Amasra ve İnebolu dalga kıranlarının tamir ve temdidine ve 3,5 milyon lira hududu 
içinde gelecek yıllara geçici teahhütlere girişilmesine ve icabında Hükümetçe bono çıkar
maya yetki verilmesi, Maraş ve Gaziantep şube hatları temellerinin atılması, Elâzığ-Van 
hattının 70 inci kilometrede Palo’ya vasıl olması, Trabzon limanı temelinin atılması, Eti- 
Bank’a ait Büyük Çatalağzı santralı temel taşının konması yine 1946 yılına ait olayları 
arasında kayda lâyık görülür.

İhracat gümrük vergisi ile Toprak Mahsulleri vergisinin kaldırılması, Devlet Orman
ları ve Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Orman İşletmeleri İdarelerine arazi, bina 
buhran ve ’ müdafaa vergilerinden ve sonra kazanç ve buhran vergilerile ruhsat tezkeresi 
harcından ve zamlarından muafiyet verilmesi, muamele vergisi kanununda değişiklikler 
yapılması ve bazı maddelerden alınan istihlâk vergilerinin muamele vergilerile birleştiril
mesi, köy okulları için köylünün yükünü hafifletmek üzere bu okullar inşaatına 
Devletçe 3,8 milyon liraya kadar iştirak edilmesi. Gümrük tarifesinde bir takım kalemlerin 
yükseltilmesi, Devlet memurları maaşlarının tezyidine ait kanunun çıkarılması yılın 
önemli ve kayda değer malî olaylarındandır.

B ankam ız M uam eleleri »

Raporumuzun sonuna konulan notlarda da açıklandığı üzere :

1 — 1945 sonunda mevcudu 116 milyon küsur lira olan kasalarımıza, 1946 yılı 
içinde 3 milyar 654 milyon küsur lira girerek 3 milyar 545 milyon küsur lira çıkmış ve 
yıl sonu kasa mevcudu 225 milyon küsur liralık bir mevcudla kapanmıştır.

2. — Sermayemizi teşkil eden 150.000 adet hisseden yıl sonu itibariyle :

36645 Adedi A  Sınıfı
57259 „ B „

9765 ,  C „
46331 „ D „ hissedarlarının elinde bulunmaktadır.

3. — Tedavüldeki banknotlarımızın 1945 yılı sonundaki miktarı (Kasa mevcudu ile 
beraber) 887,9 milyon küsur lira idi. 1946 yılı içinde 1 milyar 483 milyon liralık bank
not tedavüle çıkarılarak bu müddet zarfında 1 milyar 431 milyon liralık banknot da 
tedavülden çekildiğinden 19-t6 sonunda tedavül mevcudu 940 milyon küsur liradan iba
ret bulunmuştur.

4. — Senetler cüzdanımızın sene başındaki 528.8 milyon küsur liralık mevcuduna 
bu yıl içinde t milyar 367 milyon küsur liralık senet eklenmiş ve 1 milyar 331 milyon 
küsur liralık senet de ödenerek cüzdandan çıkmış olduğundan yıl sonunda cüzdan m ev
cudu 565 milyon küsur liralık bir bakiye göstermiştir.

5. — Avanslar hesabımızın bakiyesi geçen senenin 231,2 milyon lirasına mukabil 
bu sene 242,7 milyon liradır.



6, —  Deruhde edilen evrakı nakdiyeden 1945 yılı sonunda Devletin Bankaya olan 
borcu 125,2.-m ilyon küsur lira iken 1946 yılı içinde 3,9 pıilyon küsur liranın tahsiliyle 
bü b o rç  yıl sonunda 121,3 milyon küsur liraya düşmüştür.

—  Tahviller cüzdanı mevcudu, geçen  yılın 48,8 milyon küsur liralık mevcuduna 
makabil bu yıl sonunda 62,9 milyon küsur liraya yükselmiştir,

8 - —  1945 senesi sonunda 130 milyon küsur İiralık bir bakiye gösteren tevdi
at hesaplan bu yıl içinde 6 milyar 796 milyon küsur liralık bir giriş ve 6 milyar 782 
m ilyon küsur liralık bir çıkış kaydederek yıl sonunda 144,6 milyon küsur liralık bir ba
kiye ile kapanmıştır.

9. — Gayri menkullerimizin amortismanlar çıktıktan sonra gösterdiği bakiye bu 
yıl sonunda 1 milyon 207 bin liradan ibaret bulunmuştur.

10. —  ihtiyat akçelerimizin mevcudu bulunan 22,4 milyon küsur lira bilânçomuzun 
tasdikini müteakip 24,3 milyon küsur liraya yükselmiş olacaktır.

K â r ve zarar •

1946 yılı muamelelerinin sağladığı gelirlerden bilânçoya ekli kâr ve zarar cedvelin- 
de gösterildiği üzere idare masrafları, amortismanlar, provizyonlar ve saire çıktıktan son
ra 7.920.712,83 liralık safî bir kâr hasıl olmaktadır.

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

1946 yılı safî kârı olan 7.920712,83 liradan
% 10 adî ihtiyat akçesi olarak 
Hissedarlara % 6 birinci temettü

indirildikten sonra kalan 
% 5 memurlar hissesi olarak 
% 10 fevkalâde ihtiyat 
akçesi olarak

düşüldükten sonra kalan

yarısı olan 
diğer yarısı olan 
eder.

792 071,28 
630.000, -

126.313,88

649.864.15

2.861.231.76
2.861.231.76

1.422.071,28

6.498.641,55

776.178,03

lira

liradan

lira

liranın5.722.463,52 

Hâzineye
lira da hissedarlarımıza isabet

Bu hesaba göre hissedarlarımıza dağıtılacak miktar (630.0004-2.861.231,76=
3 491.231,76 liraya baliğ olmaktadır.

Bu mikdardan Bankanın ödemekle ödevli bulunduğu kazanç ve buhran vergileri 
ve zamları çıkarıldıktan sonra kalan (1.050.664,37) liraya geçen yıldan arta kalan 
60,23 liranın katılmasile elde edilen (1.050.724,60) liranın hissedarlara dağıtılması netice
sinde beher hisseye safî (7) lira dan (1.050.000) liranın verilmesi ve bölünmesi mümkün 
olm ıyan 724.60 liranın 1947 yılına bırakılması gerekmektedir.

11



Keyfiyeti Sayın Hissedarlarımızın Yüksek kararlarına arzeder ve yıl içinde Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğüne tayini dolayisile İdare Meclisi üyîliğinden istifa eden Nus- 
ret Meray’ ın yerine seçilen General Şefik Tursan, ve kendisinin bilahara Şeker Şirketi 
idare meclisi başkanlığına tayini üzerine inhilâl eden üyeliğe yeniden intihap edilen Ca
fer Tüzel’in seçimlerinin tasdikini reca ederiz.

Raporumuza son verirken Cumhuriyet Hükümetimizin müessesemize karşı gösterdi* 
dig-i değerli yardımlardan dolayı derin minnettarlığımızı ve memurlarımızın gayretlerini 
Yüksek Huzurunuzda saygı ile bildiririz.

