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Öz 

Gümrükler kuruluş döneminden itibaren Osmanlı ekonomisinin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. XIX. 

yüzyılın değişen dış ticari şartları ve ülke içerisindeki yeni üretimsel ve ticari metotlar, devletin gümrük politikasını 

gözden geçirmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda Erzurum gümrüğü üzerinden yapılan değerlendirmelerde Osmanlı 

Devleti’nin Rusya ve İran ile olan ticareti de göz önünde bulundurularak o dönemdeki dış ve iç gümrük rejimleri 

sorgulanmıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde, iç ticareti geliştirmek, yerli malı üretimini özendirmek ve 

sanayi üretimini geliştirerek ülkeye giren yabancı ürünler ile rekabet gücü elde edebilmek amacıyla iç gümrüklerin 

kaldırılması konusu gündeme gelmiştir. Bu çalışmada kaldırılması uzun bir süreç muvacehesinde gerçekleşen iç 

gümrükler ve meydana gelen bazı mağduriyetler ile Osmanlı’nın gümrük politikaları ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı ticareti, Osmanlı'da Gümrük, Erzurum Gümrüğü, İran, 

Rusya 

 

Abstract 

Customs had been one of the most important revenue sources in the Ottoman economy since the early 

Ottoman rule. The changing foreign trading conditions of the nineteenth century, and the new production and 

commercial methods forced the Ottoman Empire to revise its customs policies. In this sense, through the case study 

of Erzurum customs, this article examines the foreign and internal customs policies of that period along with the 

Ottoman trade with Russia and Iran. In the last period of the Ottoman Empire, in order to improve the domestic 

trade, to encourage the domestic production of goods, and to improve the competitive power of local goods against 

the foreign products, and to develop industrial manufacturing, the Ottoman rulers considered the abolition of 

internal customs. This article covers the long painstaking process of the abolishment of internal customs, along with 

the problems this step caused in the Ottoman Empire. 

Key Words: Ottoman Empire, Ottoman Trade, Ottoman Customs, Erzurum Customs, Iran, Russia 

 

 



 

 

 
 Osmanlı Devleti’nin Son Dönem İç Gümrük Rejimi ve Bunun Taşradaki Yansımaları 

 (Erzurum örneği) 214 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

Giriş 

Gümrük, devletlerarası ticarette sınır geçiĢlerinde malların kontrol edildiği yer olup bu 

geçiĢ sırasında alınan vergilere de “gümrük resmi” denmiĢtir. Bu tarif, sanayi öncesi devirlerde 

bölge ve Ģehir sınırlarını da içine almıĢtır. Dolayısıyla harici gümrükler yanında dâhili gümrük 

sistemi de görülmüĢtür. Ġç gümrükler Avrupa’da XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren 

kaldırılmaya baĢlanmıĢ ve XIX. yüzyıl ortalarında bu gümrüklerin mevcudiyetlerine tamamen 

son verilmiĢken iç gümrük uygulamaları Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyıl baĢlarına kadar 

sürmüĢtür
1
. 1859 tarihli Gümrük Nizamnamesi’nde, Osmanlı topraklarında, sahil, kara 

hudud, Tuna Eyâlât-ı Mümtâzesi ve kadim kara gümrükleri olmak üzere dört tür gümrük 

idaresi bulunduğu ifade edilmiĢtir
2
. Kara gümrükleri genelde iç ticaret mallarına uygulanırken, 

sahil gümrükleri hem iç hem de dıĢ ticaret için söz konusu olmuĢtur. 1801 yılında 100’ün 

üzerinde gümrük noktası bulunan Osmanlı topraklarında, savaĢlardan dolayı yaĢanan sınır 

değiĢikliklerinde, gümrük merkezleri ile personel sayıları da değiĢikliklere uğramıĢtır. 

Vergisini ödeyerek bu gümrüklerden birinden geçen mallar için sahiplerinin eline eda tezkiresi 

verilmiĢ, böylece baĢka bir gümrüğe geldiğinde aynı mal için mükerrer gümrük vergisi 

ödenmesinin önüne geçilmiĢtir
3
.  

 

İç gümrüklerin Kaldırılması 

1843 yılında, gümrük merkezi haline gelmiĢ olan bazı Ģehir ve kasabalardaki 

gümrüklerin kaldırılması, iç gümrüklerin kaldırılması yönündeki ilk giriĢim olarak 

söylenebilir. Ġç Gümrüklerde 1840’tan itibaren %12 üzerinden alınmakta olan vergi, 1861’de 

imzalanan ticaret antlaĢmalarında ithalat için kabul edilen %8 oranı ile eĢit düzeye 

indirilmiĢtir. Bu değiĢiklik, iç gümrüklerin lağvı sürecinde önemli bir adım olmuĢtur
4
. Bu 

tarihten itibaren iç gümrüklerin kimi bölgelerde kaldırılmaya baĢlandığı ve bu durumun da 

halk tarafından memnuniyetle karĢılandığı anlaĢılmıĢtır. Örneğin 1869 tarihli bir arĢiv 

kaydında, MaraĢ bölgesinde kara gümrüklerinin kaldırılması nedeniyle bölge ahalisi ile yine 

aynı sancak Katolik milletinin kaleme aldığı ve bu geliĢmeden dolayı teĢekkürlerini içeren 

dilekçeler mevcuttur
5
. Bu dilekçeler, ticaretle uğraĢan ahalinin kara gümrüklerin 

kaldırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmesi bakımından dikkate değerdir. 

Ġç gümrüklerin kaldırılması Osmanlı ülkesinin her tarafında aynı anda gerçekleĢmiĢ 

değildir. Çünkü 1871 tarihinde Erzurum’a bağlı Tortum ve Kiskim kazalarından gümrüklerle 

ilgili birer Ģikâyet dilekçesi gittiği tespit edilmiĢtir. Bu dilekçelerde Tortum ve Kiskim’de 

bulunan meyve ve sebze üreticileri, kendilerinden gümrük vergisi istendiğinden bahisle, bu 

durumun ticaretlerine zarar verdiğini ifade etmiĢlerdir. Uzayan gümrük muamelelerinin, 

                                                 
1
 Mübahat S. Kütükoğlu (1996). “Gümrük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),  C. 

14, s. 263. 
2
 “Sevâhil ve Kara Hudud Gümrükleri ile Kadîm Kara Gümrükleri Hakkında Nizamname”, Düstûr, 

I. Tertib, C. 2, s. 551.  
3
 Kütükoğlu, agm, s. 263. 

4
 Mehmet Genç (1985). “Osmanlı Devleti’nde Ġç Gümrük Rejimi”, Tanzimat’tan Cumhuriyete 

Türkiye Ansiklopedisi, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, C. III, s. 790. 
5
 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. 

