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Altıncı hesap yılına ait İdare Meclisi

R A P O R U

Yüksek Heyetinize 1937 yılına ait muamelelerimizin hesabını verirken iç ve dış 
genel durumları ve döviz, altın, para vaziyetleri hakkında da hülâsaten arzı malûmat 
etmeği faideli bulduk :

O enel K u ru m

İstikrar ve sulhe engel teşkil eden âmillerin başında gelen muharebelerden, cihan 
1937 senesinde de kâmilen kurtulamamıştır. Her ne kadar bu sene zarfında İtalya - Habeş 
harbi nihayete ermiş ise de İspanyadaki ihtilâl ve muharebe devam etmiş ve buna bir de 
Uzak Şarkdaki Japon - Çin harbi gelüb katılmışdır. Bu suretle dünya 1937 de de huzur 
ve emniyete varabilmekden uzak kalmıştır. Siyasetin gün geçdikçe iktisadı daha başka 
bir nufuz ve kontrol altına almasına ve bazı memleketler dahil ve haricinde siyasî ka
rarsızlığın devam eylemesine rağmen senenin İktisadî müş’ireleri fena rakamlar şeklinde 
tecelli etmemiştir. İstihsalât artmakda devam etmiş, topdan fiatlar yükselmiş, hayat paha
lılığı istiksar edilecek bir tereffü seviyesinden uzak kalmış, stoklar ehemmiyetli bir tera
küm manzarası göstermemiş, cihan ticareti kıymet ve kem iyet itibarile biraz daha inkişafa 
mazhar olmuş ve işsizlik azalmağa yüz tutmuştur.

Fakat bu müşahedeler senenin heyeti umumiyesi itibariledir. Y oksa 1937 senesinin 
başlanğıcında inkişaf üzere bulunan Dünya iktisadiyatı sonradan baş gösteren bir inhita
tın tesiri altında kalmış ve senenin ikinci nısfı zihinlerde gayri müsaid bir intiba bıraka
rak kapanmışdır.

Yaz sonlarında şimalî Amerikada kendini gösteren bir buhran adeta 1929 un malû
munuz olan teşrinievvel inhidamını hatırlatmış ve diğer kıt’alardâ ciddî endişeler uyan- 
dırmakdan halî kalmamıştır.

Nakit sahasında 1937 senesinin geçirdiği mühim hâdiseler başında Fransız Frangı
nın altın esasından külliyen ayrılması keyfiyeti ile bizzat altın piyasasının geçirdiği şiddetli 
heyecanları kaydetmek iktiza eder.

Fransız frangı malûmnuz olduğu veçhile 1936 Eylülünden itibaren filen altına ka
bili tahvil olmak esasından ayrılmakla beraber kanunî muhtevası yine asgarî ve azamî 
iki had arasında tesbit edilmek suretile bu vahidi nakdinin altınla olan hukukî rabıtası 
muhafaza ve ipka edilmişdi. Muhtelif esbap ve tesirat altında bu vaziyet ancak 1937 
senesinin haziran gayesine kadar devam edebildi. Temmuz iptidasından itibaren Fransız
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Frangı kanunî zaviyeden dahi altınta olan alâkasını kesdi, tamamen mütehavvil bir 
para vaziyetini aldı.

Altına gelince : 1937 senesinin 1 inci kısmında altının kıymeti, külliyetli bazı 
arzlar dolayısile ehemmiyetli bir sarsıntıya uğradı. Senenin ikinci kısmında ise tamamen 
aksi bir cereyanın tesiri altında altın kıymetinde ehemmiyetli bir yükselme temayülü 
kendini gösterdi. Her iki hadisede de İngilterenin ve Şimalî Am erika Müttehidesinin 
kambiyo mürakabe akçeleri piyasaya müdahale ederek sözü geçen vaziyet ve temayülün 
döviz kiymetlerinde karışıklık yapmasına mani oldular.

Mürakabe akçeleri arasında bu mesai birliğinden de anlaşılacağı veçhile, 1936 se
nesinde akdolunan üçler nakid itilâfı 1937 de Fransız frangının geçirdiği esaslı buhrana 
rağmen devam etmiş ve cihan döviz piyasasının sene içinde sun’îd e o ls a  nisbî sükûnunu 
muhafaza edebilmesinde şüphesiz bir amil olmuştur. Filhakika mevzuubahs olan sene 
zarfında başda sterling ve dolar bulunduğu halde hemen bütün dünya dövizleri heyeti 
umumiyesi itibarile nisbî bir istikrar manzarası arzetmekten halî kalmamışlardır.