İDARE MECLİSİ
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Türkiye C um hur iye t  M erkez  Bankasın ın

1 9  4 6 

Onbeşinci Hesap yılma ait

Denetleme Komisyonu Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1946 yılma ait kasa mevcutlariyle, tahville
rini ve muhtelif senetlerini merkez ve şubelerinde başka başka zamanlarda tâdat ve tetkik 
ederek kayıtlarına uygun bulduk. Ve İdare Meclisince Yüksek Heyetinize sunulan bilân- 
ç o  ve kâr ve zarar hesaplarının kayıtlarına mutabık bulunduğunu da gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine saygılarımızla arzederiz.

D enetçi D enetçi Denetçi Denetçi

Haşim Sanver Sezai Selek Kâmil Dursun Yahya Naci Para
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Aktif 31

T ü rk iy e  C u m h u r iy e t
I 12 I 1946 Tarihinde Biten

Türk Lirası

K a s a ;

A ltın  : Safî k ilo g r a m ..................................  70.361,332 221 692 373 72

Banknot .................. .............................................................. . 3 236 748 —

U faklık .................................................................................... ........ 488 474 56

D ahildeki M uhabirler t 

H ariçteki M uhabirler ı

A ltm  : Safi k ilogram  ............................... 140.414,481

Döviz Borçlular» ;

a) 3133 sayılı kanuna göre alman '-.........................

H ariçteki m uhabirler............................................... 86 767 051 76

M uhtelif............................................................. î ..........  1 528 462 62

b) 3902 sayılı kanuna göre a lınan : ....................

Hariçteki m uhabirler..............................................  92 040 407 53

M uhtelif.........................................................................  1 063 557 67

c) K liring borçluları ....................................................  3 673 658 91

Hazine Tahviller» s 

Senetler Cüzdan» >

Ticarî s e n e t le r .........................................................................

Tahviller Cüzdanı»

Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı .................... 47 048 524 03

Banka malı ............................................................................... 15 899 677 41

A vanslar s

Gayri M enkuller » [*] -

D em irbaş » [**]

H issed arlar t 

M uhtelif ı

[*]  1 . 5 3 0 . 8 0 0 , — liraya s igor ta lıd ır .  
[** ]  5 0 5 . 4 0 0 , -  * »

Toplam

225 417 596 

17 532

442 413 734

185 073 138 

121 337 177

565 433 507

62 948 201 

242 718 652 

1 207 328 

95 554 

4 500 000 

19 547 905

28

44

17

49

26

1 870 710 328

44

70

16

46

85

25
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Merköz Bankasının
Onbeştiıel Hesap Yılı Bilançosu Pasif

Türk Lirası

S e fm a y e  : 15 000 000 —

ih tiy at A k çesi '

A d î ............................................................................................... • 13 421 951 19
fevk a lâd e  .............................................................................. • 2 997 067 25
Hususî ..................................................................................— . 6 000 000 -

Hususî (Bankamız kanunu m adde 19) ....................... . 35 130 09 22 454 148 53

İH ^di^âldeki B an k n otlar :

Efetuhtc edilen evrakı n a k d iy e ..............  • ....... 121 337 177 -
A ltın  m ukabili ......................................................................... ■384 232 980 -
R eeskont m ukabili ............................................................. 196 716 920 -
Hâzineye yapılan altın karşılıklı avans mukabili
3902 sayılı kanun gereğince em isyona konulan ■ • ■ 238 000 000 - 940 287 077 ~

M evduat ;

Altın : Safî k ilog ra m ......................................... 2 434,160 7 669 477 96
Türk lira s ı............................................................................... 136 996 642 42 144 666 120 38

!tH50 sa y ılı Kanuna g ö re  H-.ızineye açılan
avans m ukab ili tevdi o lunan a ltın lar t

Sa.fi kilogram  ............................................... 55 541,930 174 999 846 79
O öviz Taahhütleri :

a) 3133 sayılı kanuna göre alınandan :
H ariçteki m uhabirler.................... 5 787.97

13 056 480 43

M uhtelif...................................................................••• 44 86f> 402 47

b) 3902 sayılı kanuna göre alınandan :
H ariçteki m uhabirler.................... 97 229.10
Mevduat ....................................  28.031 694.77 28 128 923 87

25 837 811 89

c) Kliring alacaklıları ................................................ 17 233 486 39 129 126 105 05

M uhtelif x

Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler ve saire 333 592 872 11

D iğer alacaklı hesaplar....................................................... 102 663 445 56 436 256 317 67

K â r : 7 920 712 83

1 870 710 328 25:
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Zimmet
Türkiye  C u m h u r i y e t
31 i  12 Z 1946 Tarihindeki

J Türk Lirası

Verilen fa iz ler ....................................................................................... ........ .... 165 462 16

İdare masrafları ........... ......................................................................................... 3 233 949 28

Am ortism anlar . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 785 23

M üteferrik zarar ve masraf lar , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ 1 117 057 .64
■

Provizyonlar ...................................... ...................................................................... 3 573 215 83

Kâr ............................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 920 712 83

| Toplam  . . . . . ___ 16 069 182 97

16



M e r k e z  B a n k a s ı n ı n
Kâr ve Zarar Hesabı
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Bankamız Muamelelerinin Tahlili:

K aşa m u am eleleri:

1945 sonu mevcudu 116.410.514,41 lira olup
1946 zarfındaki makbuzat 3.654.911.454,48 Ijraya baliğ olmak suretiyle 
Sene sonunda borç yekûnu 3.771.321.968,89 lira olmuş ve
sene içindeki 3.545.904372,61 liralık metfuat
neticesinde 1946 bakiyesi 225.417.596,28 liradan ibaret bulunmuştur.

Serm aye hesabı;

1946 yılı sonu itibariyle hisse senetleri vaziyeti daha evvelki senelere ait 
tevzi şekilleriyle aşağıda gösterildiği veçhiledir:

1932 1940 1944 1945 1946

A sınıfı 27.275 35.993 35.998 36.645 36.645
B » 51.853 57.320 57.309 57.309 57.259
C » 15.000 13.025 10.763 9.813 9.765
D » 55.872 43.662 45.930 46.233 46.331

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Bu cetvelden anlaşılacağı veçhile 1946 yılı içinde (B), (C ) ve (D) sınıfları arasında 
bir hareket vardır. (B) sınıfından (D) sınıfına 50 hisse ve (C ) sınıfından (D ) sınıfına 48 
hisse intikal etmiş bulunmaktadır.

1946 yılı sonunda bütün hissedarlarımızın adedi 8 858 e baliğ oluyordu ki bir yıl 
evveline nazaran 66 noksan demektir. 8.858 hissedardan:

1 i Devlet

19 u (B) sınıfından 19 adet Millî Banka 
13 ü (C) „ 13 „ Banka ve müessese 

8825 i (D) „  8825 ., hissedar şahıslardır.

(D) sınıfının^

6483 ü bir hisseye sahip 
936 sı iki » »
330 u üç » »
224 ü dört » »
205 i beş » »
238 i altı — on arasında hisseye sahip 
145 i onbir — yirmi » » »
143 ü yirmibir — elli »  » >
64 ü ellibir — yüz » » »
16sıyüzbir — yüzelli » » »
15 i yüzeliibir — ikiyüz > » »
26 sı ikiyüzden fazla hisseye sahip bulunuyorlardı ki

Toplamı 8825 e baliğ olur.