MHM.), Dosya Numarası/Gömlek Numarası 439/79, 22 Mart 1869 (1285.Z.8).  
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ellerindeki meyve ve sebzenin bozulmasına sebep olduğunu ifade eden üreticiler, ticaretin atıl 

kaldığından da Ģikâyetçi olmuĢlardır. Ayrıca bu üreticilerden alınan gümrük vergisi, görüĢüne 

göre devletin ağaç yetiĢtirilmesi konusundaki teĢviklerini de semeresiz bırakmıĢtır
6
. Ancak 

ġura-yı Devlet’ten bu arizaya verilen cevapta, Ġstanbul dâhil olmak üzere memleketin her 

tarafında gümrük vergisinin alındığı ve bunun kanun gereği olduğu ifade edilmiĢtir. Sadece 

Erzurum’dan alınmamasının ahali arasındaki eĢitlik prensibine aykırı olacağı, bu nedenle 

alınmaya devam edilmesi gerektiği de ilave edilmiĢtir
7
.   

1873-74 yıllarında, iç ticareti geliĢtirecek ve yerli tüccarı teĢvik edecek önemli bir 

geliĢme olarak, Osmanlı memleketlerinde karadan, bir yerden bir yere nakledilen mahsul ve 

sanayi mamullerinden Sarfiyat Resmi adıyla %8 oranında alına gelen vergi ile yerli sanayinin 

geliĢmesini engelleyen kara gümrüğü lağvedilmiĢtir. Bu kararın uygulanması, 28 ġubat 1874 

tarihli nizamname ile gerçekleĢmiĢtir. Ancak bu nizamnamenin yayımlanmasından sonra 

ülkede bazı gümrük noktalarında kara gümrük vergisi alınmaya devam etmiĢtir. Daha sonraki 

yıllara ait bir kayıtta, Osmanlı ülkesinin her tarafında kara gümrüklerinin lağvedildiği halde 

kendi memleketlerinde halen iç gümrük vergisi alındığını vurgulayan Hille’li (Bağdat Vilayeti 

dâhilinde) ticaret erbabı, bu hususta valiliğe müracaat ettikleri halde dikkate alınmadıklarını bu 

nedenle gerekenin yapılması yönündeki isteklerini ifade etmiĢlerdir
8
.    

Osmanlı ülkesinin farklı bölgelerinden verilen bu örneklerde üretici ve tüccarın ortak 

bir sıkıntısının iç gümrük vergileri olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ancak aĢağıdaki örneklerde de 

görüleceği üzere devletin, kıtlık veya deprem gibi olağanüstü durumlar dıĢında bu vergi 

türünden vazgeçme konusunda pek de istekli olmadığı ve teĢvik edici bir rol de üstlenmediği 

anlaĢılmıĢtır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin klasik üretim modelleri ve iaĢeci yapısıyla da 

izah edilebilir.
9
  

Netice itibariyle %2 oranına düĢürülerek “Techizat-ı Askeriye Ġanesi” olarak 

iskelelerde alınmaya devam eden iç gümrük vergisi, 1909-1910 mali yılına ait bütçe kanunu ile 

kaldırılmıĢtır
10

.   

                                                 
6
 BOA. Şura-yı Devlet Evrakı (ŞD). 1503/58, 18 Ekim 1871 (1288.ġ.4), s. 2. 

7
 BOA. ŞD. 1503/58, 18 Ekim 1871 s. 1 

8
 BOA. (Hariciye Nezareti Tercüme Odası)  HR. TO. 395/74. 1891.3.4.  

9
 Osmanlı iktisat politikasının en temel ilkesi olarak kabul edilen iaşe’yi geçerli kılabilmek için 

devlet, ekonomide mal arzını bollaĢtırmak, kalitesini yükseltmek ve fiyatını düĢük tutmak için üretim ve 

ticaret üzerinde sıkı Ģekilde yürütülen bir müdahaleciliği benimsemiĢtir. Mehmet Genç (2007). Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ġstanbul: Ötüken Yayınları, s. 46. Yine Osmanlı ekonomisinin 

gelenekçi yapısının bir sonucu olarak uzun deneyim ve uyarlamalarla oluĢmuĢ olan üretim ve istihdam 

yapısının değiĢmeden kalmasına büyük özen gösterilmiĢtir. Bu anlamda, esnaf örgütlerinin iĢçi ve 

dükkân sayısı dondurulmuĢ, ziraatta iĢletme büyüklüğü belli bir seviyede tutulmuĢ, ziraatın terk edilmesi 

ve Ģehirlere göç edilmesi yasaklanmıĢ ve mevcut denge korunmaya çalıĢılmıĢtır. Genç, age, s. 49. Klasik 

dönem için ortaya konulan bu değerlendirmelerin, Osmanlı Devleti açısından küresel mali 

formasyonların yaygınlaĢtığı 1850’ler ve sonrası için de geçerli olması düĢündürücüdür. 
10

 Muharrem Öztel (2009), II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, Ġstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 

127. Bu nizamname, her tür tütün, enfiye, müskirat ve tuzu müstesna kabul etmekle beraber, gümrük 

vergisi muafiyeti, bu dört kalem mal haricindeki her tür ürün için geçerlidir. Aynı nizamnameye göre, 

Osmanlı ülkesinde, üzerinde taĢımacılık yapılan nehir ve göller de deniz gümrükleri gibi itibar olunduğu 

ve buralardaki mallar için, deniz gümrüklerinde icra edilen muamelenin aynısının tatbik edileceği ifade 

edilmiĢtir. Düstûr, I. Tertib, C.3, ss. 323-324.   
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Görüldüğü üzere Osmanlı ülkesinde dâhili gümrüklerin kaldırılması tedricî bir seyir 

izlemiĢtir. 1843 yılında bazı Ģehir ve kasabalardan kaldırılmaya baĢlanan iç gümrük 

uygulamaları, sonraki giriĢimlerle ekonomideki etkisini iyice kaybetmiĢ ve nihayet 1910 

yılında tamamen kaldırılabilmiĢtir. Tanzimat reformları kapsamına dâhil edilebilecek olan bu 

kararın, böylesine uzun bir süreçte hayata geçirilmesi, gümrüklerin iç ticaret ve ekonomideki 

payı ile ilgili olmalıdır. Bu durum, iç gümrükler gibi önemli bir finans kaynağından kolayca 

vazgeçilememesi gibi kaygıların etkisini de hesaba katmayı zorunlu kılmıĢtır. Örneğin 1872-73 

yıllarında devletin toplam gümrük gelirleri 215.140.500 kuruĢtur. Aynı yıl bütçesine göre 

devletin toplam geliri 2.063.721.000 kuruĢ olduğuna göre gümrük gelirleri toplam gelirin 

%10’undan fazla bir orandadır
11

. Bu rakamlar gümrük gelirlerinin genel bütçe içerisindeki 

payını göstermektedir ki bu pay hiç de azımsanacak bir oranda değildir. Yine 1873 tarihinde 

hazırlanmıĢ olan bir pusulada gösterildiği üzere, tüm sahil gümrüklerinin bir yıllık geliri 

57.694.516 kuruĢ iken kara gümrüklerinin geliri 9.624.271 kuruĢ seviyesinde kalmıĢtır
12

. Bu 

rakamlarda kara gümrük gelirlerinin sahil gümrüklerinin yaklaĢık altıda biri oranında çıkması 

kara gümrüklerinin ekonomideki payının ne ölçüde azaldığına iĢaret etmektedir.  