M em lek e t im izd e  g e n e l  d u r u m  :

Cihanın bu istihaleleri karşısında memleketin 1937 senesinde ziraat, ticaret, sanayi, 
maliye ve nakit sahalarına ait faaliyetlerini umumî hatları itibarile şöyle çizebiliriz. Bu 
yıl zarfında da ziraat iyi mahsul vermiş, sanayi sahasına ait inşa ve işletme faaliyeti 
program dahilinde yürümüş, ticaret kalkınmada devam etmiş, maliye memul fevkinde 
neticeler göstermiş, topdan fiatlar umumiyetle biraz daha yüksek seviyeye çıkmış, hayat 
pahalılığı ise bir sene evvelkinden yukarıya o mertebe yükselmemiştir.

Z ira a t :

Memleketin muhtelif mahallerinde vukua gelen ve genel durum üzerinde kayda 
değer tesir yapmamış olan mevziî bir takım hava arızalarından sarfınazar edilirse 1937 
senesi için de iyi verimli bir ziraat senesi olmuşdur diyebiliriz. Ziraî mahsullerimizin fiatına 
g elin ce : aşağıdaki cetvelde de görüldüğü üzere bir sene evvelsine nazaran bunların 
bazılarında yükselme ve bazıların da da tedenni vukua gelmişse de heyeti umumiyesi 
itibarile bu fiatların 936 senesindeki fiatlar seviyesinden daha aşağı olmadığı söylenebilir.

K U R U Ş  
{1937 rakamları muvakattır)

1937 1936 1935

Buğday (yumuşak) 6 10 6 03 5 64
» {sert) 6 06 6 01 5 85

Arpa 4 56 3 83 3 98
Susam 16 63 16 52 13 50
Üzüm (İzm ir 9) 14 68 12 59 11 05
Fındık (Giresun tom bul iç) 45 66 52 16 48 57
İncir (İzm ir süzme) 11 75 12 60 13 13
Pamuk 33 31 36 65 40 40
Tiftik 130 53 86 58 66 05
Yapağı 56 18 50 34 46 16
Yumurta 2 016 — 2 298 — 2 064 —
Zeytinyağı 43 38 38 76 26 40
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Harice satışlarımız 1937 de de umumî heyeti itibarile evvelki yıllara nisbetle hayli . 
inkişaflar göstermiştir.

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları Devlet tarafından idare etmek için 
istimlâk olunacak arazi ve ormanların istimlâk bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti 
hakkında teşkilâtı esasiye kanununa konulan maddeler ve ormanlar hakkında çıkan ka
nun, Ziraat Bankası kanunu, üzüm, fındık, palamut ihracatının murakabesine ait olarak 
çıkarılan kararnameler sene zarfında Hükümetin Ziraat sahasında ittihaz eylediği şayanı 
kayıt tedbirler meyanında sayılmak lâzım gelir.

Endüstri :

1934 senesinde başlamış olan beş senelik sanayileşme plânının tatbikatı malûm 
program dahilinde devam ediyor. Ceman yekûn 90 milyon lira sarfile, içinde buluduğu- 
muz 1938 senesi zarfında hitama erdirilecek olan bu plân dahilindeki Ereğli bez fabri
kası, Nazilli basma fabrikası Gemlik sun’î ipek, Bursa Merinos fabrikaları 1937 yılı için
de işletmeye açıldıkları gibi Karabük demir ve çelik, ve Malatya pamuklu fabrikalarının 
temel atma merasimi de yine mevzuubahsimiz olan yıl zarfında yapılmıştır. Programın 
ilerlemesi ve fabrikaların bir birini müteakip açılmasile Millî endüstri faaliyetimizin de 
günden güne artmakta bulunduğu aşikârdır.

