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ÖZET
Çalışmada 1926 Yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmiş olan
raporun bir değerlendirilmesi yapılmış ve raporun odak noktasını oluşturan Aşar Vergisinin kaldırılması incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde raporda genel olarak aşar vergisinin olumsuz yanlarına dikkat çekildiği gözlemlenmiş ve bu verginin kaldırılmasının
gereklilikleri sıralanmıştır. Ayrıca raporda Aşar Vergisinin kaldırılması çağdaşlaşma yolunda ilerlemenin temel koşullarından birisi olarak görülmüş ve buna benzer uygulamaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Fakat bu verginin kaldırılması
neticesinde ortaya çıkan gelir eksikliğinin giderilmesinde başarılı olunamadığı ve bu
nedenle Aşar Vergisinden meydana gelen boşluğun giderilmesi adına bir takım ek vergilere başvurulduğu ifade edilmiştir.
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THE EVALUATION OF THE
REMOVAL OF ISLAMIC TITHE TAXES IN
FRAMEWORK OF THE ISTANBUL CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY REPORT
IN THE YEAR OF 1926

ABSTRACT
In the study, an evaluation was made of the report which was organized in 1926 by
Istanbul Chamber of Commerce and Industry and the abolition of the tithe tax which
was the focal point of the report was examined. As a the result of this study, it was observed that attention was generally drawn to the negative sides of the tithe tax and the
necessity of the removal of this tax were listed. In addition, the abolition of the tithe tax
was regarded as one of the basic conditions for progress towards modernization and the
importance of implementing similar applications was pointed out. However, it was stated that the elimination of the shortcomings revealed as a result of the abolition of tithe
tax ended up unsuccessfully and, therefore, some additional new taxes were considered
in an attempt to eliminate the gap occurring due to lack of the tithe tax revenue.
Key Words: Ottoman Empire, Republic of Turkey, Taxation, Tithe Tax.
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GİRİŞ
Tarih alanında yapılan çalışmalarda, birincil kaynakları her ne kadar dönemin yönetim erkini oluşturan devlet yönetimindeki resmi arşiv belgeleri oluştursa da, söz konusu dönemde ele alınmış olan hatıralar, günlükler, sivil toplum kuruluşların hazırlamış oldukları raporlar da bu çalışmalarda önemli bir konuma
sahip olmaktadır. Aslında bahsi geçen bu arşiv kaynaklarının, dönemin iktisadi,
mali, siyasi, sosyal, hukuki ve günlük olaylarını aktarmada resmi görüşten sıyrılması hasebiyle, bu kaynaklara atfedilen önem günümüzde daha da artmaktadır. Özellikle günümüzde sıkı bir tartışma alanına sahip olan resmi kaynaklara
itibar edilmemesi ya da bu kaynaklara şüphe ile yaklaşılması bu önemi gözler
önüne sermektedir.
Bu nedenle gerek günümüzde gerekse geçmişte tarih alanında yapılan çalışmaların ekseriyetininin temel dayanak noktasını bu resmi arşiv belgeleri oluşturması ve resmi arşiv belgelerinin diğer arşiv kaynakları yoluyla denetlenmesinden
başka bir yol bulunmaması sebebiyle, günümüz tarih çalışmalarında söz konusu
kaynaklar vasıtasıyla tarihi olayların değerlendirilmesi ve sağlamalarının yapılması bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.
Yapılan bu yeniden değerlendirme ve sağlama işlemleri bilimsel gerçeklikten ve objektiflikten uzak olmamalı, ayrıca olayları daha karmaşık bir hale getirmekten ziyade, olayların anlaşılmasını kolaylaştırmalıdır.
Bu çerçevede, çalışmada 1926 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası1
bünyesinde düzenlenmiş olan “Memlekette Yeni Vergilerin Te’sirat-ı İktisadiyesi
1