I. MeĢrutiyet döneminin ilk yıllarında emtia gümrüklerinin 187.132.500 kuruĢ geliri 

bulunmakta iken
13

, 1896-97 yıllarında Rüsûmat Emaneti’nin geliri çok az artarak 187.479.055 

kuruĢ olarak gerçekleĢmiĢtir
14

. Dönemin sonlarında ise (1906-1907) devletin toplam gümrük 

geliri 335.624.000 kuruĢ olarak tahakkuk etmiĢtir
15

. Aynı yılın bütçesine göre ise devletin tüm 

gelirleri 2.292.492.108 kuruĢ olarak gerçekleĢmiĢtir
16

. Bu da demektir ki I. MeĢrutiyet’in son 

dönemlerinde gümrük gelirleri devletin tüm gelirlerinin yaklaĢık %14’ü seviyesine çıkmıĢtır. 

Kara gümrüklerinin büyük ölçüde kaldırılmıĢ olmasına rağmen, devletin toplam gümrük 

gelirlerinin I. MeĢrutiyet döneminin ilk yıllarına nazaran iki kat artmıĢ olması uluslararası 

piyasa ve ithalat-ihracat potansiyeli ile ilgili olmalıdır. 1899-1900 yıllarında, alt birimleriyle 

birlikte Erzurum Rüsumat Nezaretinin bir yıllık toplam geliri 1.489.281 kuruĢ iken vilayetin 

toplam geliri de 26.428.972 kuruĢ civarında tahakkuk etmiĢtir
17

. Buna göre Rüsumat 

Nezaretinin geliri, vilayetin toplam geliri içerisinde yaklaĢık %5,5’lik bir paya sahip olmuĢtur.  

 

Yerel/Bölgesel Gümrük Uygulamaları 

Erzurum Vilayeti coğrafi konumu nedeniyle Osmanlı Devleti’nin Rusya ve Ġran’a 

açılan bir kapısı Ģeklindeki önemini uzun yıllar korumuĢ ve bu iki devletle olan ticaretin önde 

gelen mübadele alanlarından biri olmuĢtur. Bu durum Erzurum’un güvenliğini ön plana 

çıkarmakla birlikte iç ve dıĢ ticaretle ilgili ekonomik faaliyetlerin bu vilayette tezahürlerine ve 

icrasına da imkân vermiĢtir. Bu bölümde gündelik uygulamalardan hareketle Osmanlı 

Devletinin temel gümrük politikalarına nüfuz edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

                                                 
11

 Tevfik Güran (2003). Osmanlı Mali İstatistikleri, Bütçeler, Ankara: DĠE Yayınları, s. 80.    
12

 BOA. Yıldız Esas Evrakı (Y. EE.), 28/56, 27 Nisan 1909 (1327.R.6). Defter parçasında, verilen 

rakamların 1288 (1873) yıllarına ait olduğu ifade edilmiĢtir.   
13

 Güran, Bütçeler, s. 95. 
14

 Tevfik Güran (1997). Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı, 1897, Ankara: DĠE Yayınları, s. 

208. 
15

 Güran, Bütçeler, s. 149. 
16

 Güran, age, s. 150. 
17

 Salname-i Vilayet-i Erzurum, 1315, s. 319. 
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Osmanlı Devleti bir taraftan Ġranlı tüccarın Rusya’ya ait, Karadeniz’in doğusunda, 

Gürcistan’a bağlı bir liman Ģehri olan Poti ticaret yoluna yönelmemesi için cazibe merkezleri 

ve imkânları oluĢtururken, diğer taraftan da Rusya ile ticaretin aksamaması için tedbirler almak 

zorunda kalmıĢtır. Ġranlı tüccar üzerindeki Osmanlı-Rus rekabeti de öncelikli olarak 

Erzurum’da cereyan etmiĢtir.  

Rusların, Tiflis-Bakü ve Tiflis-Poti demiryollarını inĢa etmesi üzerine Osmanlı dıĢ 

ticareti, bu demiryolları ile geliĢen ticaretle rekabet edememiĢ ve devlet, Trabzon-Erzurum ana 

yolunu Ģose suretinde inĢa ederek, bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır
18

.  

Tarihi bir ticaret yolu olan Tebriz-Erzurum-Trabzon ticaret yolundaki faaliyetler, Ġranlı 

ticaret erbabına hitap ettiği ve bu nedenle Rusların menfaatleriyle bağdaĢmadığı için Ruslar, 

XIX. yüzyıl’ın ilk yarısından itibaren Ġranlı tüccarları Kafkasya cihetine çekebilmek için, 

gümrük ve karantina uygulamalarında pek çok kolaylıklar tanımıĢtır. 1878’de Batum’un 

Rusya’ya bırakılmasıyla Trabzon-Erzurum-Tebriz hattının önemi azalmıĢtır. Ancak Rusların, 

Batum’u ele geçirdikten sonra burayı tahkim ederek savunma Ģehrine dönüĢtürmeleri ve 

yabancı tüccarlara yüksek fiyatlar uygulamaları, Ġranlı tüccarı yeniden Osmanlı’daki hatta 

yönlendirmiĢtir
19

. Hatta bir aralık Rus tüccar, Osmanlı Devleti’nin Ġranlı tüccara tanımıĢ 

olduğu gümrük vergisi muafiyetlerini
20

 emsal göstererek bu vergiden kendilerinin de muaf 

tutulmalarını talep etmiĢlerdir. Bilahare 1893 (1311) yılındaki kıtlık durumundan dolayı kısa 

bir süre için Ruslara da gümrük vergisi muafiyeti getirilmiĢtir
21

. 