Memleketin toprak altındaki servetlerini biran evvel meydana çıkarıp işletmek hu
susunda Hükümetin Maden Arama Enstitüsü marifetile yapdırmakda olduğu jeolojik is
tikşaflar, arama ve ihzar ameliyatı, fennî tetkik ve tecrübeler hassaten kayde değer ma- 
hiyetdedir. Bütün bu hazırlıklar memleketin muhtelif mahallerinde, molibden, antimuvan, 
linyit, bakır, simli kurşun, demir, petrol gibi mütenevvi maddelere taallûk etmektedir. 
Daha ziyade ihracat emteası mahiyetinde pazara çıkacak olan bu madenler memlekete 
getirecekleri döviz itibarile Bankamızı doğrudan doğruya alâkadar eder servetlerdir, Ereğli 
kömür şirketinin satın alınmasını da senenin şayanı kayıd hadiselerinden olararak telâkki 
etmek lâzımgelir.

T i c a r c t :

Bilhassa ticaret istatistikleri 1937 senesinde kalkınmanın kuvvetle yürümekde oldu
ğunu gösterir, ticaret faaliyeti zaviyesinden memleketin en mühim merkezi bulunan İs
tanbul’da Takas Odasının en düşük bir sene olan 1934 den sonraya aid olarak verdiği 
rakamlar bu bakımdan calibi alâkadır:

Takas olunan
Banka Takas olunan mebaliğ Aylık vâsâti mebaliğ

Senesi adedi senedler adet Bin lira Bin lira

1934 10 80 008 285 129 23 761
1935 10 75 990 289 466 24 122
1936 10 86 094 306 238 25 519
1937 10 95 126 441 986 36 832

Hariçdeki mütenevvi müşkilât ve kayıdlara rağmen ticareti hâriciyemiz 1937 sene
sinde de kalkınmasında devam etmişdir. Aşağıdaki mukayeseli rakamlar bu kalkınmanın 
nisbetini gösterm ektedir:
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Senesi Bin lira

1934
1935
1936
1937

178 939 
184 685 
210 264 
252 363

Harici ticaretimizde görülen bu tezayüd aşağıdaki rakamların delâletinden anlaşıla
cağı veçhile hem ihracat ve hem idhalâtımıza taallûk etmektedir.

İ h r a c a t İ t h a l â t

Senesi Bin lira Senesi B in  lira

1934 92 149 1934 86 790
1935 95 861 1935 88 823
1936 117 733 1936 92 531
1937 187 984 1937 114 379

Senenin haricî ticaret müvazenesi bakımından memleket lehine bırakdığı fark 23,6 
milyon liradır.

Ton ve sene itibarile idhalât ve ihracatımızın mukayeseli mikdarları aşağıda yazılıdır.

Senesi Yekûn İhracat îdlıalât

1934 2 112 895 1 637 653 475 242
1935 2 007 516 1 479 949 527 567
1936 1 909 095 1 376 847 532 248
1937 1 975 729 1 361 690 614 039

İhracatımızda beher tona isabet eden kıymet 1937 senesinde daha fazla yükselmiştir.

Senesi Lira

1934 56
1935 65
1936 86
1937 101

Ticareti hariciye sahasında senenin en mühim hâdisesi tek taraflı kontenjantman 
usulünün terkidir. Haricî ticaret açığına mahal bırakmamak ve malımızı alanın malını al
mak düsturuna müstenid genel idhalât rejimi kararnamesi, ihracatda buğdayın, kömür ve bilû- 
mum madenlerin lisansa tâbi tutulması, palamut, fındık, çekirdeksiz üzüm ihracatının mü- 
rakabeye tâbi tutulması, çimento normlarının tesbiti, Deniz Bankın teşkili senenin ticaret 
sahasında kayda şayan mühim hadiselerini vücude getirmişdir.

D ev le t  M â liy e s i :

1936 - 1937 malî senesinin varidatı 212,8 milyon liralık muhammenata mukabil 
250,2 milyon liralık tahsilât göstermiştir. 1937 - 1938 malî senesinin işlemiş olan ilk ye-
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di ayında ise tahsilât daha feyizli bir seyir ile devam eylemiştir. Atideki cedvel 
bunu göstermektedir.

( 000 ilâvesile )

1937 1936 1935

K. Evvel 212 042 176 352 136 369

1937 senesinde yeniden yeniye hiç bir vergi konmamış olmasına nazaran ortada ki fazla 
varidatın kısmı azami vergi menbalarında kendini gösteren gelişmeden ileri geldiği 
aşikârdır.

Bir takım şirketlerin mübayaası, bazı umuru nafia ve sairenin vücude getirilmesi 
için aktedilen düyun ve istikrazat dolayısile düyunu umumiye her sene az çok kabar- 
makdan halî değildir. Ecnebi paralardan bir kısmının uğradıkları kıymet zayiatı bu 
resülmalin birden yüksek hadlere baliğ olmasına kısmen mani teşkil etmektedir.