19. yüzyıl boyunca, iktisadi hayatta derin dönüşümlerin yaşandığı Osmanlı İmparatorluğu’nda,
esnaf teşkilatında da dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerin başında klasik dönem örgütlenmesi olan esnaf teşkilatı, değişen zaman ve şartlara uyum sağlayamaması nedeniyle, Batı’ya
yönelmiştir. Bu kapsamda 1879 yılında Sadarete getirilen Küçük Said Paşa’nın bu alanda yapmış olduğu yenilikler, ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkması açısından dikkate şayandır.
Günümüzde de varlığını sürdüren ticaret ve sanayi odalarının geçirmiş olduğu süreç şu şekilde gerçekleşmiştir: 1880 yılında Dersaadet Ticaret Odası kurulmuş; 1888 yılında Dersaadet
Ticaret Ziraat ve Sanayi Odası’na dönüştürülmüş; 13 Haziran tarihli nizamname ile Odalar,
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları birbirinden ayrılmış ve 1910 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Böylesine tarihsel bir geçmişe sahip olan İstanbul Ticaret
ve Sanayi Odası, günümüz Türkiye’sinde ticaretin öncüsü ve lider kuruluşu olarak addedilmektedir. Bu konuda detaylı bir bahis için bk.: Ufuk Gülsoy ve Bayram Nazır, Türkiye’de
Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası, 1882-1923, İstanbul Ticaret Odası,
İstanbul, 2009, s. 195-208;
http://www.ito.org.tr/wps/portal/odamiz?name=TarihlerleITO&initView=true&prmPageId
=BM16.9.2 (Erişim: 12.12.2016)
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Hakkındaki Tedkikata Zeylen Kongre Encümeni Tarafından Tanzim Olunan Rapor ”un bir değerlendirilmesinin yapılması ve rapor çerçevesinde söz konusu yıla
ilişkin mali alanda yapılan düzenlemelerin genel bir çerçevesinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
Belirtilen bu hedef kapsamında, özellikle dolaysız (bilavasıta) vergilerden
Aşar Vergisinin kaldırılmasının ele alınması ve bu alanda yapılan düzenlemelerin bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amacın şekillenmesinde
ise, raporda da belirtildiği üzere, Aşar Vergisinin gerek maliye sisteminde ki gelir
sağlamada sahip olduğu konum gerekse yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
çağdaş devletlerin maliye sistemine ulaşma hedefi nedeniyle eski sistemden
uzaklaşma gayesi belirleyici olmuştur. Ayrıca raporda belirtilen diğer düzenlemelerin temel kaynağının Aşar Vergisinin kaldırılması olduğu için, bu bölüm
üzerinde hususi olarak durulmuştur.
1. RAPORUN İÇERİĞİ
İsminden de anlaşılacağı üzere rapor, genel itibariyle, Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılması sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan vergi düzenlemeleri ile bu düzenlemelerin iktisadi etkilerini barındırmaktadır. Bu etkiler dikkate alınır iken, ilk olarak bu düzenlemelerin iktisadi etkilerinin 4 şekilde meydana geldiği belirtilmiş ve bu etkiler şu şekilde sıralanmıştır:
i. Bazı milli sanatların olumsuz etkilendiği,
ii. Bazı milli sanatların olumlu bir şekilde etkilendiği, tahkim ve takviye
edildiği,
iii. Milli sanayinin bazı sektörlerinin olumlu, bazılarının ise olumsuz etkilendiği,
iv. Milli sermayenin yapılan değişikliklerin nispetlerine göre etkilendiği.
Her ne kadar, ilk anda bunların önemli değerlendirmeler olduğu belirtilse
de, geçen zamanın henüz bu konuda değerlendirme yapılmasına imkân tanımayacağı ifade edilmiştir.
Yapılan bu genel girişten sonra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde yeni
konulan vergilerde 3 devrenin bulunduğu dile getirilmiş ve bu devrelerin sırasıyla,
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i. Yeni vergilerin düzenlenmesine kadar geçen birinci devre, hazırlık devresi,
ii. Yeni düzenlemelerin uygulamaya sokulduğu ikinci devre, tatbik devresi,
iii. Yeni düzenlemeler neticesinde vergilerin artık yerleştiği ve iktisadi tesirlerini gösterdiği son devre şeklinde olduğu belirtilmiştir.
Yeni vergilerin, bu seyirden sonra toplumda kabul görüleceğini beyan eden
raporda, şuan kendilerinin ikinci devrede olduklarından ve önlerindeki bir veya
iki sene içerisinde son devreye girebileceklerinden bahsedilmiştir.
Tüm bu açıklamalar neticesinde, çalışmanın devamında artık yapılan vergisel değişikliklere değinilmiş ve bu vergiler hakkındaki düşünceler sistematik
bir biçimde aktarılmıştır. Bu aktarmalar yapılır iken, vergilerin sınıflandırılmasında kullanılan en temel ve eski ayrım olan dolaysız (bilavasıta) - dolaylı (bilvasıta) ayrımı kullanılmıştır2.
1.1. Dolaysız Vergilerde Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri
Raporun bu bölümü dolaysız vergilerden olan Aşar Vergisinin kaldırılmasını, onun boşluğunu doldurmak üzere ikame edilen kazanç vergilerini ve maktu
vergileri ele almış ve her üç düzenleme için ayrı bir başlık altında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin ilkini Aşar Vergisinin kaldırılması oluşturmuş ve raporun devamının şekillenmesinde temel belirleyici olmuştur.
Rapora göre, Aşar Vergisinin kaldırılması hadisesinin, Türk vergi sisteminde gerçekleştirilen en derin inkılâp olduğu ve altı asırlık köklü bir verginin tarihe
gömüldüğü belirtilmiştir. Bu ortadan kaldırma neticesinde ise ortaya çıkan boşluğun doldurulması adına kazanç vergisi ile umumi ve hususi istihlak 3 vergilerinin ortaya konulduğu, ayrıca bu vergilerden kalan eksikliği doldurmak adına
maktu bir verginin ihdas edildiği belirtilmiştir. Bu vergilere ek olarak yeni bir
takım vergilerin de te’sis edildiği bildirilmiştir.

2

Maliye literatüründe “vasıtalı-vasıtasız vergiler” olarak da adlandırılan bu ayrım, vergi teorisinde günümüzde de geçerli olan bir ayrım türüdür. Bu ayrıma göre vergi konusu sürekli,
yükümlüsü önceden belli ve matrahı devamlı olan vergiler dolaysız; bunların tam tersi ise
dolaylı vergilerdir. Hüseyin Şen, Vergi Teorisi ve Politikası, Ankara, 2015, 2. Baskı, s.62.