Osmanlı Devleti’nin, Ġranlı tacirlerin ticaretlerini suhulet içinde yapabilmeleri için 

aldığı tedbirler XIX. yüzyılın ortalarından itibaren de sürmüĢtür. Örneğin fiyat tarifesi belli 

olmayan eĢyadan Erzurum gümrüğüne getirilenlerinin fiyatının gümrükçü ile tüccar arasında 

uyuĢularak tahsil olunması ve kesinlikle fazla ücret istenmemesi konularında Erzurum Valiliği 

kanalıyla gümrük memurları uyarılmıĢtır
22

. Ġranlı tüccar ile Erzurum gümrükçüleri arasındaki 

ihtilaflar son bulmayınca aynı dönemde anlaĢmazlıkları gidermesi için Osmanlı ve Ġran 

memurlarından oluĢan bir komisyon kurulması gündeme gelmiĢtir. Komisyonun, Osmanlı 

tüccarından ileri gelen güvenilir iki kiĢi, Erzurum’daki Ġran konsolosu ve Ġranlı tüccarın 

belirleyeceği ayrıca iki kiĢi olmak üzere toplam beĢ kiĢiden oluĢacağı ifade edilmiĢtir
23

. Bu iki 

örnekte Osmanlı Devleti, Ġranlı tüccar için, tarifeler konusunda anlaĢma yapılıncaya değin 

idare-i maslahatçı bir tutum sergilemiĢtir. 1875 tarihindeki bir baĢka olayda ise, Erzurum 

gümrüğünde malları durdurulan Ġranlı yedi tüccarın ödemesi gereken 24.000 kuruĢ civarındaki 

ücretin affedildiği ve kendilerine gereken kolaylığın gösterilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir
24

. 

Bu ayrıcalığın, mağduriyetlerinden dolayı sadece bu yedi kiĢiye mahsus olduğu da 

vurgulanarak baĢkalarının bu türden istisnalar talep etmesinin önü kesilmiĢtir.    

                                                 
18

 Selahattin Tozlu (2002), “Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu”, Türkler Ansiklopedisi, Ankara: Yeni 

Türkiye Yayınları, C. 14, s. 484. 
19

 S. Tozlu (2001). “XIX. Yüzyılda Trabzon Limanı”, Trabzon: Trabzon ve Çevresi Uluslar arası 

Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, C.1, s. 385.  
20

 BOA. İ. RSM. (İrâde Rüsumat Emaneti), 19 Ocak 1894 (1311.B.12). Bu Ġrâdede Ġranlı tüccara 

zahire ticaretinde tanınan gümrük vergisi muafiyeti görülmektedir.  
21

 BOA. İ. RSM. 16 Nisan 1894 (1311.L.9). 
22

 BOA. HR. MKT. (Hariciye Mektubi), 315/82, 28 Kasım 1859 (1276.Ca.2). 
23

 BOA. HR. MKT. 318/52 18 Aralık 1859 (1276.Ca.22). 
24

 BOA. İ. MMS. (İrade Meclis-i Mahsus), 51/2233, 11 Mart 1875 (1292.S.3). 
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Osmanlı Devleti, bir kolaylık olmak üzere diğer devletlerden alınan %8’lik gümrük 

vergisine karĢılık, Ġranlılardan alınan miktarı %6’ya düĢürmüĢtür. Buna mukabil Ġran ise, 

Osmanlı üzerinden gelen ithalatta bu orandan biraz daha fazla gümrük vergisi almaya devam 

etmiĢtir. Bu durum karĢısında eĢitliği sağlamak için Ġran’la bir mukavele akdedilmiĢtir. Ġran’la 

yoğun ticareti olan Ġngilizler de bu mukaveleden zarar görmemek için Osmanlı nezdinde 

temaslarda bulunmuĢlardır. Osmanlı hükümeti ise, hem Ġngilizlerin hem de kendi devletlerinin 

zararına olan herhangi bir düzenleme yapmama konusunda Ġngiltere hükümetine güvence 

vermiĢtir
25

.  

Osmanlı arĢiv kayıtlarından tespit edilen bir usule göre, hakkında nizami veya kanuni 

hüküm bulunmayan durumlarda, baĢka gümrük noktalarından nasıl muamele edildiği 

konusunda görüĢ alınmıĢtır. Bu uygulamaya, hacca gitmek için Erzurum yolunu kullanan 

hacıların durumu örnek olarak gösterilebilir. Erzurum’dan geçen hacılar ve yolcular, 

yanlarında iki üç kilo kadar tömbeki de götürürlerken Erzurum Gümrüğü’nde bunun vergisi 

istenmiĢtir. Hacılar da bu tömbekilerin kendilerine ait olduğunu ve bunları ticaret için 

taĢımadıklarını ifade etmiĢlerdir. Gümrük kararnamesinde ve ahidnamelerde böyle bir durum 

için açıklayıcı hüküm bulunamayınca, Bağdat Vilayetinden nasıl muamele olunduğu 

sorulmuĢtur. Bağdat’tan gelen cevapta, bu tür yolcuların yanlarındaki bu malzemelerin yarım 

kilosundan vergi alınmadığı, geri kalanının ise vergiye tabi tutulduğu ifade edilmesi üzerine 

Bağdat’taki uygulamanın Erzurum’da aynen yerine getirilmesi kararı alınmıĢtır
26

. 

Yoğun bir mesaisi olduğu anlaĢılan
27

 Erzurum gümrüğünde tüccara her zaman adaletli 

davranıldığı iddia edilemez. Nitekim 1892 tarihli bir kayıtta, ticaret için naklettikleri 

tömbekiler için kendilerinden, fazla olarak birçok Arziye Vergisi ve faiz alındığını ifade eden 

ve adaletli davranılmasını isteyen 10 tüccarın beraberce imzaladıkları bir Ģikâyet dilekçesi 

Ġstanbul’a ulaĢmıĢtır
28

. Bir baĢka örnekte ise Erzurum Rüsumat Nazırı Mazlum Bey’in tüccara 

çıkardığı zorluklardan bahsedilmiĢtir
29

. Her iki durumda da gerekenin yapılması ve adaletin 

sağlanması için Rüsumat Emaneti’ne uyarılarda bulunulmuĢtur.     

 

Gümrük Muafiyetlerinin Görüldüğü Durumlar 

Osmanlı Devleti tarafından iç sanayii, ithalatı ve ihracatı geliĢtirmek, kıtlık veya 

deprem gibi durumlarda koruyucu önlemler üretmek ve ticaret faaliyetlerinin kolay yürümesini 

sağlamak için kimi zamanlarda ticari mallara gümrük muafiyeti tanındığı olmuĢtur. XIX. 

yüzyılın son çeyreğinde gümrük muafiyetleri özellikle zirai teknolojiyi modernleĢtirmek ve 

yerli sanayii canlandırmak gibi amaçlarla gündeme gelmiĢtir
30

. Yabancı devletlerle yürütülen 

siyasi iliĢkilerin bir gereği olarak karĢılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi cari olmak Ģartıyla, 

                                                 
25

 Said PaĢa (1328), Hatırat, Ġstanbul, C. 2, s. 353. 
26

 BOA. ŞD. DH. (Şura-yı Devlet Dahiliye) 573/3, 12 Eylül 1883 (1300.Za.10). 
27

 Bkz. Resim-1. 
28

 BOA. BEO. 29/2162, 6 Temmuz 1892 (1309.Z.16). 
29

 BOA. BEO. 2909/218164, 16 Eylül 1906 (1324.B.27). 
30

 Kütükoğlu (1996), “Gümrük”, s. 267. 
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yabancı elçilerin ülkede yerleĢimleri, Ģahsi kullanımları ve evde kullanımlarına mahsus 

eĢyaların gümrük vergisinden muaf tutulduğu bilinmektedir
31

.       