18



Hisse senetlerimizin 1934 denberi vasatî fiatları aşağıda gösterildiği veçhiledir :

Senesi Lira Senesi Lira

1934 61.45 1940 108.07
1935 61— 1941 122.59
1936 83.56 1942 162.75
1937 93.06 1943 118.56
1938 100.88 1944 146.04
1939 106.64 1945 143.08

1946 (muv.) 133.50

1946 yılında :senetlerin asgarî, azamî ve vasatî fiatları da aşağıdaki şekildedir.

Asgarî Azamî Vasatı
O cak 140 — 140— 140 .-

Şubat 141.50 141.50 141.50

Mart 5 1 j

Nisan 1 3 6 .- 1 3 6 .- 1 3 6 ,-

Mayıs ' > » »

Haziran 132— 132. _ 132—

Temmuz 125— 128— 127.38

A ğustos 125— 125— 125—

Eylül 122.50 130 - 126.88

Ekim 134__ 135.50 134.48

Kasım 136__ 137__ 136.17

Aralık 134.— 136.50 135.58

T ed avü ld ek i B a n k n o tla r  :

1945 yılı sonunda kasalarımızdaki banknotlara da şamil olmak üzere mevcut olan
887.924.731.— -liralık tedavül hacmi 1946 sonunda 940.287.077.-- liraya baliğ olmuştur. 

Bütün yıl içerisinde tedavülün gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildirilmektedir :

1945 yılı sonundaki

1946 yılında 

hasıl olan 

1946 yılında 

ve  yıl sonunda

887.924.731 Liralık banknotlara

1.483.780.000.— » banknot katılarak

2.371.704.731.— » toplama mukabil

1.431.417.654.— » banknot tedavülden çekilmiş

940.287.077_^ » banknot bulunmuştur.

Y ıl sonunda piyasada bilfiil mütedavil banknotları tesbit için yukarıki bakiyeyi teş
kil eden 940.287.077,— liradan 
yıl sonundaki kasa mevcudu 3.236.748 -  lirayı
çıkardığımızda 937.050.329— liralık banknot bulunduğu neticesine
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varılır ki dökümü aşağıda gösterilmektedir ;

Parçanın ismi

Eski parçalar

Yeni parçalar

Senetler Cüzdanı t

1945 yılı sonunda
1946 » içinde 
yıl sonunda
ve yine yıl içindeki 
Yıl sonu bakiyesi

E 1

E 2

E 3

Lira

1 lik 382 .620.-

5 lik 2 3 2 1 3 0 .-

10 luk 169 .990.-

50 lik 1 7 1 .1 0 0 -

100 lük 52 .800 .-

500 lük 159.500.-

1000 lik 9 3 ,000 .-

50 Kr. 1.049.566.50

1 lik 1 5 .7 9 5 .9 0 0 -

2 1/2 luk 43.913.037.50

5 lik 51.993.965.-

10 luk 69.689.360.-

50 lik 71.031.050.-

100 lük 431.600—

500 lük 30 325 .500.-

1000 lik 37.933.000 -

10 luk 157.495.760.-

50 lik 266.333.750—

100 lük 1.925.700.-

500 lük 136.156.000.-

1000 lik 51.715.000 -

Toplam

1.261.140__

322.162.979__

613.626.210__
937.050.329—

528.899.374,38 liralık bakiyeye
1.367.561.439,56 »  muamele inzimam ederek
1.896.460.813,94 liraya baliğ olmuş 
1.331.027.306,68 liralık tahsilat neticesinde

565.433.507,26 lira olarak görülmüştür.

Bu bakiyeden 17.117.908,07 lirası ticarî senet mukabili avans, 14.412.051,20 lirası 
da ziraî senetler mukabili avans ki ceman 31.529.959,27 lira çıktıktan sonra bakiye
533.903.547,99 liradan :

57 
327 
493 

8 444 
5 224

14. 545

parçadan ibaret 
> >

45.149.740,61 
407.000.000, -  

61.949.290,40 
14.864.641,98 
4.939.875, -

533.903.547,99

liralığı üç veya iki imzalı hazine bonoları 
liralığı Hazine kefaletini haiz bonolar, 

asıl ticarî senetler.
» Ziraî »  

tasarruf bonoları olup

liradır.

>
»

»
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Senet cüzdanı şubeler arasında şu veçhile tevezzıi etmektedir.

Ankara şubesinde 
İstanbul » 
İzmir »
Mersin » 
Samsun »

537.631.543,71
13.865.760,89
10.236.202,66
3.700.000—

565.433507,26

Lira
>

olmak üzere 
liradır.

>

Cüzdana ait adet ve kıymet bakiyelerinin senet muhtevalarına göre tevezzü sureti 
aşağıdaki cetvelde görülm ektedir.

A det Lira

00 0. 000 Liradan fazla mebaliğı natık senetler 138 28 >5. 562. 787, 90
500. 001 » 1 . 000. 000 liraya kadar meba- 182 173. 800. 000, -

liği natık senetler
200. 001 » 500. 000 > 88 42. 485. 932, 37
100. 001 » 200. 000 > 18 2. 732. 682, 43

50. 001 > 100. 000 > 1 > 32 2. 449, 650. 96
20 , 001 » 50 000 1 & 78 2. 197. 571, 12
10. 001 » 20. 000 x> 199 2. 681. 206, 75

5. 001 » 10. 000 » > > 546 3. 763. 360, 82
3. 001 > 5. 000 1 > » 620 2. 419. 873, 14
2 . 001 » 3. 000 > 732 1. 808. 594, —
1. 001 » 2 . 000 » > 2281 3. 210 443, 40

501 » 1. 000 1 > 8364 7. 376. 675, 88
301 » 500 > > 705 322. 046, 07
201 » 300 > 162 41. 490, 32
101 > 200 » 232 35. 857, 8.3

51 » 100 149 14. 900, —
1 » 25 1 » » 19 475, —

14545 533. 903. 547, 99

Haftalık vaziyetlere nazaran cüzdan 15/6/1946 da 428.7 milyon lira ile asgarî haddî 
ve 23/11/1946 da 562.8 milyon lira ile azamî haddi göstermiştir. Senelik vasati 511.6 
milyon liradir.

A vanslar :

Bilânçoda görülen avanslardan S

2. 715, 53 lirası altın mukabili eşhasa verilen avanslardan 
2 . 715. 937, 17 »  Tahviller mukabili Bankalara verilen avanslardan 

238. 000. 000, — »  Altın mukabili Hâzineye açılan avanstan
2 000. 000, — » Hâzineye açılan kısa vâdeli avanstan

müteşekkil olup

Toplam ı 242. 718, 652, 70 liraya baliğ olmaktadır.
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Evrakı ftlakdiye k a rşılığ ı Hazine tah villeri :

Bankamız kanununun 5 inci ve 6 ıncı maddeleri gereğince mesuliyeti müessesemize 
müdevver evrakı nakdiyeden dolayı Hâzinenin Bankaya karşı müteahhit bulunduğu 
borca ait va z iy et:

A  — Resülmal.

B — Faiz

zaviyelerinden aşağıda gösterilmektedir.