3

Harcamak suretiyle tüketme, bitirme anlamlarına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, İstihlak
Maddesi, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, İstanbul, 2013, 30. Baskı, s.525.
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Aşar Vergisinin kaldırılması hakkında raporda şu değerlendirmeler yapılmıştır:
i. Sefalet altında inleyen köylünün artık hürriyetine kavuştuğu ve bundan
böyle Türk köylüsünün daha hür ve azat olarak ürünlerini ekip biçeceğini ve
elde ettiği ürünlerini piyasada rahatça işleme tabi tutabileceğini,
ii. Bunun sonucu olarak da, üretimini hem miktar hem de çeşit açısından
artırabileceğini ve bunun da ürünlerin nakdi değerini artırabileceğini,
iii. Yaşanan bu gelişmelerin toprak fiyatlarında artışa yol açacağını ve özellikle Bursa ve Marmara sahilleri ile tren yolu üzerinde bulunan yerlerde ki artışın
dikkate şayan olabileceğini ve
iv. Ürünlerin pazarlara, mültezimlerden ziyade, köylü eliyle geleceği için bu
yolla öncelikle köylünün, daha sonra ise umumi ticaretin olumlu etkileneceği
ifade edilmiştir. Özellikle önceki dönemlerde ürünler piyasaya genel itibarıyla
mültezimler eliyle ve büyük miktarda geldiği için köylülerin bunlarla rekabet
şansının bulunmadığı ve her ne kadar ilk dönemler düşük fiyattan satılsa da, kısa
bir süre sonra piyasanın mültezimler eline geçmesi neticesinde tekel konumuna
geçen mültezimlerin, fiyatlarda büyük artışa gittikleri belirtilmiştir. Fakat artık
Aşar Vergisinin kaldırılması neticesinde piyasanın mültezimlerden kurtulduğu
ve piyasanın köylü eline geçtiği, bunun neticesinde ise piyasanın sevk ve idaresinin ve fiyatların bu durumdan olumlu bir şekilde etkileneceği ifade edilmiştir.
Köylü lehine yaşanan bu vaziyetin tahayyülü ise raporda şu şekilde yapılmıştır:
- Köylünün artık serbest olduğu ve mültezim baskısı altında olmadığı için
küçük küçük partilerle malını pazara erkenden getirebileceği,
- Önceleri mültezim zoruyla malını hasat ile beraber elinden çıkarmak zorunda olan köylünün, bu yükümlülükten kurtulduğu,
- Mültezim mallarının, köylü mallarına rakip olduğu ve alım-satım işlerinde küçük partilere sahip olan köylülerin dışlanmasının artık sona erdiği ve yeni
devre ile köylülerin malları için aranılan ve peşlerinden koşulan kişiler olduğu
ve yaşanan bu dönüşümün Türk köylerini büyük ambarlar haline getireceği düşünülmüştür.
v. Girilen yeni devre ile artık daha fazla sermaye gerektiren faaliyet kollarının ortaya çıktığı, orta ve büyük ölçekte çiftçilik, peynircilik, sütçülük ve odunculuk başta olmak üzere Orta Anadolu’da bazı teşebbüslerin ortaya çıktığı belirtilmiş ve yeni vergi sisteminin bunlar üzerine oluşturulduğu ifade edilmiştir.
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vi. Aşarın ilgası ile pamuk, tütün ve fındık gibi alanların genişlediği ve üretimlerinin arttığı, bu yolla işlenmeyen toprakların da bu alanlarda kullanıldığı
belirtilmiş ve diğer işlenmeyen alanların bu genişlemeden etkilenerek hububat
alanında hareketlenmeye öncülük edeceği bildirilmiştir. Ayrıca bu faaliyetlerin
umumileşeceğinin bir gerçeklik olduğu düşünülmüştür.
vii. Son olarak, Aşarın kaldırılması ile orta ve büyük çiftçilik faaliyetlerinin
geçmişe nazaran daha etkili, hesaplı ve kârlı olacağı belirtilmiştir.
Tüm bu etkilerin de İstanbul çevresi ile sahil yerlerinde, özellikle demiryolu bulunan yerlerde yörenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.
Bu rolün ise ziraatın geniş alanlara yayılmasının ve daha kâr getiren bir alana
dönüşmesinin, ürün miktarında artışın yaşanmasının ve dolayısıyla gelir sağlamasının ve son olarak köylünün piyasada rahatça hareket etmesinin bir sonucu
olarak gerçekleştiği ifade edilmiştir.
Aşar Vergisinin kaldırılması neticesinde vuku bulacak olan tüm bu olaylar
neticesinde raporda, Türk köylüsünün ilerleyen 10 yıl içerisinde zenginleşeceği
tahmin edilmiştir. Daha sonra bu tahmin biraz daha iyimserleştirilerek zengin
olmasa bile en azından refahında bir artışın yaşanacağına dikkat çekilmiş ve
özellikle yeni tesis edilen istihlak vergileri ile Türk köylüsünün vergi yükünü hiç
hissetmeyeceği bir düzeyde olacağı belirtilmiştir.
Tüm bu koşullar altında kaldırılan Aşar Vergisinin meydana getirdiği boşluğu doldurmak adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, Türk vergi sisteminde genel ve ciddi bir takım düzenlemeler yapmak zaruretinde kaldığı ifade
edilmiştir. Yapılan bu zorunlu düzenlemelerin hem mevcut kamu geliri eksikliğini gidermesi hem de günün çağdaş koşullarına uygun olması hedefi belirlenmiştir. Bu suretle kazanç vergisi ortaya çıkmış ve raporda, bu verginin ruhu
itibariyle Avrupalıların irat vergisi rolünü yerine getirmesi hedefi konulmuştur.
Ancak bu vergi konulurken, gerekli düzenlemenin erken olduğu gerekçesiyle
köklü bir değişiklik yapılamamış ve kanun birçok açıdan eksik bırakılmıştır.
Bu nedenle yeni vergi kanunun, eski temettü vergisi kanununa göre bir adım
mükemmel hali olarak yerine getirildiği ifade edilmiştir.
Türk vergi sisteminde yeni yer alan bu verginin iktisadi etkilerinin neler
olabileceği konusuna değinilen raporda, bu verginin kişisel bir vergi olduğu ve
her kazancın sahibinin mali durumuna göre4 vergilendirileceği belirtilmiştir. Ay4

Bu kavram günümüzde “ödeme gücü ilkesine” denk düşmektedir. Ayrıntı bilgi için bkz. Şen,
a.g.e., s.232.
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rıca 3 basamaklı5 artan oranlı bir vergi tarifesine6 sahip olduğu belirtilen kazanç
vergisinin, Aşar Vergisi ile kıyaslandığında, çok da dostane bir vergi olmadığı
ve verginin örnek alınarak transfer edildiği ülkelere göre vergi oranın yüksekliğinden şikâyet edilmiştir. Ancak yine de diğer ülkelerde bu verginin oranının
düşük olmasına rağmen, diğer bir takım vergiler ile bu verginin eksikliğinin
giderilmeye çalışıldığı belirtilmiştir.
Uygulamaya sokulan bu verginin, yüksek oranlara sahip olduğundan
şikâyet edilmiş ise de, Türk memleketinin vatani ihtiyaçlar sebebiyle bu vergiden
rahatsız olmadıkları ifade edilmiştir. Yüksek vergi oranlarına ek olarak ayrıca,
her ne kadar bu alanda bir şikâyet olmasa da, bu verginin matrahının belirlenmesinde “beyanname usulüne7” geçilmesi hasebiyle vergilemede adalette önemli
sorunların peyda olabileceğine dikkat çekilmiştir. Bu sorunların kaynağında ise
beyanname sisteminin getirmiş olduğu bir takım sıkıntıların olduğu ifade edilmiştir. Özellikle mükellefin kabiliyeti, ödeme gücünün eksikliği ya da yokluğu,
vatana bağlılığı, vazife hissi ve namuslu davranması gibi sebeplerden dolayı hazinenin beklediği dürüstlük seviyesine erişilemeyeceği zan ve tahmin edilmiştir.
Bu tahminlerinde ve endişelerinde haksız olmadıkları belirtilen raporda,
bu konunun hem vergilemede adalet hem de ticarette yaşanan rekabet açısından önemli bir sorun teşkil edeceği düşünülmüştür. Aynı zamanda, aynı ödeme
gücüne sahip olan iki mükelleften birincisinin vergi tarifesinin en alt basamağından, ikincisinin ise en üst basamağından vergilendirilmesi sonucunda ticari rekabette önemli bir farklılaşmanın ve haksız kazancın ortaya çıkacağı ifade
edilmiştir. Tüm bu endişelere rağmen, bir yandan maliye idaresinin iyi terbiye
edilmiş memurları istihdam etmesi, diğer yandan ise tacirlerin ülkenin içinde
bulunduğu mali anarşinin engellenmesi adına milli şuur ve bilince sahip olmaları sonucunda bu endişelerin giderileceği beklenmiştir.
5

Artan oranlı bir vergi tarifesinde, her bir oranın uygulanacağı ayrı matrah dilimlerine tarife
basamakları adı verilir. Şen, a.g.e., s.144.