AĢağıda, I. MeĢrutiyet döneminde meydana gelen bazı özel durumlar ve bu durumların 

neticesinde tanınan gümrük muafiyetleri ele alınmıĢtır.  

- Ġranlı tüccarın, “…Rusya’da vaki Poti Tarikine men-i meyil ve rağbetleri mültezem-

i âli…” olmasından, bu tüccarlar için Erzurum Gümrüğü’nde pek çok defa kolaylıklar 

gösterilmiĢ ve ticaretin kolay bir Ģekilde yürütülmesi için Arziye Vergisi’nin kimi durumlarda 

alınmadığı görülmüĢtür
32

.  

- 93 Harbi’nden sonraki sınır değiĢikliklerinin bir sonucu olarak köyleri Osmanlı 

topraklarında, arazileri Rus topraklarında kalmıĢ olan hayvancılıkla uğraĢan gruplar, yurda 

giriĢ çıkıĢlarında gümrük vergisinden muaf tutulmuĢ, kendilerine ücretsiz olarak tezkereler 

verilmiĢtir
33

. 

- 1893-94 yılları arasında Erzurum’da yaĢanan kıtlıktan dolayı kısa bir süre için 

Rusya’dan getirilecek zahireye de gümrük vergisi muafiyeti getirilmiĢtir
34

. Bu kıtlığın etkisi 

birkaç yıl devam ettiği için Ġran’ın Ovacık ve Makü taraflarından Erzurum’a gelecek zahirenin 

de geçici olarak gümrük vergisinden muaf tutulması uygun görülmüĢtür
35

.  

- Yukarıdaki maddeye istinaden Ġran’dan gelecek mallara tanınan gümrük 

kolaylığının 1894 yılı Haziran ayı sonuna kadar Rusya yönünden gelecek mallara da 

uygulanması kararı alınmıĢtır
36

. 

- Rusya’dan gelecek buğdaylar için öngörülen gümrük kolaylığının, ayrıca arpa, darı 

ve mısır gibi zahireyi de kapsaması uygun bulunmuĢtur
37

. 

- Rusya’dan sadece damızlık için getirilecek inek ve at cinsleri (Kars ve 

havalisindeki âla inek ve boğalarla Asya cinsine mensup veya Karabağa kısrakları) için ġura-

yı Devlet kararıyla yalnız Erzurum vilayeti için belli bir müddet gümrük vergisi alınmaması 

uygun görülmüĢtür
38

. Bu uygulamayı da memlekette hayvancılığın geliĢmesine yönelik bir 

teĢvik unsuru olarak değerlendirmek mümkündür.  

- Erzurum Valiliği tarafından, Bayezid Sancağı’ndaki ahalinin acil ihtiyaçlarının 

karĢılanması için Ġran’ın Ovacık ve Makü taraflarındaki fazla zahireden ve bu zahirenin 

nakliyatından geçici bir süre gümrük vergisi alınmaması talebinde bulunulmuĢtur
39

.  

                                                 
31

 Ahmed Raif (1331/1915), Zamanımızda Gümrükler ve Gümrüklerin Temas ettiği Bazı Mesail-i 

Mühimme-i İktisadiye, Ġstanbul, s. 56. 
32

 BOA. İ. MMS. 51/2233 1292.S.2. 
33

 BOA. (Dâhiliye Mektubi) DH. MKT. 1571/69, 15 Aralık 1888 (1306.R.1). 
34

 BOA. İ. RSM.(İrade Rüsumat Emaneti), 1311.L.9. 
35

 BOA. BEO. (Babıâli Evrak Odası) 346/25901, 20 Ocak 1894 (1311.B.13). Haziran sonuna kadar 

olan bu muafiyet, daha sonra alınan bir kararla Temmuz baĢından Ağustos sonuna kadar daha 

uzatılmıĢtır. BEO. 439/32881, 21 Temmuz 1894 (1312.M.18)  . 
36

 BOA. BEO. 383/28702, 12 Nisan 1894 (1311.L.5). BEO. 386/28908, 18 Nisan 1894 (1311.L.11). 
37

 BOA. BEO. 389/29165, 24 Nisan 1894.(1311.L.17). 
38

 BOA. ŞD. 525/18, 22 Kasım 1898 (1312.B.7).  
39

 BOA. BEO. 1481/111071, 6 Mayıs 1900 (1318.M.7). 



 

 

 
 Osmanlı Devleti’nin Son Dönem İç Gümrük Rejimi ve Bunun Taşradaki Yansımaları 

 (Erzurum örneği) 220 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

- 1901 tarihinde Erzurum’da meydana gelen depremden zarar gören evlerin yeniden 

yapılması veya tamir edilmesi maksadıyla gerekli kerestenin Rusya’dan getirilirken 6 ay 

müddetle gümrük vergisinden muaf tutulması istirhamı Sadaret’e iletilmiĢtir
40

.   

- Bir baĢka örnekte ise Erzurum Ġdadi Mektebi muallimlerinden Ahmed Efendi’nin 

Kimya dersi deneyleri sırasında kırmıĢ olduğu 20 kalem kimya aletinin Ġstanbul’dan 

getirilmesi konusunda kendisine gümrüklerde kolaylık tanınmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir
41

. 

Buna benzer bir kolaylık da Erzurum Vilayeti Nafıa Sermühendisi Abdülhalim Efendi için 

gösterilmiĢtir. Bu zat Erzurum Vilayet Matbaası için Ġstanbul’dan almıĢ olduğu alet ve edevatı 

gümrüklerden geçirirken kendisine kolaylıklar gösterilmiĢse de ne tür imkânlar sağlandığı 

belirtilmemiĢtir
42

.  

- Yine yurt çapında sanayiyi geliĢtirmek için, II. MeĢrutiyetin ilk yıllarında, 

Erzurum’da açılacak olan bir un fabrikasının ilk kuruluĢ malzemelerinin nakliyesi konusunda 

gümrük muafiyeti tanınmıĢtır
43

. Bu muafiyetin, yerli sanayii geliĢtirmeye yönelik özendirici bir 

uygulama olduğu açıktır.  