Otuz milyonluk Erzurum - Sivas hattı istikrazının bundan evvel çıkan on bir milyon
luk kısmına inzimamen dört buçuk milyon liralık dördüncü tertibi de 1937 teşrinisani 
Kânunuevvelinde tedavüle çıkarılmıştır.

Bir taraftan şimendifer inşaatının durmaksızın ilerlemesi diğer taraftan memleketde- 
ki demiryolları şirketlerinden hatlar mübayaası dolayısile 1937 de de Devlete ait şimen
diferler hututu bir mikdar daha artarak 6.559 kilemetreye baliğ olmuş bulunmaktadır. 
(Memlekette halen şirketlere aid ancak 434 kilometrelik hat kalmıştır.)

D ö v iz  vaz iye t i  t

1932 de doğan kliring sistemi o esnalarda arsıulusal ticaret âleminde gelip geçici 
bir buhran tedbiri gibi telekki edilmişdi. O  zamanlara ait bu düşünce doğru çıkmadı. 
Sistem uğradığı bir takım istihalelerle beraber birçok memleketlere yayıldı. Ve harici 
serbest ticaretin her sene bir mikdarım daha çerçevesi içine aldı. Bizde de böyle oldu. 
Ancak döviz menabii hakkında Hükümetimizin ötedenberi gösterdiği ihtimam ve bu 
bapta muhtelif tarihlerde isdar olunan kararnamelerle alınan tedbirler sayesinde döviz 
vaziyetimiz korunmuştur. Diğer cihetden ise umumî kalkınma yolunda alınan kararlar 
peyderpey tatbikat sahasına geçdikçe bunun bir ııeticei tabiiyesi olarak döviz ihtiyaca!ı- 
mızın da seneden seneye arttığını kayda değer görürüz.

A ltın  vaziyeti:

Bankamızın tasarrufu altında olmak üzere 1936 gayesinde 24 103 kiloluk altınımız 
vardı. Sene zarfında gelenlerle birlikde bu altınların mecmuu yıl sonunda 26 107 kiloya 
baliğ olmuşdur. 1937 senesi zarfında da muvzubahis altınlardan bir kısmını terhin ede
rek istikraz eylediğimiz mebaliğ 6 teşrinisani 1937 de 8 448 314 lira olarak en yüksek 
seviyesine baliğ olmuştur. Sene nihayetinde 26 107 kiloluk altın her türlü kayıtdan azade 
olarak mutlak tasarrufumuzda bulunuyordu.

P a r a  p iy a sa s ı :

Vadeli veya vadesiz paralar memleket bankaları tevdiat ve alacaklı hesaplarında 
seneden seneye artmakda berdevamdırlar. Gerek alacaklı hesaplara gerek borçlu hesaplara 
ve iskontoya ait faiz mikdarları âzami hadlar etrafında bulunmuştur. Bankamız evvelce 
tesbit etmiş olduğu reeskont haddini 1937 senesinde de çoğaltmamıştır. Paramız 1937 
senesinde dahi istikrarını muhafaza etmiş ve bu istikrarın temini hususunda hükûmeti-
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mizin ötedenberi gösterdiği hassasiyet ve ihtimam bu muvaffakiyetin en mühim âmili 
bulunmuştur.

Bankamızın muameleleri:
K asa  vaz ıye t i  ı

1936 gayesi mevcudu
1937 zarfındaki makbuzat 
Sene gayesinde zimmet yekûnu 
Sene zarfındaki
1937 bakiyesi

S e rm aye  h e s a b ı  ;

31 780 143 55 
756 569 103 61
788 349 247 16 

| 751 483 777 21 

36 865 469 95

lira olup
liraya baliğ olmak suretile 
lira olmuş ve
liralık medfuat neticesinde 
liradan ibaret bulunmuştur.