6

Matrah büyüdükçe matraha uygulanacak vergi oranının da arttığı, ancak vergi oranındaki
artışın daima matrahtaki artışın üzerinde olduğu vergilerdir. Artan oranlı tarifenin avantaj,
dezavantaj ve diğer türleri hakkında bkz. Şen, a.g.e., s.134.

7

Vergiye konu olacak unsurların en iyi mükellef tarafından bilineceği düşüncesinden hareketle,
mükellefe vergi tarhına esas teşkil edecek bütün bilgilerin mükellef tarafından yazılı bir beyanname ile vergi idaresine bildirilmesidir. Günümüz maliye sistemlerinde çağdaş vergiciliğin
modern bir yöntemi olarak kabul edilen beyanname yönteminin aksak yönleri için bkz. Şen,
a.g.e., s.147.
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Kazanç vergisinin tüm bu eksikliklerine ve ona duyulan endişelere rağmen,
asıl sorun teşkil edecek ve korkulacak durum, mali durumu açısından beyanname vermeye gücü olmayan, başka bir ifadeyle kendilerinden beyanname istenebilecek durumda olmayan kişilerin vergilendirilmesi durumudur. Beyanname
veremeyecek olan bu kişilerin vergi matrahlarının belirlenmesinde bir takım
sorunların ortaya çıkabileceği belirtilen raporda, farklı gelirlere sahip olan bu kişilerden sabit esaslara göre ya da dış karinelere8 göre vergi alınacağı ifade edilmiştir. Bu durumun ise, özellikle işleri bozuk giden veya işe yeni başlayan kişilerin
diğerlerine nazaran daha ağır bir vergi yüküne maruz kalacağı düşünülmüştür.
Aşar Vergisinin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan bir diğer vergi türü ise
maktu vergi olmuştur. Vergilerin vergisi olarak adlandırılan maktu vergi, arazi,
müsakkafat9 ve kazanç vergilerinden birine tabi olan mükellefin, matrahının10
senelik belli bir miktarı11 aşması durumunda ödeyeceği ek bir vergidir. Bu ek
vergi artan miktarlı12 olup, altı sınıftan oluşturulmuştur.
Konulan yeni verginin mükellefinin, Türkiye’de ki arazi ve müsakkafat vergilerine ilişkin mevzuatın çok olması ve dağınıklığı yüzünden, özellikle köylerde
ve küçük kasabalarda olacağı; büyük şehirlerde ise bu verginin ehemmiyetsiz bir
konuma sahip olacağı belirtilmiştir. Söz konusu verginin konulduğu dönemde
mali sisteme birkaç milyon getiri sağlanması beklenmiş ve bu verginin beyanname yöntemi ile saptanacağı belirtilmiştir.
1.2. Dolaylı Vergilerde Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri
Dolaylı vergilerde yapılan düzenlemeler hakkında değerlendirmeleri de ele
alan raporda, dolaylı vergilere yönelmenin temel nedeninin, Aşar Vergisinin
8

Dış karineler yönteminde, vergiye tabi unsurun gerçek miktarı ya da değeri dikkate alınmamakta; bunun yerine, söz konusu miktar ya da değerle ilişkili dış karinelere bakılarak tarhiyat
yapılmaktadır. Bu yöntemin olumlu ve olumsuz yönleri ile diğer vergi tarh yöntemleri için
bkz. Şen, a.g.e., s.150.

9

Müsakkafat olan, üzeri dam ile örtülü olan yerler: (ev, han, dükkân… gibi). Devellioğlu,
a.g.e., 863.

10

Verginin hesaplanmasında esas alınan miktar ya da değerine vergi matrahı adı verilir. Vergi
matrahı spesifik usul ve ad valorem olmak üzere iki farklı yöntem esas alınmak suretiyle tespit
edilmektedir. Şen, a.g.e., s.130.

11

Rapora göre bu miktarın 101 kuruş olduğu belirtilmektedir.

12

Artan miktarlı vergiler, artan oranlı vergilerden farklı olup; burada vergi matrahı arttıkça
ödenecek verginin oranında değil miktarında bir artış yaşanmaktadır.
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kaldırılması neticesinde ortaya çıkan gelir eksikliklerinin giderilmesi amacıyla te’sis edilen kazanç ve maktu vergilerin gelir sağlamada yetersiz olduğu şeklinde belirtilmiştir. Bu yeni vergiler gelir sağlamada başarılı olsalar idi, böyle
ek bir vergiye ihtiyaç duyulmayacağı belirtilen raporda, diğer ülkelerde chiffre
d’affairers ismiyle anılan ve “iş yükünü” adıyla çevrilen verginin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde “istihlak vergileri” adıyla ithal edildiği bildirilmiştir. Ayrıca bu
verginin kendi içerisinde “Umumi İstihlak Vergileri” ile “Hususi İstihlak Vergileri”
şeklinde ikiye ayrıldığı ifade edilmiştir.
Konulan bu yeni verginin vergileme sürecinin13 işleyişinde, birtakım sorunların yaşanabileceği ve bunun içinde maliye idaresinin hazır olmadığı belirtilmiş
ise de, raporun temel dayanak noktasının vergi düzenlemelerinin iktisadi etkileri
olması hasebiyle bu alana dair açıklamalarda bulunulmamıştır.
İstihlak vergilerinin iktisadi etkilerinin neler olduğu hususunda ise temelde
iki önemli sonucun ortaya çıktığı ifade edilmiş ve şu şekilde sıralanmıştır:
i. Bu vergi neticesinde her türlü eşya ve emtianın tüketimi ve alım-satım işlemi azalmış ve iktisadi durum hakkında iktisadi vaziyetin felce uğradığı beyan
edilmiştir.
ii. Bu verginin her türlü eşya ve emtianın her alım satımında alındığı için,
istisna edilen alanlar hariç, satış bedellerinin vergi nispetinden biraz daha fazla
artmaya eğilimli olduğu ifade edilmiştir.
İktisadi vaziyette görülen bu etkilerin ciddi boyutta olması nedeniyle raporda, ticaret malları çeşitli sınıflandırmalara ayrılarak incelenme yoluna gidilmiş
ve sınıflandırma şu şekilde yapılmıştır:
i. İthalat Emtiası
ii. İhracat Emtiası
iii. Dâhilde İstihsal14 ve Dâhilde İstihlak Emtiası
iv. Hammadde Hariç İthal Edilen ve Hammaddesi Hem İçeride Bulunan ve
Hem de Dışarıdan Getirilmesi Mümkün Olan Mamul Emtia
Bu sınıflandırma neticesinde yapılan vergisel değişikliklerin, bu emtia üzerinde nasıl etkiler yaptığı raporda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ancak mev13

Vergileme süreci, vergiyi doğuran olay ile başlayan ve mükellef açısından verginin ödenmesi,
devlet açısından vergini tahsili ile son bulan bir süreçtir. Şen, a.g.e., s.122.