- Son olarak verilecek örnek de Sultan II. Abdülhamid döneminin sonlarına ait bir 

belgenin içeriğinden çıkarılmıĢtır. ġöyle ki; Erzurum’un Kiskim, Narman ve Tortum 

kazalarındaki ahalinin zaruri ihtiyaçlarının görülebilmesi adına, Rusya’dan getirilecek buğday 

ve arpa gibi zahirenin geçici olarak gümrük vergisinden muaf tutulması karar altına alınmıĢtır. 

Ancak bu malların getirildiği çuvalların içine ateĢli silahlar vs konulması ihtimaline karĢı, bu 

malların gümrüğe gelip diğer mallar gibi kontrol ve muayene edildikten sonra yurda sokulması 

noktasına dikkat edilmesi istenmiĢtir
44

.  

Bu örneklerden anlaĢılacağı üzere gerek hudut gümrüklerinde gerekse iç gümrüklerde, 

olağanüstü ve halkın zor durumda olduğu zamanlarda gerekli gümrük kolaylıkları veya 

muafiyetleri sağlanmıĢtır.  

 

Hasretoğlu Şükrü Bey Olayı       

Ġç gümrüklerin dâhili sanayi ve ticarete olan engelleyici etkisi
45

, Erzurumlu bir iĢ 

adamı olan Hasretoğlu ġükrü isimli bir giriĢimcinin, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’ndeki bir 

teĢebbüsü üzerinden incelenecektir. Adı geçen Ģahıs, Ġstanbul’da ticaretle meĢgul iken 

memlekete bir faydası dokunmak amacıyla, Erzurum’un Pulur (Ömertepe) Köyü’nde açmıĢ 

                                                 
40

 BOA. DH. MKT. (Dâhiliye Mektubi), 2571/59, 26 Aralık 1901 (1319.N.15). Bu konudaki gerekli 

izin, takip eden ġubat ayında çıkmıĢ olup getirilecek kerestelerin iyice kontrol edilerek içlerinde gizlice 

silah ithal edilmesine kesinlikle izin verilmememsi de vurgulanmıĢtır. BEO. 1797/134755, 24 ġubat 

1902 (1319.Za.15).  
41

 BOA. Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF. MKT). 654/37, 20 Ağustos 1902 (1320.Ca.16).  
42

 BOA. DH. MKT. 1161/70, 20 Nisan 1907 (1325.Ra.7).   
43

 BOA. (İrade Rüsumat Emaneti) İ. RSM. 1326.Za.7. 
44

 BOA. BEO. 3189/239119, 21 Kasım 1907 (1325.L.15). 
45

 Osmanlı Devleti’nde son dönem düĢünürlerinden olan Sakızlı Ohannes PaĢa, yurt içi gümrükleri, 

serbest ticareti engelleyen bir unsur olarak görmüĢ, himayeci ve dıĢ ticaret dengesini sağlamaya yönelik 

olarak yürütülen tüm ekonomi politikalarını da savaĢların bir nedeni olarak ele almıĢtır. Diren Çakmak 

(2011). Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi Societas Universitas Gerilimi, İstanbul: Libra Yayınları.  

s. 147. 
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olduğu bir fabrikada kendi imkânlarıyla peynir, kaĢar peyniri, süt konsantresi, tereyağı gibi 

ürünler üretmeye baĢlamıĢtır. ġükrü Bey, bu çabasının baĢarıya ulaĢması ve ülkeye giren aynı 

cinsten yabancı ürünler ile rekabet edebilmesi için kendi ürünlerinin iç gümrük vergilerinden 

muaf tutulmasını istemiĢtir
46

.  

Dilekçesini Erzurum Valisi Mehmet ġerif Rauf ve Anadolu Islahatı Umum MüfettiĢi 

Ahmed ġakir PaĢa’ya ileten ġükrü Bey, Erzurum’un hayvansal üretim ve ticaret kapasitesini Ģu 

maddeler altında değerlendirmiĢtir: 

- Erzurum’un hemen her tarafında bol miktarda koyun yetiĢtirilmekte ve geniĢ mera 

alanları bulunmaktadır. Buna rağmen vilayetten ihraç edilen sadeyağ ve peynir gibi ürünler 

teknik yetersizlikler ve nakliyatla ilgili eksiklikler nedeniyle yollarda bozulmaktadır.  

- Nakliye araçlarının yetersizliği ve ürünlerin yollarda bozulmasından dolayı bu gıda 

maddeleri, tüketiciye ulaĢıncaya değin insan sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Bu durum 

da söz konusu ürünlerin rağbet görmemesini sonuç vermekte, bundan dolayı da ülke çapında 

ve özellikle baĢkentte kaĢar peyniri ile benzeri ürünler fahiĢ fiyatlarla satılmaktadır.  

- Anadolu’da çok az üretilen sadeyağın bir kıyyesi 8 kuruĢ iken dıĢarıdan gelen kaĢar 

peyniri, sadeyağ fiyatından %50 fazlasına satılmaktadır. Selanik ve Edirne Vilayetlerinden 

gelen ve ülke ihtiyacının %20’sini karĢılayan ürünler de iç talebi karĢılayamamaktadır
47

. Bu 

ifadelerden görüldüğü üzere ġükrü Bey’in baĢarısı hem Anadolu’nun diğer taraflarına güzel bir 

örnek olacak hem de bu alandaki yabancı ürünler ile rekabet edebilmek için bir fırsat 

yakalanmıĢ olacaktır. Ayrıca PadiĢah’ın çok istediği yerli malı kullanımına da destek verilmiĢ 

olunacaktır. ġükrü Bey’e göre bütün bu faydalar, üretilen bu ürünlerin 5 sene müddetle 

gümrük vergisinden muaf tutulması ile daha güzel bir surette gerçekleĢeceği dile getirilmiĢtir. 

ġükrü Bey, gümrüklerin kaldırılması meselesinin zaten uzun zamandır hükümetin gündemini 

meĢgul ettiğinden hareketle, bu iĢin yakın bir zamanda uygulamaya konulacağını ümit ettiğini 

de belirtmiĢtir
48

.  

ġükrü Bey’in dilekçesinde vurguladığı hususları önemsediği anlaĢılan ġakir PaĢa, 

BaĢbakanlığa yazdığı mütalaasında, ġükrü Bey’in belirttiği hususların yanında özellikle iç 

gümrüklerin kaldırılması maddesi üzerinde durmuĢ ve ayrıca Ģu noktalara temas etmiĢtir;  

- Erzurum Vilayeti’nin baĢlıca ticareti ve geçim kaynağı zahire ve hayvan ihracatı 

olmasına karĢın bir süredir Rusya, Romanya ve Amerika’dan ülkeye çokça giren ürünler, yerli 

mamullerin ticari değerini düĢürmektedir.  