Hisse senedlerinin durumu 1937 nihayeti itibarile şöyledir

1937 1936 1935 1934

A sınıfı 35 936 35 933 35 897 35 797
B » 57 320 57 351 56 421 56 088
C » 14 118 14 118 14 169 14 488
D » 42 626 42 598 43 513 43 627

150 000 150 000 150 000 150 000

T e d a v ü ld ek i  b a n k n o t la r  :

Kasamızdaki banknotlar da dahil olmak üzere 1936 nihayetinde mevcut bulunan

liralık mütedavil banknotlara 
liralık daha banknot ilâve olunarak1937 de 

hasıl olan
1937 de tedavülden 
ve sene gayesinde tedavülde

187 683 952 
4 000 000

191 683 952 
15 007 451 

176 676 501

liralık yekûna mukabil 
liralık banknot çekilmiş 
liralık banknot kalmıştır.

Piyasada mütedavil banknotları tesbit edebilmek için yukarıda yazılı :

176 676 501 liradan 
sene nihayetinde kasalarımızdaki 8 046 054 lirayı tenzil edersek
bilfiil tedavülde 168 630 447 liralık banknot bulunduğunu görürüz.

Piyasadaki bu Banknotların müfredatı diğer senelerin rakamlarile birlikte aşağıda yazılı ır.

1937 1936 1935

1
5

10
50

100
500

1000
5

Liralık

yeni

21 753 367 
33 501 720 
25 973 370 
35 913 950

3 131 200
22 465 500 
10 328 000 
15 563 340

168 630 447

20 971 901
39 463 895 
28 248 860
40 021 150 
12 119 200 
28 075 000 
11 859 000

180 759 006

16 846 252 
37 109 355 
26 772 020 
40 831 000 

5 469 500 
24 944 500 
10 781 000

162 753 627
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Bankamız, halen tedavülde bulunan eski evrakı nakdiyenin yeniden tab ettiril- 
mekde olan banknotlar ile tebdiline karar vermiş olup işbu tebdil muamelesinin icra 
sına 1937 senesinin nihayetinden itibaren başlanmıştır.

V a d e s iz  t a a h h ü d a t  k a r ş ı l ı ğ ı :

1937 nihayetinde vadesiz taahhüdatımızı teşkil eden : 
168 630 447 liralık mütedavil banknotlar ile 

17 562 348 83 liralık mevduatın yekûnu olan

186.192.792.83 liraya mukabil :

Sene gayesinde kasalarımızda mevcut olan 
ve haricî muhabirlerimiz nezdinde bulunan 
haricî muhabirlerimiz nezdindeki altına kabili tahvil 
dövizlerimizin tutarı olan

altına kabili tahvil döviz taahhüdümüz mikdarı olan

liralık bir mevcut bulunduğu görülür.

27.603736.68
9.118.729.56

liralık 
» altın ile

17.170.28 lirayı yekûn eder.

36.739.636.52 ve bu yekûndan 
1 290 32 lirayı tenzil 

edersek

36 738 346 20

Ve işbu 36 738 346 20 lirayı yukarıki 186 192 795 83 liralık vadesiz taahhüdata 
nisbet ettiğimiz takdirde yüzde 19.73 adedini buluruz. Bu nisbet geçen sene raporumuz
da arzettiğimiz veçhile 17 63 idi.

Sen edat  c ü z d a n ı :

1936 senesi nihayetinde mevcut 34 153 642 39 
1937 senesi zarfında 124 535 782 59

1937 nihayetinde 
yine sene içindeki

Sene gayesi bu hesap
bir bakiye vermiştir.

158 689 424 98 
107 148 644 32

liralık bakiye 
liralık muamele ile

liraya çıkmış ve
liralık tahsilât neticesinde

51 540 780 66 liralık

Geçmiş senelere nisbelte 1937 de iskonto cüzdanının faaliyeti daha fazla olmuştur. 
Geçen senenin 34 küsur milyon liralık cüzdan mevcuduna mukabil bu sene mevcut 
51,5 milyona çıkmıştır. İşbu 51,5 milyonluk bakiyeden sened mukabili avans ba
kiyesini teşkil eden 6,17 milyon 'lirayı tenzil edersek 45,3 milyon liralık bir meblağ ka
lır ki asıl iskonto muamelelerinin sene sonundaki bakiyesini irae eder.

A v a n s la r :

Bilânçoda 8 928 392 31 lira olarak görülen avanslar hesabının 68 561 07 lirası altın 
mukabili, 8 859 831 24 lirası da tahvilât mukabili avanslardır.