14

Hâsıl etme, meydana getirme, üretme. Devellioğlu, a.g.e., 526.
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cut bölümün çalışmanın kapsamına dâhil edilmemesi ve transkripsiyonunun verilmesi nedeniyle bu alana ilişkin açıklamalar kâfi görülmüştür. Yine de, raporda
tesis edilen bu vergiler hakkında, istihlak vergilerinin gerek işlemleri basitleştirmesi gerekse başka ülkelerde uygulanan vergiler olması açısından memnuniyet
verici olduğu belirtilmiştir. Ancak uygulamaya sokulan bu vergilerin bazı sanat
alanları ile küçük esnaf üzerinde önemli bir yük oluşturacağı belirtilerek, üzerinde önemle düşünülmesi istenmiştir.
İstihlak vergilerinin barındırmış oldukları bu olumsuzluklar nedeniyle raporda, özellikle şeker, petrol, benzin, kibrit, alkollü içecekler ve sigara kâğıdı
gibi tekel konumunda olan mallar15 üzerinden vergi alınmasının vergilendirme
açısından en makul ve makbul olduğu düşünülmüş ve bu mallar üzerinden verginin alınabileceği ifade edilmiştir. Böylece bu malların vergilendirilmesinin iktisadi durum üzerinde sağlayacağı etkiler ele alınmıştır.
1.3. Raporun Sonuçları
“Hulasa-i Umumiye” başlığı altında yapılan değerlendirme kısmı, çok kısa
olacak şekilde 4 madde üzerinden aktarılmıştır. Bu maddeler şu şekilde sıralanmıştır:
i. Cumhuriyet hükümetinin Türk vergi sisteminde düzenlemeler yapmak
amacıyla meydana getirdiği değişiklerin, Türk ticaret âlemince memnuniyetle
kabul edildiği bildirilmiştir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında gerek esasların gerekse uygulamaya ilişkin meselelerin gizli-örtülü bir şekilde gerçekleştirilmesi söz konusu dönemin olağanüstü koşulları neticesinde mazur görüldüğü
ifade edilmiştir.
ii. Yapılan değişikliklerin gerek tacirler gerekse tüketiciler üzerinde meydana getirmiş olduğu sonuçların araştırılması ve bu sonuçlardan olumsuz yönde
gerçekleşenlerin giderilmesi işleminin Türk ticaret âlemi tarafından şükran ve
minnetle karşılandığı beyan edilmiştir.
iii. Aşarın kaldırılması sonucunda ortaya çıkan gelir açığının giderilmesi
için gerek dolaysız vergilerden mevcut olanların düzenlenmesi ve yeni vergiler
ilave edilmesi gerekse dolaylı vergilere umumi ve hususi istihlak vergilerinin ek15

Talep esnekliği düşük olan malların vergilendirilmesi yoluyla vergi gelirlerinin artırılması hedeflenmiştir. Maliye Literatüründe “Ramsey Kuralı” olarak bilinmektedir. Şen, a.g.e., 275.
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lenmesinin memnuniyet verici olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bundan sonra yapılacak düzenlemelerde bu ahenge dikkat edilmesinin ümit edildiği ifade edilmiştir.
iv. Yapılan düzenlemeler neticesinde bünyesinde derin etkiler barındırdığı
düşünülen ve yeni Türk Vergi Sisteminin işleyen en önemli çarkı olması beklenen Kazanç Vergisinin yüklenmiş olduğu bu önemli görevin, Türk ticaret
âleminin dikkatini çektiği belirtilmiştir.
2. RAPORUN KAPSAMI VE AŞAR VERGİSİ
Raporun düzenlediği tarihin Aşar Vergisinin kaldırıldığı tarihten bir yıl
sonrasına tekabül etmesi hasebiyle, raporun genel çerçevesini Aşar Vergisinin
kaldırılmasıyla meydana gelen gelir eksikliğinin giderilmesi ve bu yolla yeni konulan vergilerin vergi sisteminde meydana getirdiği etkilerin tartışılması oluşturmuştur.
Sözlükte ondalıklar, öşürler, toprak mahsullerinden hazine giderleri için
onda bir nispetinde alınan vergiler anlamına gelen “uşr” (çoğulu uşûr, aşar) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan öşür, İslam hukukunda toprak ürünlerinden
tahsil edilen zekâtı ifade etmektedir16. Öşür vergisi, öşri topraklar denilen ve
İslam fethi sırasında Müslüman olan veya fetih esnasında İslam dinini kabul
eden kişilerin sahip oldukları topraklardan alınmaktadır. Alınan bu vergi bir
toprak vergisi olmayıp, toprak sahiplerinin elde ettikleri ürünlerden alınan bir
vergidir17.
Her ne kadar günümüzde öşür kavramı İslam dini içinde ele alınmakta
ve öşrün tanımında onda birlik gibi bir oransal değeri bulunduğu ifade edilse de, geçmiş dönemlerde bu verginin farklı oranlar çerçevesinde uygulandığı
görülmektedir18. Özellikle milattan önce Akdeniz dolaylarında sahip olunan
topraktan ya da kiralanarak işletilen topraklardan bu yolla vergi alındığı bilinmektedir. Bu dönemde parasal ekonominin yaygın olmaması hasebiyle alınan
vergiler genel olarak ayni şekilde, başka bir ifadeyle ürün üzerinden alınmıştır.
16

Devellioğlu, a.g.e., 996; Mehmet Erkal, Öşür maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 3, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991, s.97.

17

Yusuf Kurt, Osmanlı Toprak Yönetimi, Osmanlı Ansiklopedisi, C 3, Yeni Türkiye Yayınları
s. 59-65, Ankara, 1999, s.59.