- Erzurum gibi en basit ticaret yolları ve diğer imkânlardan mahrum ve sınırda bulunan 

bir memleketin, yabancı ürünlerle rekabetine imkân ve ihtimal bulunmamaktadır.  

- Bu noktada bölge ticaretinin uğramıĢ olduğu zarar, baĢka bir suretle de telafi 

edilmediğinden önceleri bu bölgelerde bulunan bolluk ve bereket, yerini fakirlik ve zarurete 

bırakmıĢtır.  

                                                 
46

 BOA. A. MKT. MHM (Sadaret Mektubî Mühimme), 721/14, 1313.L.30. ġükrü Bey’in Dilekçesi, 

s.1.  
47

 BOA. A. MKT. MHM, 721/14, 1313.L.30. ġükrü Bey’in Dilekçesi, s. 2. 
48

 BOA. A. MKT. MHM (Sadaret Mektubî Mühimme), 721/14, 1313.L.30. (ġükrü Bey’in Dilekçesi). 
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- Vilayetin durumunun iyileĢtirilmesine yönelik bir takım giriĢimler oluyor ise de ülke 

genelinde ilerleme ve geliĢmenin sağlanması, çok önemli görülmektedir. Bu hususların 

tahakkuku için de yapılması gereken en önemli iĢ “…mazarrat-ı adîdesi, nezd-i âlîde derkâr 

olan…” iç gümrüklerin kaldırılması maddesidir.  

- Ġç gümrüklerin kaldırılması ile ilgili olarak hükümetin tetkikleri devam etmekte ise 

de hiç olmazsa bir karar çıkıncaya kadar kara ve deniz yoluyla ihraç edilecek mamullerin 

gümrük vergisinden muaf tutulması gerektiği dile getirilmiĢtir
49

. ġakir PaĢa bu ifadelerinde 

hem devletin menfaatlerini vurgulamıĢ hem de tanınacak gümrük kolaylıklarının, iç ve dıĢ 

ticarete yapacağı katkıları dile getirmiĢtir.  

Dâhiliye Nezareti ve Erzurum Vilayeti’nden Sadaret’e gönderilen tezkirelerde de 

özellikle yerli malının korunması amacına yönelik olarak gümrük resminden muafiyet için icap 

eden iznin verilmesi gerektiği ve iç gümrüklerin kaldırılmasının zaten mukarrer olduğu ifade 

edilmiĢtir. Sadaret ise bu konuda gerekli kararı verebilmek için Rüsumat Emaneti’nin 

görüĢüne ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, buradan gelecek izahata göre karar çıkacağını 

bildirmiĢtir.  

Rüsumat Emaneti, Erzurum ve Trabzon Rüsumat Nezaretlerinden durum hakkında 

bilgi istediğini ifade etmiĢtir. Erzurum’dan gelen izahata göre, Ġran ve Rusya’ya peynir, süt 

konsantresi, tereyağı ve kuru kaymak ihraç edilmediği dile getirilmiĢtir. Trabzon Rüsumat 

Nezareti’nden gelen açıklamada ise, Erzurum ve çevresi ürünlerinden olarak Trabzon’un 

dıĢındaki rüsumat idarelerinden bu gibi ürünlerin geçmediği, sadece Trabzon’dan ülke içlerine 

doğru çeĢitli miktarlarda bunlara benzer ürünlerin geçtiği ifade edilmiĢtir. Rüsumat Emaneti de 

bu izahlara binaen, sadece ġükrü Bey’in gümrük vergisinden muaf tutulmasının emsal teĢkil 

edeceğini ve bu kiĢiyle benzer durumda olanların müsaade dilekçelerinin uzayıp gideceğini 

ifade etmiĢtir. Bununla birlikte Sarfiyat Gümrük Resmi muafiyetinin böyle bir Ģahıs ve isme 

tahsis edilmesinin kamu yararına uygun olmayacağı yönünde görüĢ bildirmiĢtir. Bundan dolayı 

ġükrü Bey’in durumunun, iç gümrük vergilerinin kaldırılması konusuyla da ilgili olmadığı, 

dolayısıyla vergi muafiyeti getirilmesinin doğru olmayacağı dile getirilmiĢtir. Rüsumat 

Emaneti’nin bu takririni göz önüne alan Sadaret’ten, ġakir PaĢa’ya gönderilen tahriratta, 

Rüsumat’ın dile getirdiği gerekçelerden hareketle Hasretoğlu ġükrü Bey’in gümrük 

vergilerinden muaf tutulmasının Ģimdilik uygun olmadığını bildirmiĢtir
50

.  

ġura-yı Devlet’in ġükrü Bey ile ilgili nihai kararında ise, bu gibi müsaadelerin yed-i 

vahide hasredilmesinin faydalı ve adaletli olmayacağı dile getirilmiĢtir
51

.  

Görüldüğü üzere Erzurum Vilayeti’nde vuku bulan bir özel teĢebbüs, bir takım 

bürokratik engellemeler dolayısıyla yalnız bırakılmıĢ ve adeta kaderine terk edilmiĢtir. Vilayet, 

Anadolu Islahatı Umum MüfettiĢliği ve Dâhiliye Nezareti gibi kurumların hemfikir oldukları 

bir konuda Rüsumat Emaneti’nin mütalaası bu fikir birliğine üstün gelmiĢtir. Ayrıca ġakir 

PaĢa’nın, valinin ve Dâhiliye Nazırı’nın da belirttiği üzere iç gümrüklerin kaldırılmasının 

kararı alınmıĢtır. Esasen yukarıda da belirtildiği üzere bununla ilgili nizamname çok önceleri 

yayımlanmıĢ ise de iç gümrüklerin tamamen kaldırılmamıĢ olması, Erzurum Vilayeti’nde 

                                                 
49

 A. MKT. MHM, 721/14, (ġakir PaĢa’nın Tezkiresi) 
50

 A. MKT. MHM, 721/14, (Sadaret, Dâhiliye Nezareti, Rüsumat Emaneti ve Erzurum Vilayeti’nin 

tahriratları). 
51

 BEO, 645/48327, 25 Haziran 1895 (1313.M.2). 
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üretime yönelik bir serbest giriĢimin önünü kesmiĢtir. Kıtlık veya dıĢ ticaretin geliĢtirilmesi 

gibi durumlarda gümrüklerde kolaylıklar tanıyan devlet, burada öncelik tanımamıĢ ve temel 

geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Erzurum Vilayeti’nde, hayvansal üretime yönelik 

baĢlangıç olması hasebiyle önemli sayılabilecek bir tesisin iç gümrük rejiminden kaynaklanan 

sıkıntısı giderilmemiĢtir.    