E v r a k ı  n akd iye  k a r ş ı l ı ğ ı  haz ine  tahv ilâ t ı :

Bankamız kanunu mucibince deruhde ettiğimiz evrakı nakdiyeden dolayı hâzinenin 
Bankaya karşı tekabbül ettiği borç resülmal ve faiz noktai nazarlarından aşağıda izah 
edilmiştir.
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A — n t c s n i m a l  — devrolunan evrakı nakdiyeden dolayı 1936 nihayetinde Devletin 
Bankaya borcu 146 683 952 lira iken 1937 senesi zarfında vaki 2 007 451 liralık tediyat 
üzerine bu borç sene gayesinde 144 676 501 liraya inmiştir.

Sene zarfında vaki ted iyatı:

1 520 313 lirası kupon tahsilâtından 
487 138 lirası 1936 senesi temettüatından mütehassıl olup

yekûn 2 007 451 liradır.

Bankamız kanunu mucibince resülmalin itfasına mahsuben 937 içinde tahsil eyledi
ğimiz yüzde birler 3 418 014 80 liradır.

1934 senesi zarfında kanunumuzda vuku bulan malûm tadilâta müsteniden hâzinece 
işbu yüzde birler 1937 de doğrudan doğruya itfaya tahsis edilmiyerek evraKı nakdiye 
karşılığı cüzdanına idhal edilmek üzere Hazine tahvilâtı mübayaasına tahsis olunmuştur.

B — Faiz  — 1937 senesi zarfında Hazine tahvilâtı bakiyeleri üzerinden senevi yüzde 
bir hesabile tahakkuk ettirdiğimiz faiz sene sonunda 1 457 881 69 liraya baliğ olup bun
dan 1 100 280 98 lirası sene zarfında tahsil edilmiş ve bakiyesi olan 357 600 71 liranın 
tahsili de olbaptaki mukavele mucibince 1938 senesine kalmıştır.

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

Bu nam altında işbu hesapta toplanan iki nevi kıymetlerden birinci nevi evrakı 
nakdiye karşılığı esham ve tahvilât diğer nevi de, kendimize ait tahviller teşkil etmektedir.

A — Karşılık esham ve tahvilât bilânçoda sabit rayiçlerle gösterilen bu kıym etle
rin borsa fiatlarına göre tutarı:

1932 nihayetinde 7,9 milyon
1933
1934
1935
1936
1937

9,5
10,7
13,1
15,4
17,67

lira iken 
lira olmuştur.

Şu kadar varki 1935 senesine gelinceye kadar cüzdandaki senedler 1715 numaralı 
Banka kanunile Mâliyeden Bankaya müdevver senedlerden ibaret iken Banka kanununun 
muaddel 8 inci maddesi hükümüne tevfikan bu cüzdana 1935 den itibaren yeniden bir 
takım senedler girmeğe başlamış ve cüzdan muhteviyatı mikdar itibarile de her sene 
fazlalaşmışdır.

B — Bankanın kendi malı olan tahvillere gelince : 1933 de 1,2; 1934 de 4,8; 1935 
de 4,3; 1936 da 3,95 milyon liralık mevcuda mukabil 1937 de bu nevi tahvillerimizin 
kiymeti bilânçoda görüldüğü üzere 5 291 303 93 liraya baliğ olmuştur.

T ev d ia t  s

1936 gayesinde
1937 zarfında

sene zarfındaki

11 862 725 23 
1 008 102 054 45
1 019 964 779 68
1 002 402 430 85

liradan ibaret tevdiat 
liralık teslimat ile
liraya baliğ olmuş ve 
liralık istirdatlar ile

sene gayesinde bakiye 17 562 348 83 liradan ibaret bulunmuştur.
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Mudiler itibarile işbu tevdiatın taksim$ekli şöyledir :
Hâzinenin ve irad getiren resmi dairelerin T . L. 4 579 980 18 
Bankaların » 1 1 7 2 3  994 78
Muhtelif » 1 258 373 87

17 562 348 83

G a y r ı  m e n k u l le r im iz  :

Ankaradaki İdarei Merkeziyemizle İstanbul, İzmir şubelerimiz binalarının ve sube 
binası yapılmak üzere Mersin ve Samsunda satın alınan arsalarımızın bedeli 1 640 672 65 
liradır. Yukarıdaki yekûndan 246 521 15 liralık amortismanlar çıkarıldığı takdirde bilan
çoda mukayyet 1 394 151 50 lirayı bulururz.