18

J. A. Macclulloch, Tithe. Encyclopedia of Religion and Ethics, c. XII, Edinsburg: T. & T.
Clark, (Edited by James Hastings), 1922, s.347.
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Böylece Aşar Vergisinin ilk dönem uygulamaları gözlemlenmiştir. Bu dönemde Aşar Vergisi “ dîme” olarak adlandırılmıştır19. Ancak Erkal20, öşür vergisinin
kullanımı her ne kadar eski dönemlere dayanmış olsa da, öşür kelimesinin terim
anlamını Hz. Peygamber (s.a.v.)’in konuya ilişkin hadisindeki kullanımdan aldığını ifade etmiştir. Böylece ilk dönemlerde üründen ziyade topraktan alınan
vergileri kapsadığı, ancak İslam dini ile birlikte ürün üzerinden alınan bir vergiye dönüştüğü belirtilmiştir.
Böylesine önemli bir geçmişe sahip olan Aşar Vergisi, Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu aşamasında,
imparatorluktan miras kalan birçok unsur gibi yeni devlet sisteminden önemli
ölçüde etkilenmiştir. Yaşanan bu etkileşim neticesinde maliye sistemi açısından
ortaya çıkan en önemli sonuç Aşar Vergisinin kaldırılması olmuştur.
Günümüzde Aşar Vergisi uygulaması ve kaldırışı hakkında ortak bir fikir
akımı bulunmaktadır. Bu fikir akımına göre Aşar Vergisi, köylü üzerinde büyük
bir yük olarak düşünülmüş ve Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren sınıfsal
farklılaşmanın meydana gelmesinde temel etken olduğu kabul edilmiştir21. Bu
kapsamda Aşar Vergisinin kaldırılması ile tarım kesimi üzerindeki vergi yükünün hafifletildiği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu uygulamanın Cumhuriyetin
ilk yıllarında sahip olunan mali düşüncenin bir yansıması olduğu ifade edilmiştir. Böylece Cumhuriyet ile birlikte artık devletin gelir elde etmekten ziyade
vergide adalet ve eşitlik ilkelerine önem verdiği ve mali sistemi bu şekilde dizayn
ettiği ifade edilmiştir22.
Özellikle günümüzde yapılan çalışmalarda, Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir
döneme geçildiği ve bu yeni dönemde de eski kurumların barınamayacağı belirtilmiştir23. Bu konuda 1 Kasım 1924 yılında Büyük Millet Meclisi açılışında
19

A. Neurisse, “Akdeniz’de Gelir Vergisi’nin Arkeolojisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, (Çeviren: Z. Sacit Önen) C II, S 1-2, 1998, s.291-296.

20

Erkal, a.g.e., s.97.

21

N. E. Önal, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarımsal Dönüşüm (1858-1918)”, Anadolu International Conference in Economics. June 17-19. Eskişehir, 2009, s.7.; Onur Eroğlu, “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi”, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 12, 2012, s.73.

22

Eroğlu, a.g.m., s.82.

23

Yaşar Süleyman, “Türk Maliyesinde Devrim: Aşar’ın Kaldırılması”, Maliye Dergisi, Atatürk
Özel Sayısı, 1981, s.258.
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konuşan Mustafa Kemal’in “… Memleketin başında Kurun-u Vusta24 en insafsız
belası olarak hâlâ musallat duran aşarın ilgasını meclisi aliye teklif edebilecek bir seviyeyi maliyeye cumhuriyet idaresinin bir senede vasıl olması cidden şayanı memnuniyet ve şükrandır25…” sözü dikkate alınarak; bu verginin mali yapıda çağdışılığı
temsil eden bir kurum olduğu kabul edilmiştir. Çağdaşlaşma yolunda çığır açıcı
bir vakıa ve cesur bir adım olarak kabul edilen aşarın kaldırılması işlemi, gerek maliye sisteminde önemli bir gelir kaynağından yoksun olma gerekse bütçe
açıklarıyla karşılaşma pahasına atılmış bir adım olarak addedilmiştir26. Maliye
sistemini böylesine derinden etkileyen bir kararın alınması, mezkûr dönemdeki
yöneticilerin vergide adaleti sağlamadaki kararlılıklarına işaret edildiği beyan
edilmiş ve bu uğurda Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki katı iktisadi ve mali
kural olarak görülen denk bütçe kuralının dahi esnetilebileceği görülmüştür27.
Maliye sisteminden çıkarılan ve köklü bir dönüşümün yaşanmasına öncülük eden Aşar Vergisi, İslam hukukuna dayanan, dinsel gücün devlet gücü yerine
geçtiği ve insanların vicdanlarında baskıya yol açtığı kabul edilmiş ve teokratik
devletin rahatlıkla kullandığı bir vasıta haline dönüştüğü ifade edilmiştir28. Bu
nedenle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok alanda olduğu gibi maliye alanında da Osmanlı sisteminden ayrışması adına altı yüz yıllık vergiden
uzaklaşıldığı belirtilmiştir29.
Söz konusu dönemde basın, Aşar Vergisinin kaldırılması hakkında geleneksel Osmanlı sistemden uzaklaşılması ve köylü üzerindeki vergi yükünün hafifletilmiş olması nedeniyle bu olayı bir devrim olarak nitelemiştir. Ancak Özbek30,
Aşar Vergisinin kaldırılmasının bir devrim olarak nitelendirmenin yanlış veya
eksik olduğunu ifade etmiştir.
24

Ortaçağ, Devellioğlu, a.g.e., s.608.

25

Uçar Demirkan, “Atatürk’ün Maliye Siyasası”, Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, 1981,
s.56.

26

Kemal Sakarya, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Maliyesi (1919-1938)”, Maliye Dergisi,
Atatürk Özel Sayısı, 1981, s.24.

27

Kemal Kılıçdaroğlu, “Kemalist Öğretide Maliye”, Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı,
1981, s.83.

28

Mustafa Koç, “Türk Kamu Maliyesinde Kemalist Devrimler”, Maliye Dergisi, Atatürk Özel
Sayısı, 1981, s.32.

29

Sakarya, a.g.m.,19.