A  — Resülmal zaviyesinden ;

Müdevver evrakı nakdiyeden 1945 yılı sonunda Devletin Bankaya borcu 125.255.431__
lira iken 1946 yılında yapılan 3,918.254 liralık ödem e üzerine bu borç yıl sonunda 
121.337177.—  liraya düşmüştür. Yıl zarfında vaki tediyatın :

1.235.559.— lirası kupon tahsilâtından 
2.682.695,— » 1945 3 ılı temettüünden olup

toplamı 3.918.254. -  lira tutmaktadır,

1934 yılı zarfında Bankamız kanununda vuku bulan malûm değişikliğe müsteniden 
% 1 1er hasılâtı bu yıl da Hâzinece evrakı nakdiyeden mütevellit borcuna mahsup edil - 
miyerek tahvil mübayaasına tahsis ediimiş ve sene içinde bu meblağdan bir milyon lira
lık tahvil alınarak evrakı nakdiye karşılığı cüzdana ithal edilmiştir.

Bidayetten 1946 yılı sonuna kadar vaki tahakkukat ve tahsilâtın ve bakiyelerin
1946 yılı sonunda muhtelif bütçelere isabet eden miktarları aşağıda gösterilmektedir.

Tahakkukat Tahsiiât Bakiye
Devlet bütçesinden 
Katma bütçelerden 
Özel İdareler bütçelerinden 
Belediyeler bütçelerinden

51.124.571,46 
15.110.311,— 
7.442.982,83 
3.684.130,81

51.124,571,46
9.931.618,57
4.962.066,24
3395.742,34

5.178.692.43 
2 480.916,59 

288.388,47

77.361.996,10 69.413.998,61 7,947.997,49

Seneler itibariyle tahakkukat ve tahsilât vaziyeti de aşağıda gösterilmiştir.

Seneler Tahakkukat Tahsilât Bakiye

1931 2.681.950, — 2.616.796, - 65.154, -

1932 2.501.249, — 2 359.989, — 141.260, -
1933 2.518.617, — 2.311.623, - 206.994, -
1934 2.642.649, - 2.709.046, — 66 397, -

1935 2.796.129,— 2.757.263. — 38.866,-

1936 2.980 070, - 3.021.221, - 41.151. -

1937 3 391.009, - 3.289.166, - 101.843, -

1938 3.668.354, - 3.557.406, - 110.948, -
1939 3.973.928, - 3 821.996, - 151.932, -

[*] Bu rakamlar tahsil edilmiş olduğu halde tahakkuka alınmamış kalemleri ihtiva etmektedir.
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1940 4.169.120. — 3.925.165. - 243.955. -

1941 4.63-+.650, — 4 .3 0 7 .8 6 7 - 326.78?, -

1942 5.988.577, — 5.621 4 3 6 ,- 367.141, -

1943 7.601.734 - 6.860.531,— 741.203, -

1,944 8 .975.151,— 7 .090 ,241 ,- 1.884.910, —

1945 6.459.297, - 4 .925 .061 ,- 1 .534.236,-

1946 12.379.512,— 10.239 1 9 2 ,- 2.140.320, -

Toplam 77.361.996, — 69.413 .999 ,- 7.947.997, -

B — Faiz zaviyesinden ;

1946 yılı içinde Hazine tahvilleri bakiyeleri üzerinden senevi %  1 hesabiyle tahak
kuk eden faiz yıl sonunda 1.235,808.01 liraya bâliğ olmuştur ki bundan 936111,59 lira
sı yıl içinde tahsil edilmiş ve bakiye 299.696.42 liranın da tahsili mukavele mucibince
1947 yılına bırakılmıştır.

T a h v ille r  Ciiz:«lanıı

Bu hesapta mevcut iki nevi kıymetten birincisi evrakı nakdiye karşılığı kıymetler, 
diğeri Banka malı diye kayıtli kıymetlerdir.

A — Karşılık senetler;

Bilançoda sabit rayiçlerle gösterilen kıymetler 1946 sonunda bir yıl evvele nisbet
le bir artış gösterir. 1945 yılı sonunda 36,2 milyon iken 1946 yılı sonunda 47.— milyona 
yükselmiştir.

Bahis konusu senetlerin borsa kıymetleri :

1939 sonunda 20.5 milyon lira
1940 »  16.1 » »
1941 » 18.7 »  »
1942 » 20— » »
1943 » 20.2 »  »
1944 » 1 9 .-  » »
1945 » 20.7 > »
1946 » 35,4 » » olmuştur,

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

Malumat olmak üzere kaydedelim ki % 1 lerden yapılan tahsilât defterlerimizde iki 
hesapta kayıtlı olup bunlardan birincisi henüz tahvil mübayaasına tahsis edilmemiş pa
raları ve İkincisi tahvil mübayaasına tahsis edilmiş paraları ihtiva etmektedir. Yıl sonun
da birincisinin bakiyesi 32.910.305,53 lira. İkincisinin bakiyesi 8.277,124.45 lira olup 
toplamı 41.187.429.98 liraya baliğ bulunmakta idi. Her yıl olduğu gibi bu yıFda hatırlata* 
hm ki 1935 yılma gelinceye kadar cüzdandaki senetler 1715 numaralı Bankamız kanunu
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ile Mâliyeden Bankaya müdevver senetlerden ibaret iken ayni kanunun değişen 8 inci 
maddesine tevfikan cüzdana 1935 den itibaren yeniden bir takım senetler girmiye baş
lamış olduğuna göre muhtelif seneler rakamları mukayese edilirken bu cihetin de göz 
önünde tutulması lâzım gelir. (Evrakı nakdiye itfa karşılığının) heyeti umumiyesini bul
mak için bahsi geçen 35.4 milyon liraya satılan esham ve tahviller bedelleriyle bütçele
rin %  1 lerinden tahvil mübayaasma tahsis edilen karşılık miktarını ilâve etmek iktiza 
eder. Bu takdirde 1946 sonunda banknot karşılığının heyeti umumiyesi şöyle tevezzü et
mek iktiza eder.

Lira

35,485.405,79 cüzdanın yıl sonundaki borsa kıymeti 
8277.124,45 senet mubayaasına tahsis edilen % 1 1er 

32.910.305,53 henüz senet mübayaasma tahsis edilmemiş % 1 1er 

76.672.835,77

B — Banka malı tahviller;

Banka malı olarak kayıtlı tahvillere gelince, bunlar da ikinci derecede üçe ayrılır. 
Birinci kısım, kanunumuzun 34 cü maddesi gereğince Bankamızın doğrudan doğruya 
serbest olarak tasarruf ettiği ve edebileceği tahvillerdir ki yıl sonunda kıymetleri
7.417.982,94 lira idi. İkinci kısım, Bankalar kanununun 31 ci maddesi göz  önüne alınarak 
ayrılıp 4060 sayılı kanun gereğince %  5 faizli Hazine tahvillerine yatırılmış ihtiyat akçe
lerinin karşılığı senetlerdir ki bunlar henüz kuponlu tahvil şeklinde olmayıp Hazine 
bonosu halindedirler ve borsada kayıtlı değildirler. Yıl sonunda bâliği 1.900.158,56 
liradır, Üçüncü kısım ise 3133 sayılı kanunun 2 inci maddesine tefikan ve hususî ihtiyat 
akçesiyle mubayaa edilmiş senetlerdirki toplamı 6.581,535,91 lira dır.

Yukarıki müfredatı teşkil eden;

7.417.982.94 lira ile
1,900.158.56 liranın ve 
6.581.535,91 liranın 

toplamı 15.899.677.41 liraya baliğ olur ki bilânçodaki rakamın aynıdır.