 

Sonuç 

Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı ekonomisinin uğradığı değiĢim ve dönüĢümden 

payını alan Ġç gümrükler ve bu gümrüklerden alınan vergiler XIX. yüzyılın ortalarından 

itibaren kaldırılmaya baĢlamıĢtır. Küresel ticari ve ekonomik geliĢmelerin bir sonucu olan bu 

geliĢme, bölgesel olarak da küçük çaplı üretim ve ticaret sektörlerini doğrudan etkilemiĢtir. 

Devletin önemli bir gelir kaynağı olan ve uzun bir tarihi süreç doğrultusunda kaldırılan iç 

gümrükler, liberal ekonominin uygulanmasında da önemli bir engel teĢkil etmiĢtir. Devletin 

maliye ve hariciye bürokratları tarafından bir yandan dıĢ ticaret için cazibe alanları 

oluĢturulurken diğer yandan iç gümrüklerin kaldırıldığının ilan edilmesi ticaretle uğraĢan veya 

üretici konumunda bulunan Osmanlı halkını ziyadesiyle memnun etmiĢtir. Ġran ve Rusya gibi 

iki büyük devlete sınırı olan ve doğudaki transit ticaretin canlı bir istasyonu olan Erzurum’da 

deprem ve kıtlık gibi zorlayıcı durumlarda tüccara türlü gümrük muafiyetleri tanınmıĢtır. Ġç 

gümrüklerin ve bunlara bağlı vergilerin peyderpey kaldırılması ve zamanla gümrüklerde 

tanınan muafiyetlerin kapsamının geniĢlemesi ülkedeki üreticiyi ümitlendirmiĢtir. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin “…yed-i vahide hasretmeme...” veya “…emsal teşkil etmeme…” Ģeklinde 

ortaya çıkan tavrı nedeniyle önemli sayılabilecek pek çok giriĢim kesintiye uğramıĢtır. 

Osmanlı Devleti’nin himayeci politikalarının bir sonucu olarak deprem, kıtlık veya sanayinin 

geliĢtirilmesi gibi özel durumlarda kullanılan gümrük muafiyeti kartı, özel giriĢimler söz 

konusu olduğunda aynı müsamaha çerçevesinde yer bulmamıĢtır.   

 

KAYNAKÇA 

Arşiv Belgeleri 

BOA, A. MKT. MHM. (Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı), Dosya 

Numarası/Gömlek Numarası, 439/79, 1285.Z.8. 

BOA, A. MKT. MHM. (Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı), 721/14, 1313.L.30. 

BOA, A. MKT. MHM. (Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı), 409/90, 1285.S.16. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 29/2162, 1309.Z.16. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 2909/218164, 1324.B.27. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 1797/134755, 1319.Za.15.   

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 3189/239119, 1325.L.15. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 645/48327, 1313.M.2. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 346/25901, 1311.B.13. 



 

 

 
 Osmanlı Devleti’nin Son Dönem İç Gümrük Rejimi ve Bunun Taşradaki Yansımaları 

 (Erzurum örneği) 224 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 439/32881, 1312.M.18. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 383/28702, 1311.L.5. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 386/28908, 1311.L.11. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 389/29165, 1311.L.17. 

BOA. BEO. (Babıali Evrak Odası Belgeleri), 1481/111071, 1318.M.7. 

BOA. DH. MKT. (Dahiliye Mektubi Kalemi Evrakı), 1161/170, 1325.Ra.7. 

BOA. DH. MKT. (Dahiliye Mektubi Kalemi Evrakı), 2571/59, 1319.N.15. 

BOA. DH. MKT. (Dahiliye Mektubi Kalemi Evrakı), 1571/69, 1306.R.1. 

BOA. HR. MKT. (Hariciye Mektubi), 315/82, 1276.Ca.2. 

BOA. HR. MKT. (Hariciye Mektubi), 318/52, 1276.Ca.22. 

BOA. HR. TO. (Hariciye Tercüme Odası), 395/74, 1891.3.4. 

BOA. İ. MMS. (İrade Meclis-i Mahsus), 51/2233, 1292.S.3. 

BOA. İ. RSM. (İrade Rüsumat Emaneti), 1311.L.9. 

BOA. İ. RSM. (İrade Rüsumat Emaneti), 1311.B.12. 

BOA. İ. RSM. (İrade Rüsumat Emaneti), 1326.Za.7. 

BOA. MF. MKT. (Maarif Mektubi), 654/37, 1320.Ca.16. 

BOA. ŞD. (Şura-yı Devlet Evrakı), 1503/58, 1288.ġ.4. 

BOA. ŞD. (Şura-yı Devlet Evrakı), 525/18, 1312.B.7. 

BOA. ŞD. DH. (Şura-yı Devlet Evrakı), 573/3, 1300.Za.10. 

BOA. Y. EE. (Yıldız Esas Evrakı), 28/56, 1327.R.9. 

 

Araştırma, İnceleme Eserleri 

Ahmed Raif (1331/1915), Zamanımızda Gümrükler ve Gümrüklerin Temas Ettiği Bazı Mesail-

i Mühimme-i İktisadiye, Ġstanbul, Matbaa-i Amire.  

ÇAKMAK, Diren (2011). Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi, Societas Universitas Gerilimi, 

Ġstanbul: Libra Yayınları.    

Düstûr, I. Tertib, Ġstanbul: C. 2-3. 

GENÇ, Mehmet (1985). “Osmanlı Devleti’nde Ġç Gümrük Rejimi”, Tanzimattan Cumhuriyete 

Türkiye Ansiklopedisi, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, C. III, ss. 786-790. 

GENÇ, Mehmet (2007). Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ġstanbul: Ötüken 

Yayınları.  

GÜRAN, Tevfik (1997). Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı, 1897, Ankara: Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü Yayınları. 



 

 

 

  

225  Yakup Karataş-Sacit Uğuz 

 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

GÜRAN, Tevfik (2003). Osmanlı Mali İstatistikleri, Bütçeler, Ankara: Devlet Ġstatistik 

Enstitüsü Yayınları. 

KÜTÜKOĞLU, Mübahat, S. (1996). “Gümrük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 

14, ss260-268.   

ÖZTEL, Muharrem (2009). II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, Ġstanbul: Kitabevi 

Yayınları.  

Said PaĢa (1328/1912), Said PaĢa’nın Hatıratı,  Ġstanbul: C. 2. 

Salname-i Vilayet-i Erzurum, Erzurum: 1315. 

TOZLU, Selahattin (2002). “Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu”, Türkler Ansiklopedisi, Ankara: 

Yeni Türkiye Yayınları, C. 14, ss. 481-493. 

TOZLU, Selahattin (2001). “XIX. Yüzyılda Trabzon Limanı”, Trabzon: Trabzon ve Çevresi 

Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, C. 1, ss. 381-397. 

 

EKLER 

 

 

Resim-1. Erzurum Gümrük Dairesi (XIX. yüzyıl sonları, Kaynak: IRCICA) 

  