30

Nadir Özbek, “Köylü Aşardan Kurtuldu”, Cumhuriyetin 57 Yılı, C 1, 1923-1953, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, s.46.
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Aşar Vergisinin kaldırılması ile mükelleflerin vergi yükünden ve mültezimlerin zulmünden kurtarıldığını ancak bu uygulamanın söz konusu yıllarda 10
yıldan fazla bir süredir savaşan toplum açısından kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtmiştir. Ayrıca devrim olarak kabul edilen bu uygulamaya rağmen
dönemin hükümetinin, tarımsal kesimden elde ettiği vergi gelirlerini topyekun
gözden çıkarmak niyetinde olmadığını belirten Özbek 31, mezkur yıllarda “Toprak Mahsulleri Vergisi32” adında yeni bir vergi alınmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Bu yeni vergi ile birlikte pazarlanabilir ürün üzerinden %10 olarak vergi
alınacağı kararlaştırılmıştır. Yaşanan bu değişikliğin gerek uygulama gerekse
oran açısından Aşar Vergisine benzer olduğu belirtilmiş ve yeni verginin çok
önemli bir değişiklik getirmediği ifade edilmiştir.
Bu konuda Duru33, Aşar Vergisinin kaldırılmasını, başlatılan olumlu bir
atılım olarak ifade etmiş, ancak bu olumlu havanın sürdürülemediğini ve gerekli
vergi reformlarının gerçekleştirilmediğini bildirmiştir. Bu durumun kaçınılmaz
olarak etkin bir vergi sisteminin kurulamamasına ve Türk maliyesinin ekonomik darboğazlara düşmesine neden olduğunu ifade etmiştir. Böylece ortaya çıkan bu mali krizin aşılmasında özellikle tekel gelirlerine, tüketim ve olağanüstü
vergilere başvurulması yoluna gidildiğini ifade etmiştir.

31

Özbek, a.g.m., s.46.

32

Toprak Mahsülleri Vergisi, 1940’lı yıllarda uygulanan bir vergi türü olmasına rağmen, bir nevi
Aşar Vergisine dönüş olması açısından önemlidir.

33

Cihan Duru, “Atatürk Döneminde Olağanüstü Vergiler”, Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, 1981, s.286.
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SONUÇ
Tüm açıklamalar çerçevesinde, 1926 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından ele alınan raporda esas itibarıyla kaldırılan Aşar Vergisinin,
iktisadi ve mali alanda meydana getirdiği değişikliklere yer verilmiştir. Rapora
göre çağdaşlaşma yolunda ilerleyen Cumhuriyetin ortaçağ döneminden kalma
bir vergiden kurtulmasının, maliye sistemi açısından bir devrim olduğu belirtilmiş ve özelliklede Batılı ülkelerin takip edilmesi ve bu değişikliklerin ahenkle
gerçekleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Böylece artık Türk köylüsünün mültezimlerin zulümlerinden ve bu yolla fakirlikten kurtulacağı; nihayetinde de
sonraki 10 yıl içerisinde Türk köylüsünün müreffeh bir konuma erişeceği ifade
edilmiştir. Maliye idaresinde birçok aksaklıkların bulunmasına ve bu uğurda
yapılan değişikliklerin birtakım sorunlara yol açmasına rağmen, mükelleflerin
yaşanan bu değişikliklerden memnun oldukları belirtilmiştir.
Ancak oluşturulan tüm bu olumlu havaya rağmen, Türk köylüsünün hâlâ
fakir olduğu gerçeği göz önüne alındığında- ki raporda ele alındığı üzere, Aşar
Vergisinin kaldırılması ile köylünün zenginleşeceği belirtilmiş- Aşar Vergisinin
kaldırılması için ileri sürülen nedenlerin ve ulaşılması istenen hedeflerin sağlanamadığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle, her ne kadar köylü üzerindeki vergi
yükünün azaltılması ve bu verginin kaldırılmasındaki temel amaç vergilemede
adalet ve eşitliğin sağlanması şeklinde ileri sürülse de; yaşanan tecrübeler dikkate alındığında bu amaca erişilemediği görülmektedir. Ayrıca gerek Aşar Vergisi
hakkında yapılan yorumlar gerekse Aşar Vergisinin Osmanlı maliye sistemindeki yeri düşünüldüğünde, asıl amacın eski sistemden uzaklaşılması ve Osmanlı
Devletine ait izlerin bertaraf edilmesi olduğu görülmektedir. Tüm bu sonuçları
raporda Aşar Vergisinin kaldırılmasının amaçlarında ve Aşar Vergisi yerine tesis
edilen vergilerde bulmak mümkündür.
Dönemin Batılı devletlerini takip etme adına ithal edilen vergilerin, ithal
edildiği dönemdeki Türk iktisadi ve mali sistemine uygun olmadığı görülmüştür. Çünkü söz konusu dönemde, referans ülkeler olarak alınan ülkelerin sanayileşme alanında gelişmiş olmaları neticesinde tüketimin vergilendirilmesi, kamu
maliyesi açısından gelir sağlama fonksiyonuna sahip iken, yeni kurulan Cumhuriyet böylesine bir sanayileşme alt yapısına sahip olamadığı için böyle bir fonksiyonu yerine getirememiştir. Böylece kamu gelirlerinde bir kayıp yaşanmış ve söz
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konusu bu kaybı gidermek adına yeni vergilere başvurulduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca sonraki yıllarda yine “Toprak Mahsulleri Vergisi”34 adıyla tarım sektöründen bu vergiye yeniden başvurulması bu düşünceleri destekler niteliktedir.

34

Aşar Vergisinin kaldırılması ile ortaya çıkan gelir azlığı nedeni ve İkinci Dünya Savaşı’nın da
etkisiyle Ordu’nun ve büyük şehirlerin iaşesinin karşılanması bakımından önemli bir gelir
kaynağı olma vazifesi gören Toprak Mahsulleri Vergisi daha sonraki güncellemelerle bütün
tarımsal ürünler için %10’luk bir oran ile uygulanmaya başlanmış bunun sonucu olarak da
halk arasında Aşar’ın yeniden getirildiği söylentilerine sebep olmuştur. Bu verginin salınma
gerekçesi olarak savaşın yarattığı iktisadi güçlükler gösterilmiş, savaşın bitmesinin ardından
ise kaldırılması yönündeki talepler artmış nihayetinde de 01.01.1946 tarihinden geçerli olmak üzere bu vergi uygulamasına son verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Bkz: Akman, Şefik
Taylan, Akman, İnci Solak; “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Hububat Üretiminin Vergilendirilmesi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2) 2011, s. 73-91.
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MEMLEKETTE YENİ VERGİLERİN TE’SİRATI İKTİSADİYESİ
HAKKINDAKİ TEDKİKATA ZEYLEN KONGRE ENCÜMENİ
TARAFINDAN TANZİM OLUNAN RAPOR