Tevdiat t

Bütün yıl içindeki tevdiatın gösterdiği muamele hareketi aşağıda bildirilmektedir:

1945 sonunda 

yıl içinde 

yıl sonunda 

yıl içindeki 

yıl sonunda

130.325.997,66

6.796.743.742,47

6.927.069.740,13

6.782.403.619,75

144.666.120,38

liradan ibaret tevdiat 

liralık teslimat ile 

liraya baliğ olmuş ve 

liralık istirdat ile 

liralık bir bakiye bırakmıştır
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ruz

Bu tevdiatın : 300.857.65

73.565 026,35 

55.644.920,85 

12.180.393,56 

2.359.665,71 

615.256,26

lirası Ankara şubesinde Hazine 

cari hesabına

» Ankara şubesine

» İstanbul »

» İzmir >

» Mersin »

» Samsun » ait olmak üzere

Toplam ı 144.666.120,38 liradır.

Mûdiler itibariyle de mezkûr tevdiatın tevezzü şekli şöyledir.

300.857,65 lira Hazine cari hesabının 

76.517.548,28 » Resm î ve yarı resmî dairelerin

11.945.098,79 > Millî Bankaların 

34.304.928,10 » Ecnebi Bankaların 

1.472 839,31 > Şirket ve hususî müesseselerin 

796.581,06 » Eşhasın 

19.328.267,19 » Ecnebi memleketlerdeki müesseselerin 

olmak üzere

Toplam ı 144 666.120,38 liradır.

Mevduatın son senelerdeki seyir suretine ait olarak aşağıdaki rakamları veriyo- 
(Y ıl sonunda sütunundan maadası haftalık vaziyetlere göredir.)

( 1 =  1000 lira )

Yıl Yıl içinde Yıl içinde Yıl içinde
Yıl sonunda asgarî azami vasati

1938 25.246 9.155 23.427 17,197
1939 30.369 20.282 36.568 27.368
1940 79.471 31.087 80.546 64.238
1941 78.902 55.271 93.873 74.227
1942 145.150 78.824 145.150 105.655
1943 133.931 114.902 220.158 154.340
1944 135.252 111.117 213.357 138,889
1945 130.326 104.201 149.094 118.682
1946 144 666 104.831 144.666 119 281
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G ayri M enkullerim iz

Ankarada İdare Merkezi binamızın sonradan vücude
getirilen ilâvesiyle birlikte bedeli 1.040 425,84 liraya
Ankarada satm aldığımız arsa bedeli 21.881,24 lira
Antalyada satın aldığımız arsa bedeli 13.115,01 »
İstanbul şubemiz binasının mubayaa ve yeniden
tadilât bedeli 496 907,85 »
İzmir şubemizin bina bedeli 93.224,48 »

» »  arsa »  6.478,51 *

Mersin şubesi binası ve arsa bed. 133.647,97 *
Samsun şubesi arsa bedeli 7.676,16 * ilâve

edilecek olursa gayri menkullerimizin bedelleri toplamı 1.818.357,06 lira tutar.
Bu kıymetten 611.028,90 lira

amortisman çıkarıldığı takdirde 1 207.328,16 lirayı

bulmuş oluruz ki bilânçomuzdakı bakiye ile mutabık düşer.

İh tiyat Altyeleri :

Takdim edilmekte olan bilânçoda Bankanın 1946 yılı sonunda adî, fevkalâde ve 
hususî ihtiyat akçeleri toplamı 22.454.148,53 liradır.

Yıla ait temettüün tevzi şekline ait teklifimiz aynen kabul edildiği takdirde bütün 
ihtiyat akçeleri toplamı aşağıda gösterildiği veçhile 24.317.566.99 liraya yükselecektir,

Lira Lira
ihtiyat açelerimiz toplamı 22.454.148,53
1946 yılı temetüünden ayrılan adi ihtyat 792.071.28
1946 yılı temetıüünden ayrılan fevkâlede 
ihtiyat 649.864.15
Hususi ihtiyat akçemiz gelirleri 421.483 03 1.863.418,46

Toplam  24.317.566,99

Hususî ihtiyat akçelerimizin 6.000,000.— liralığı malûm olduğu veçhile 1937 sene
sinde Bankamız kanununa ilâve edilen hükümler üzerine meydana gelmiştir. Bu ihtiyat 
altı milyon lira olan haddi âzamide bulunduğu için gelirleri adî ihtiyat akçesine ilâve 
edilmektedir. Şurasını da kaydedelim ki 1944 yılında adî ihtiyatımız itibarî sermayenin 
% 75 ne baliğ olduğu için ihtiyata ifraz %  10 nisbetiyle yapılmıştır.
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H aricî T icaretim iz : 1946 da haricî ticaretimiz başlıca iki âmilin tesiri altında 

ehemmiyetli bir inkişaf gösterm iştir :

1 —  Dünyada ve memleketimizde harp devrinden ve harbin ithalâta ve ihracata 
koyduğu ehemmiyetli takyitlerden derece derece bir uzaklaşma vardır ;

2 —  Senenin üçüncü dört ayında paramızın kıymeti ehemmiyetli bir ayarlama ame- 
liyesine tabi tutulmuştur.

ithalât ve ihracat bir arada olmak üzere haricî ticaret hacmine dair aşağıda ver
diğimiz rakamlar bunu gösterir :

Senesi Bin lira

1938 294.784

1939 245.638

1940 180.369

1941 197.896

1942 312.748

1943 460.200

1944 397.449

1945 345.095

1946 656 026

Yukarıki cetvelden anlaşılacağı veçhile 1946 nın haricî ticareti kıymet itibariyle 
kendinden evvelki senelerin bütün rakamlarım geçm iş görünmekte ise de, para kıyme
tindeki ve  yahut fiyatlardaki dalgalanmalar, seneler arasında kıymet üzerinden sıhhatli 
m ukayese yapm ağa mâni teşkil etmektedir.

Onun için dış ticaretimizin bilhassa ton itibariyle verdiği rakamları aralarında 
mukayese etmek bizi hakikate daha ziyade yaklaştıracak mahiyettedir.

T O N
Senesi İthalât İhracat 1 oplam

1938 844.274 1.447,220 2.291.494

1939 734.933 1.134,892 1.869,825

1940 356.900 658.820 1.015,720

1941 310.108 428.899 739.007

1942 344.071 355.026 699.097

1943 391.155 339.385 724.540

1944 331.666 345.620 677.286

1945 324.510 309.538 634.048

1946 402.733 905.190 1307.923

Yıllık rakam itibarile 1946 senesinin daha evvelki senelere bariz bir tefevvuk te
min ettiği ve 1939 ile 1940 seneleri rakamları arasında bir mevki aldığı görülmektedir. 
Bu hususta 7 Eylül 1946 para ameliyesinin tesirini ölçmek için ithalât ve ihracat bir ara
da ton miktarını ay ay gösteren aşağıdaki cetveli tetkik etmek faideden halî değildir.
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T O N

1946 1945

Ocak 82.800 28.308
Şubat 141.878 70.147

Mart 191.358 110.546
Nisan 255.074 161.085

Mayıs 333.796 210.588

Haziran 416.382 271.337

Temmuz 513.417 313.973

Ağustos 619.500 355.316

Eylül 738.345 405.356

Ekim 906.243 444.271

Kasım 1.111.442 505.093

Aralık 1.307.923 634.548

1946 senesi Dış Ticarette bir sene evvele nisbetle esasen daha fazla bir hareke 
gösterm eğe senenin daha ilk ayından itibaren başlamıştı.