İh t iya t  a k ç e le r i  :

Yüksek heyetinize takdim eylediğimiz bilançoda Bankanın 1937 gayesinde adi ve 
fevkalâde ihtiyat akçeleri mecmuu 2 105 172 40 lira olarak görülür. 1937 senesine ait 
temettüün sureti tevziine müteaalik tekliflerimiz mazharı tasvip olduğu takdirde sözü 
geçen ihtiyat akçeleri aşağıda izah edildiği veçhile (2 712 234 11) liraya baliğ olacaktır.

1 — Mevcut ihtiyat akçesi 2 105 172 40

Sene temettüünden ayrılan kanûni ihtiyat akçesi 430 377 29
Sene temettüünden ayrılan fevkalâde ihtiyat akçesi 109 150 91 539 528 20

Yekûn 2 644 700 60

2 — Diğer taraftan nizamnamei esasimize 1936 senesinde ilâve edilen maddelerde 
derpiş edilmiş fevkalâde kârların 1937 senesinde baliği 1,851,525,81 lira olup bunun 
1 483 992 30 lirası ile hususî ihtiyat akçesi altı milyona iblağ edildikden sonra bakiye 
67,533,51 lira da âdi ihtiyat akçesine zammedilmek üzere muvakkat bir hesaba alınmıştır.

Bu suretle işbu 67 533 51 liranın
yukarda mezkûr 2 644 700 60 liraya ilâvesi ile

ihtiyat ahçelerimizin yekûnu 2 712 234 11 liraya baliğ olacaktır.

Fevkalâde kârdan bakiye 300.000 liraya gelirce  : Gçen seneki raporumuzda da 
işaret ettiğimiz veçhile bazı döviz hesaplarının tesviyesine tahsis edilmiştir.

K â r  ve  z a r a r :

1937 senesi muamelelerinin Bankamız lehine bırakmış olduğu 2.151.886.43 liralık 
kâr, kanunumuzun 88 inci ve nizamnamemizin 94 üncü maddeleri mucibince aşağıdaki 
taksim şeklini almaktadır.

1937 senesi kârı olan 
% 20 nisbetinde ihtiyat açesi olarak 
Hissedarlarımıza % 6 tememettü olarak 
ki ceman

1 091 509 14 liradan

2 151 886 43 liradan
430 377 29 
630 000 —

1 060 377 29 1 060 377 29 lira
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tenzil edildikten sonra kalan memurlar hissesi olarak 54 210 46 
% 10 fevkalâde ihtiyat akçesi olarak 109 150 91

163 361 37 163 361 37 üra ayrıldıktan
sonra

kalan 928 147 77 liranın

yarısı 464 073 89 lira olarak Hâzineye ve diğer
yarısı da 464 073 88 lira olarak hissedarlarımıza isabet eyler.

Bu hesap ile hissedarlarımıza ait meblâğ % 10.41975 nisbetinde olarak 
(630 000 -)- 464 073 88) =  1 094 073 88 liraya baliğ olur. Bundan tevkifi lâzımgelen kazanç 
ve buhran vergilerinin tenzilinden sonra kalan 946 694 76 lira ile geçen sene kârından 
müdevver 1 361 91 lira mecmuu olan 948 056 67 lira her hisseye 632 kuruşluk bir te 
mettü tevziine müsaiittir. Beher hisseye küsuratsız tevziat yapabilmek için 56,67 lira da
1938 hesaplarına devredilmiştir.

Kârın bu suretle tevziine müsaadenizi ve ruznamedeki diğer maddeler hakkında 
yüksek kararlarınızı rica ederiz.

Sözlerimize nihayet vermeden evvel bütün işlerimizde Hükümetimizden gördüğü
müz yüksek müzaharete karşı şükranlarımızı arz etmeği zevkli bir vazife telâkki ederiz. 
Müdür ve memurlarımızın her zaman olduğu gibi bu yılda da Bankamıza azamî bağlılık 
göstermiş ve çok iyi çalışmış olduklarını burada söylemeği de bir borç biliriz.
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TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASININ

1937 Senesi altıncı hesap devresine ait 

Mürakabe Komisyonu Raporu

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1937 senesi altıncı hesap devresinin muamelâtı 
ve hesabatını mezkûr bankanın Kanunu ile Nizamnamesi ve Ticaret kanunu ahkâmına 
göre merkez ve şubelerinde tetkik ve kontrol ettik.