Fakat asıl 7 Eylül ameliyesinden sonra ihracatta kendini gösteren faaliyettir ki 
sene sonundaki kabarıklıkta başlıca âmil olmuştur. İthalât ve İhracaatın iki seneye ait
mukayeseli ton rakamları bu ciheti vazıh bir şekilde aşağıdaki iki cetvelde gösterir :

(İhracat) (İthalât)
Ton Ton

(Aylık rakamlar) (Aylık rakamlar)

1946 1945 1946 1945

Ocak 57.102 10233 25.697 18.076

Şubat 36.639 21.729 22.439 20.110

Mart 28.624 19.923 20.855 20.475

Nisan 39.861 35.463 23.855 15.075

Mayıs 50.095 25.633 28,626 2.3.870

Haziran 52.397 30.652 30.190 30.097

Temmuz 66.985 17.686 30.049 24.950

Ağustos 75.613 22.837 30.470 18.506

Eylül 81.926 26.774 36.920 23.566

Ekim 142.679 19.637 25.269 18.978

Kasım 142.727 33.265 62.422 27.555

Aralık 130.542 45.706 65.941 83.252

905.190 309.538 402,733 324.510

Para ameliyesinin ihracata tesiri yukarıki ilgili cetvelde bariz bir şekilde görülür. 
İthalât ve ihracat bir arada dış ticaretimizin altın kıymetine gelince : bunlar aşağıdaki 
cetvelde hülâsa edilmiştir :



Altın liranın fiatı 
Lira

Dış ticaretimizin 
Altın kıymeti 
__(Bin Lira)

1938 11.12 26.509
1939 13.42 yj 154
1940 21.06 8.565
1941 25.57 7.739
1942 33.23 9.411
1943 33 84 13.599
1944 38.30 10.377
1945 35.93 9.604
1946 33.73 19.449

Altın kıymet harp arifesi olan 1938 senesine yetişememiş ise de 1939 un rakamını 
geçmiştir.

N O T :  Yukarıki tabloda Eylül 1946 dan evvele ait kıymetlerden bir kısmı primsiz 
olarak hesap edilmiştir.

Yine aynı kayıt dahilinde olm ak üzere ithalatımıza ve ihracatımıza ait rakamları 
aşağıki cetvelde veriyoruz :

(Bin lira)
Senesi ithalât İhracat

1938 149.837 144.947
1939 118.249 127.389
1940 68.923 111.446
1941 74.815 123.080
1942 147.713 165.034
1943 203.046 257.153
1944 164.918 232.530
1945 126.166 218.929
1946 223.931 432.094

Yukarıki rakamlardan da anlaşılacağı veçhile ithalatın ihracata nisbetle çok geri
lerde kalması keyfiyeti 1946 senesinde de görülmektedir. Harpten çıkmış memleketlerin 
istihsallerini herkesten evvel kendilerine saklamaları, dünya ihtiyaçlarını sağlamaya 
yetişememeleri nakil vasıtalarının ihtiyaca kifayet edememeleri gibi amiller bu hale sebep 
olmaktadırlar.

İhracatın beher tona isabet eden kıymetlerini de aşağıki cetvelde buluruz:

Senesi Lira

1938 100
1939 112
1940 169
1941 287
1942 465
1943 771
1944 672
1945 705
1946 477
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Beher tona isabet eden kıymet düşmüştür. Çünkü harp zamanlarında nakil vasıta* 
larınm noksanlığı yüzünden küçük hacimde pahalı ihracata kaçan eşyanın miktarı azal
mıştır. diye hadiseyi izah edersek yanılmamış oluruz. 905 bin tonluk ihracattan yalnız 
176 bini kömürdür.

Dış ticaretimizin terekkübüne g-elince : 1946 senesinde başlıca ihracat m addele
rimiz meyvalar (110,8 milyon lira); tütün (90,6); zahire ve hububat (75.4); canlı hayvan
lar (34,1); nebatî müstahselat (15.8); deriler (14,7); ağaç ve kömür (11,4); bakır ve hali
tası (10,8); balıklar (7.8); tohumlar (7,4); Şeker ve mamulâtı (6,9), hayvani maddeler ve 
mamulatı (5,3) dır.

ithalat maddelerimiz de başlıca makineler (32,8 milyon lira); demir ve çelik (27,3); 
deriler (16,1); akaryakıt ve madeni yağlar (14,6); pamuk mensucat (14,3); kara nakil 
vasıtaları (9,6); yün ve kıi (9); kâğıt ve tatbikatı (7,4) boyalar (7,4); şibih kaleviyat (6,9); 
lâstik ve kauçuk (6,9); gözgü aletleri (6,7); pamuk ipliği (6) dır.

Yıl zarfında ihraç mallarımız başlıca Birleşik Amerika Devletlerine ^% 20,3j İngilte- 
reye(% 17,5 ); Filistine (% 9 ) Yunanistan’a (% 8,8) Mısır’a (% 7  ); İsviçreye (% 6,5); İsveç’e 
( %6,2); Fransaya ( %4,2) yöneltilmişi ir. İthalâtımız ise başlıca Amerikadan (% 31,3); 
İngiltereden (%  19,3); İsviçreden (% 7,7); İsveçden (% 6,3 ) ;  İtalyadan (% 5 ,8 ); Hindistandan 
(% 4,4); Filistinden (% 3.4); Avusturalyadan(%3,3) yapılmıştır;

Mutlak rakamlar itibariyle başlıca memleketlerle ithalâtımızı ve ihracatımızı aşağı- 
ki cetvelde buluruz:

(1946)
İthalât 

(Milyon lira)
İhracat 

(Milyon lira)

Amerika 70.1 Amerika 87.7
İngiltere 43.3 İngiltere 75.6
İsviçre 17.3 Filistin 38.7
İsveç 14.1 Yunanistan 37.9
İtalya 12.9 Mısır 30.2
Hindistan 9.8 İsviçre 28.2
Filistin 8.9 İsveç 26.6
Avustralya 7.4 Fransa 17.9
Suriye 4.3 Belçika 12.9
D iğer memleketler 35.8 Diğer memleketler 76.3

Toplam 223.9 Toplam 4 3 2 .-

19-(6 senesinde de dış ticaretimiz eylül ayına kadar ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
marifetiyle yürütülmeğe çalışılmıştır. Fakat Eylülde yapılan para ameliyesi ile müvazi ted
birlerden biri de ithalâtçı birliklerini ilga etmek olmuştur. Maksat ticarete mani teşkil eden 
engelleri ortadan kaldırmağa doğru bir adım atmakdır. Tediye zaviyesinden 2/15843 nu
maralı kararname hükümleri gerçi yine bakidir. Fakat Eylül 1946 kararlarının ruhu ve tat
bikatı daha ziyade serbest döviz namı verilen dövizlerle, yani Umumî ve hususî kliring 
usullerinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmak suretiyle bu tediyeleri temine teveccüh 
eylemiştir. Esasen harpten evvel ve harp sıralarında kliring mukavelelerile bağlı bulundu
ğumuz memleketler ile bu mukaveleler son zamanlarda ya mefsuh veyahut hemen he
men işlemez bir haldedirler. Tediye muameleleri başta İngiltere olmak üzere daha ziyade 
tediye anlaşmalariyle idare edilmektedirler.
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Yıl zarfında Ç ek oslovakya , Finlandiya, Fransa ve İsveç ile bir takım ticaret ve te
diye anlaşmaları aktedilmiştir. Haricî tediyelerimizde • kat’î zaruret halleri müstesna - umu
mî, hususî ve  tek taraflı takas usullerinin terki ile şimdilik iki taraflı tediye anlaşmaları 
usulüne gidilm iş v e  böylelik le tedricen Milletlerarası münasebetlerimizde iki taraflılıktan 
çok taraflılığa m üteveccih bir siyasete zemin hazırlanmakta bulunulmuştur.

Ç ek oslovakya  ile mahdut sahada olmak üzere 7 haziran 1946 tarihli bir tütün ta
kas anlaşması yapıldığı gibi umumî mahiyette olm ak üzere 5 Aralık 1946 da da bir tica
ret ve tediye anlaşması imza edilmiştir. Fransa ile 30 haziran 1941 den beri münfesih 
olan ticaret ve seyri sefain muahedesi 31 A ğustos 1946 da Pariste imzalanan bir Modus 
-Vivendi ile bazı m addeleri kaldırılmak ve değiştirilmek suretile yeniden mer’ iyete konul
muştur, Yine Fransa ile 31 A ğu stos 1946 da bir ticaret ve tediye anlaşması aktedilmiştir.

A ltının Param ız Karşısında Kıymeti!

1934 den 1944 senesine kadar devamlı surette yükselerek gelen altın fiatı yıllık vasa
tisi 1945 de ilk defa bir tenezzül göstermiş ve 1946 da bu tenezzül devam eylemiştir. 
Aşağıdaki cetvel bunu gösterir:

Senesi Kuruş Senesi Kuruş

1934 925 1941 2557
1935 940 1942 3323
1936 973 1943 3384
1937 1053 1944 3830
1938 1112 1945 3593
1939 1432 1946 3373
1940 2106

1946 da azamî fiat 14 Temmuzda 3795 kuruş olarak, asgarî fiat 9 Eylülden itiba
ren 3107 kuruş olarak görülmüştür. Altın fiatının 9 Eylülden itibaren yeknasak bir şe
kil alması; para ameliyesi vesilesiyle Hükümetin bu piyasaya yaptığı muvaffakiyetli bir 
müdahale ile alım satım fiatlarını tesbit etmesi üzerinedir (Alım fiati 2977 ve satım 
f ia t ı  3107 kuruştur). Yukarıdaki cetvel 1945 senesine gelinceye kadar bir Reşat altınının 
serbest piyasadaki Hatlarıdır. 1946 fiatları vasatisine Hükümetin 9 Eylülden itibaren sa
tışa çıkardığı 6,61519 gram safî vezindeki Türk altınları fiatı da karışmıştır. Ziraat Ban
kası marifetiyle Hükümet satışları ya külçe veya meskük altın üzerinden yapılmaktadır.

Şu kadar varki altın meskûkât basım tarihlerine göre az çok antika mahiyeti kes- 
betmiş ve böy lece  satış fiatında değişiklikler bulunmuş olduğundan, bunlar altın fiatı için 
bilhassa son  zamanlarda miyar mahiyetini haiz olmaktan uzaklaşmışlardır. Altın için asıl 
miyar olarak külçeyi almak en doğru  harekettir Külçe altının 1944 den itibaren senelik 
vasatî azamî ve asgarî fiyatlarını aşağıdaki cetvelde buluruz:

(1 safî gramı kuruş olarak) :

Senesi Azam î Asgarî Vasatî

1944 597 480 530
1945 572 505 527
1946 552 445 490
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Ziraat Bankası ve İş Bankası altının safî gramını 450 kuruştan almakta ve 454,5 
kuruştan satmaktadırlar .9 Eylülden senenin sonuna kadar geçen müddet zarfında Ziraf- 
at Bankası ve İş Bankası cem ’an 29,88 kilo sikletinde 134.458 liralık altın almışlar 
ve 3505 kilo sıkletinde 15.930241 liralık altın satmışlardır.

Satıştan alışı tenzil ettiğimiz takdirde binnetice Hükümetin elinden 15 795,783 lira
lık 3.47S,:İ2  kilo altın çıkmış olduğu görülür ki Merkez Bankasındaki 210 ton civarında 
altın mevcuduna nazaran 3.5 tonluk bir miktarın ehemmiyet arzetmediği izaha muhtaç 
değildir. 7 Eylül 1946 ameliyesini müteakip altına bir hücum olmuş, yukarıda bahis 
konusu 3.505 kiloluk altının en mühim kısmı yani 2 320,05 kilosu Eylül ayı içinde satılmış 
fakat ondan sonra talepteki o kesafet kalmamıştır. Mamafi yukarıda verilen rakamlar
dan da anlaşılacağı veçhile altın talebi arza nisbetle daha yüksek bir nisbette devam e y 
lemiştir.

Altın fiyatının 1946 da tenezzüle meyyal bir seyir takip etmesi sebeplerini hariçi 
ve dahilî diye iki kısma ayırarak mütalâa etmek yerinde olur.

Haricî sebepler: Yılın başından sonra altın bilhassa Orta Şark memleketlerinde d a 
ha ziyade tenezzüle doğru bir istikamet takip etmiştir. Mısır’da Süveyş Kanalı tahvilâtı 
için altın kaydının ref’ i meselesi spekülâsyonu altın fiatlarında tenezzüle doğru sevk etti
ği söylendiği gibi Amerikanın İngiltere’ ye açtığı kredinin de Sterlin Sahasına dahil d ö 1 
vizlerin kıymetini yükseltmek suretiyle altın fiyatlarını düşürdüğü rivayet edildi. Mısır’a 
Habeşistandan ve Orta Şark memleketlerine Meksika’dan ehemmiyetli denecek mikdar- 
larda altın ithalatı mevzuu bahs oldu. Yıl zarfında Milletlerarası münasebetler ger
gin geçmiş olmakla beraber bir harbin zuhuru ihtimali de 1946 da pek varid g ö 
rülmediğinden altının fiatını yükseltecek bu unsur da ortada mevcut değildi ve 
nihayet Orta Şark memleketlerinde tüccarın harp sıralarında birikdirmiş oldukları altın
ları eşya ithâlatı yapmak için son zamanlarda mahalli kâğıt paralara tahvil etmelerinden 
bahsedildi. Bu haricî sebeplerle hemcivarımız memleketlerde altın fiayatının düşmesi, 
bizdeki altın fiaatlarına da tesir etmemek imkânı yoktu.

Dahilî sebepler : Yıl zarfında banknot hacmi ancak % 6 nisbetinde bir tezayüt gös
termiştir. 7 Eylül ameliyesi dolayısiyle Hükümetin bu tarihten sonra eldeki 210 ton 
civarında bir altın stokunu ortaya koyarak piyasaya girmesi ve serbest piyasadan mah
sus derecede daha dün fiatla satışa altın çıkarması da altın fiatlarmdaki tenezzülü tak
viye etmiştir. Müdahelenin vuku bulduğu sıralarda külçe altın gramının fiatı 460 ile 
470 kuruş arasında idi. Hükümet satış fiatını 454,5 kuruş olarak tesbit ediyordu.
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P A R A M I Z  :

1914-18 Birinci Dünya harbinin arifesinde Osmanlı Devleti için nakit usulü altın 
ve güm üşden m ürekkep çifte maden usulünün melez nevi idi. Fakat o  zamanlar mem
leketin tedavül Bankası olan Osm anlı Bankasınca piyasaya çıkarılmış olan banknotlar 
tamamen m adene kabili tahvil banknotlar bulunuyordu. 21 Temmuz 1330 (4 Ağustos 
1914) tarihile çıkan bir kanun bu tahvil kabiliyetini tatil etti. 1915 senesinde Devlet 
evrakı nakdiyesi de tedavüle çıkıp kâğıt para ile madenî para arasında fark tekevvün 
ettikden sonra isdar olunan 26 Mart 1332 (8 Nisan 1916) tarihli tevhidi meskûkât kanu
nu memleketin nakit usulünü amelî sahada olmasa da nazarî sahada tamamiyle altın 
esasına bağlıyordu.