Muamelelerin kanunlara ve nizamnameye uygun yapıldığını ve mevcudatın defterlere 
ve kayıtlara mutabık ve işbu hesap devresi hakkında İdare Meclisince verilen bilân- 
ço ve kâr ve zarar hesaplarının banka kayıtlarına muvafık olduğunu gördük.

Mezkûr hesapların kabulü ile İdare Meclisinin ibra edilmesine ve 1937 senesi altıncı 
hesap devresinin bilânço ve kâr ve zarar hesaplarında gösterilen safî temettüün gene 
İdare Meclisi tarafından kanuna ve bankanın esas nizamnamesine muvafık teklifi veçhile 
tevziine yüksek heyeti umumiyenin müsaadesini dileriz.

Mürakıp Mürakıp Murakıp Mürakıp

Kemal Ziya Aktıına Agâh Alaybek Emin Zincirkıran Hamit Hasancan



A K T İ F
T Ü R K İ Y E  C Ü M H U R İ Y E T

3 1 / 1 2 /  1937 Tarihinde Biten Altıncı

Türk L irası T ü rk  L irası

Kasa

Altın sa fî k ilogram 1 9 .6 2 4 ,7 1 9 27 6 0 3  736  6 8

B an k n ot 8 046  0 5 4  —

U faklık 1 2 1 5  6 7 9  27 36 865  469 95

Dahildeki Muhabirler 2 594 293 61

Hariçdeki Muhabirler

A ltın safî kilogram 6.4 8 2 .9 0 9 9 118  729  56

A ltına tahvili kabil serb est dövizler 17 170 2 8

D iğ er dövizler ve borçlu  klringf bakiyeleri 22 641  794  99 31 7 7 7  694 83

Hazine Tahvilleri 144 676  501 —

Senedat eüzdanı

T ica rî sened at 51 540  780 66

Esham ve Tahvilât eüzdanı

D eruhte edilen evrakı n ak d iy e karşılığ ı 39 093  116 02

B an k a  malı 5 291 303  93 44  384  419 95

Avanslar 8  9 2 8  392 31

Gayri menkuller [*] 1 3 9 4  151 50

Demirbaş [**] 99 147 47

Hissedarlar 4 5 0 0  000 —

Muhtelit 3 4 4 3  263 37

[*] 1.093.000 liraya sigortalıdır.
330 204 114 65

| [**] 100.500 » »



M E R K E Z  B A N K A S I N I N
Hesap Devresi Bilânçosudur___________ P A S İ F

Türk Lirası Tiirk Lirası

Sermaye 15 000 000 —

İhtiyat Ak çes i

Adî 1 728 694 57

Fevkalâde 376 477 83

Hususî 6 000 000 — 8 105 172 4 0 '

J Tedavüldeki B a n k n o t la r

Deruhte edilen 144 676 501 —

Altın karşılığı 19 000000  —

Reeskont mukabili 13 000 000 — 176 676 501 ---

Türk L i r a s ı  M evduat ı 17 562 348 83

Döviz t.ralıiıüdalı

Altına tahvili kabil dövizler 1 290 32

Diğer dövizler ve alacaklı kliring- bakiyeleri 24 839 261 69 24 840 552 01

Muhtelif

Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler vesaire 40 978 235 75

Diğer alacaklı hesaplar 44 889 418 23 85 867 653 98

Kâr 2 151 886 43

330 204 114 65



Z İ M M E T T Ü R K İ Y E  C Ü M H U R İ Y E T
31/12/1937 tarihinde

Türk Lirası Türk Lirası

Verilen faizler

İdare masrafları .

Amortisman

Provizyon

Müteferrik zarar ve masraflar

1936 senesi ihracat tacirlerinin devaülâsyon zararları karşılığı 

Hususî ihtiyat Akçesi

Adi ihtiyat akçesi

1937 Senesi Safî Kârı

104 292 65

1 104 830 80

96 343 42

117 393 55

104 270 50

300 000 —

1 483 992 30

67 533 51

2 151 886 43

5 530 543 16



M E R K E Z  B A N K A S I N I N
Kâr ve Zarar Hesabı M A T L U P

Türk Lirası

Alman Faizler 2 546 229 68

Komisyon ve A cyolar 88 417 52

Tahvilât Kârları 294 430 20

Kambiyo Kârları 2 566 993 57

Müteferrik Kârlar 34 472 19

5 530 543 16