Daha evve lce  de memleketin vahidi nakdisi olan Osmanlı lirası binde 916 2/3 
ayarında ve 7,21657 gram vezninde bir halita ifade etmekte idi ki safî 6,61519 gram 
a tın dem ektir. Harp esnasında ve 1919 senesinin bir kısmında nisbeten hafif tertip bazı 
takyidattan sarfı nazar olunursa memleket parası 1929 senesine kadar her türlü kayıttan 
azâde ve dalgalı para şeklinde yürüyerek geldi. Bu son tarihte kanunî ve amelî bir ta
kım tedbirlerle kıymetine bir istikrar verilmek istenildi. Türk lirası bilhassa 22 Şubat 
1930 tarih ve 1567 numaralı kanun ile tanı bir m ukayyed para halini aldı. 1715 numaralı 
Kanun ile kendine mevdu vazifeler arasında Türk parasının müstakbel istikıarına matuf 
tedbirleri de Hükümetle müştereken ittihaz etmek üzere Merkez Bankası 3 Ekim 1931 de 
faaliyete geçiyordu  Senenin son aylarında Banka, ayni kanunun 37 inci maddesine teb- 
an fransız frangına bir lira müsavi 12,06 frank muadeletini vermiş ve 6,61519 gram safî 
vezinde bir Türk altın lirasının alım fiyatını da 925 kuruş olarak tesbit etmiş idi.

Bu resmî pariteler o  zaman piyasada carî fiatlara uygun olduğu gibi müteakip 
bir kaç senelik kısa bir müddet zarfında da filî rayiçlerden pek uzaklaşmamış idi. Fakat daha 
sonraları muhtelif âmillerin tesiriyle filî rayiçler resmî rayiçlerden uzaklaşmış bulunuyor
du. Aradaki farkı mümkün olduğu kadar yumuşatmak üzere 1939 dan itibaren prim 
usulünden faydalanm ağa çalışıldı. Pirimin âzami haddi % 72 ye kadar yükselmiş bulu
nuyordu. S on  cihan harbi başladıktan sonra bu usul ve nisbetler muhtelif safhalardan 
geçerek en son olarak ithalâtta % 48 ve ihracatta % 40 nisbetleri tatbik edilmekte idi. 
Şu kadar var ki son zamanlarda primlerin ihracatımızı ve millî sanayiimizi himayeye ki
fayet etm ediği görülerek bunlar yeniden tetkika tâbi tutulmuş ve bu inceleme netice
sinde 7 Eylül 1946 ayarlama ameliyesinin tatbikine karar verilmişti.

Am eliveden maksat : prim usulünü terketmek, dahilî fiatlarla haricî fiatlar ara- 
s ndaki farkı ortadan kaldırıp paraya hakikî değerini vermek, durgun bir hale gelmiş 
olan ihracat ticaretimizi uyandırmak ve canlandırmak, bilhassa harp senelerinde bozul
muş olan İktisadî muvazeneyi iadeye yol açmak, aynı zamanda Bretton W oods anlaşma
larına iltihak için zemin hazırlamak idi. 7 Eylül 1946 da Hükümetle Merkez Bankası 
mutabık kalarak bir tebliğ neşredildi ve bu tebliğde 9 Eylül 1946 dan itibaren mer’i o l
mak üzere beş dövizin alış ve satış fiatları tâyin olundu. Vasatileriyle birlikte bu alım 
ve satım fiatlarını aşağıki cetvelde veriyoruz :

(Kuruş)
Alış Satış Vasatî

1 Dolar 280.— 282.80 281.40
1 Sterlin 1128.40 1139.68 1134.04
1 İsveç kuronu 7788 78.66 78.27
1 İsviçre frangı 67.20 67.87 67.54
1 Mısır lirası 1157.33 1174.63 1166 —

33



Merkez Bankasının 1931 de ecnebî dövizlerine fiyat tesbit ettiği (arihten 1946 sene
sinin Eylül ayma kadar geçen onbeş senelik müddet zarfında zaman, bizim paramızın 
filî kıymetinde olduğu kadar başka dövizlerin de filî ve resmî kıymetlerinde bir hayli 
değişiklikler vücuda getirmiş idi. Resmî muadeletlerdeki değişiklikler hakkında icmalî bir 
fikir vermek üzere 9 Eylül 1946 dan itibaren merî yukarıki vasatî fiyatları 7 Eylül
1946 daki Borsa kapanış fiyatlarını ve bir de İ9J1 yılı vasatî rayiçlerini aşağıdaki cet
velde gösteriyoruz:

9 Eylül 
1946

[Kuruş]

7 Eylül 
1946 1931

1 dolar 281,40 130,5 211,—
1 Sterlin 1134,04 5 2 2 . - 966,—
1 İsveç Kuronu 78,27 36,10
1 İsviçre Frangı 67,54 30,14 41,1
1 Mısır Lirası 1166,—

İşbu para ayarlamasıyle beraber ve bu ameliyevi desteklemek üzere diğer bazı tet- 
birler de alınmıştır. Hükümetin bu zaviyeden aldığı tedbirleri: 1 — Bilvasıta, bilâvasıta 
Hükümet elinde bulunan maddelere ait fiyatların mümkün olan sahalarda tenzili; 2 -  
Ticarî takyitlerin mümkün olan sahalarda ilgası veya mahdut derecelere hasrı ; 3 — İt
halâtın teşviki, diye icmâl edilebilir.

Bu tedbirler fiyatların haddinden fazla yükselmesine mâni olmak hususunda tesirle
rini göstermişlerdir diyebiliriz. Elde mevcut müteaddit endekslerin vasatisi A ğustos 1946 
ayına nazaran senenin son ayında görülen tereffüü % 10 olarak vermektedir.

Bankamız Hükümetle mutabık kalarak iki yüz elli milyon liralık avansın karşılığı 
ve Hâzineye ait 55,5 tonluk altın ile Amortisman Sandığının 7,2 ton kadar altını müs
tesna, diğer altınlarını ve bir de dövizleri yeni kıymetleri üzerinden değerlendirerek 
aradaki 273,7 milyon liralık farkı 14 Eylülden itibaren muhtelif alacaklılar hesabına al
mıştır ki 1946 sonunda bilançomuzun pasifinde muhtelife kaleminin dikkati çeker dere
cede kabarık bir kalem teşkil etmesi de bundandır. 1947 bütçe kanunu tasarısından da 
anlaşıldığı veçhile cüz’î bir kısım hariç bu farkın tamamen D evlet borçlarını itfaya tah
sis edilmesi şükranla kaydedilm eğe lâyık bir hadisedir.
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