KONGRE ENCÜMEN-İ MAHSUSU TARAFINDAN ALINMIŞTIR.
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VERGİLERİN İKTİSADİ TESİRLERİ
PROGRAMIMIZ:
Memleketimizin iktisadiyatı üzerindeki yeni vergilerin ne te’sir ika ettiği
araştırılır iken mevcut milli sanatlarımızdan bazılarının fena bir hayat-ı akibete
ma’ruz ve bazı sanatların bu sebepten dolayı milli iktisat içinden kaybolup olmadığı birinci derecede nazarı dikkatimizi celp etmiştir.
Vergilerin ikinci derecede iktisadi tesirleri, bazı sanatlarda efradı kasibeyi
tahkim ve takviye ve bazı efradı da sanatlardan mahrum etmek tarafından tecelli eder ki bu cihette komisyonumuz tarafından sureti mahsusada nazarı dikkate
alınmaya layık görülmüştür.
Üçüncü derecede yeni veriler çok defa sanayiyi milliyeden bazılarını fazlaca
mahmul eder iken diğer cihetten bazı sanatlar ile kazançları vergi yükünden
esirgeyebileceği ve bu hal dünyanın her memleketinde görüldüğü gibi, memleketimizde de görülebileceği için, komisyonumuz bu ciheti de unutmamış ve milli
sanayi-i hazıradan hangilerinin lehine yeni vergi sistemimizde mümtaz ve müreccah ve muvakki’ hazırlandığını veyahut vaziyetin böyle bir hali hazırlamaya
sebebiyet verdiğini araştırmak istemiştir.
Dördüncü derecede yeni vergiler mühim nispetlerde ağır olduğu takdirde
sermaye ve sanaatin şerait- salifesini ihlal edeceğine ve eski şekil ve derecelerde
temettüat ihtihsali kabil bulunmayacağına ve muvakkat zamanlara raci’ olarak
bir takım tereddüd devreleri geçirilmek icap edeceğine binaen milli sermayeden
veyahut milli sermayeye mülhak sermayelerden bir kısmının eshabı ile beraber
veyahut yalnızca diğer milli iktisatlara gidip birleşmek isteyip istemediğini araştırmak icap etmiştir.
İtiraf ederiz ki; bu husustaki tetkikatın her cihetine teşmiline henüz zaman
müsait değildir. Çünkü henüz vaziyet tevzih-i tam ile tevzih etmemiştir.
Filhakika yeni vergilerde üç mühim devre vardır: birinci devre vaz’ ve takninlerine kadar geçen hazırlık devresidir ki, bu zamanda gerek İstanbul Ticaret Odası ve gerek diğer Türk Ticaret Odaları, memleketimizin alakadar bütün
mehafil-i sairesiyle beraber hem ahenk olarak bu hususta nokta-i nazarlarını,
mütalaalarını, tahmine müsteniden izhar eylemişlerdir.
Bu devrin mütalaaları, şüphe yok, mazinin derslerine ve müktesep ma’lumata
istinat eder ve mevcut şerait-i iktisadiye hüsn-ü tahlil edilir ve kaffe-i evamil yeni
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kanunların mücibatı ile beraber nazar-ı dikkate alınır ise, atiyen tahakkuk edecek netayice şimdiden tahmini bir surette varılabilir.
İkinci devrenin: ilk sene-i tatbik devresi olduğu meydandadır. Bu nisbeten
ilk tecrübe devresi olduğu için, şekl-i zahirisi i’tibariyle bir nevi kargaşalık ve
acemilik devresi vücuda getirir. Burada vergileri tatbik edenler ile mükellefin
arasında muhtelif veçhelere taalluk etmek üzere, tehalüfler hasıl olabileceğine
göre, efkar-ı ammeyi tecelli ettiren matbuat ile kongrelerde birbirlerine mühim
derecede mütezad fikirler tebellür ettirilir.
Biz bugün ikinci devre maliyeyi yaşamaktayız. İstanbul Ticaret Odası ile
onun etrafında menafi-i meslekiyyelerini müdafaa ve vatani menfaatler ile ticari
menafiyi te’lif vazifesi ile mükellef olanlar bittab’ vergilerin iktisadi tesirlerini
mütalaa ederken, umumiyetten uzaklaşarak ve tahminlerden meh-ma-emken
kaçarken, sunuf-u muhtelifeye mensup mükellefleri dinler, fikirlerini istimzaç
eder ve şerait-i hayatiyyeyi umumi ve terkibi görüşler ile tahlil etmek sayesinde
daha kat’i kanaatlere vasıl olabilirler.
Komisyonunuz, kongre heyet-i umumiyesinde izhar edilen arzuya binaen
bilhassa bir çok mükellefini istima’ etmeği faydalı bulmuş ve muhtelif sanayi-i ticariyye ve a’maliyye eshabının şahsi ve mesleki fikirlerini alarak bunların kabil-i
hazf ve ilave olan aksamı tayy ve leb-i asliyi burada istihraç ile huzur- u alinize
arz etmek imkanını bulmuştur. Ancak, zamanın adem-i kifayesine ve meselenin
aglak ve müşkilatına binaen, varabildiğimiz neticeler, bu güne nazaran İstanbul
muhit-i ticarisine ait ve hadisat-ı hazıranın revişine mutabık olan ve fakat yarın
az çok tebdiline düçar olması mümkün ve başka mahallerce ayrıca tetkike layık
ve kabil bulunan neticelerden ibarettir.
Üçüncü devre: vergilerin yataklarını yaptıktan ve iktisadi tesirlerini göstererek cereyanlarını kuvvetleşdirdikten sonra tayin eden vaziyet-i müessereleri
dereke, devamlı olmak ve memleketin hayat-ı umumiyye-i iktisadiyyesinde bu
vaziyetten kurtulmak imkan tahtında bulunmamak yüzünden en mühimdir. Ve
buna ait tetkikat yapılmak için üçüncü devreye bihakkın girmek yani daha bir
iki sene intizar etmek lazımdır. Gelecek senelerin kongrelerinde mühim mevzuu münakaşa olacak olan ve in’ikasat-ı ictimaiyyesi ile memleketimizin sunuf-u
cedide-i ictimaiyyesinin te’sis ve teşkiline veyahut muhkemiyyetine hadim olacak olan ihtimalatı şimdilik bit’tab’ programımızdan hariç bırakmak icap etmektedir.
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BİLAVASITA VERGİLER:
Türk vergi sisteminde en derin inkılâp yapılan saha burasıdır. Çünkü, altı
asırlık Aşar tarihe gömülmüş olduğu halde, Türk şehir halkı ve erbab-ı ticaret
ve sanaatı ile serbest kazanç eshabına raci’ olarak yeni devrenin en asri vergiler
evsaf-ı asliyesine min cihetin malik kazanç, umumi ve hususi istihlak vergileri
ile onlara tetimme olacak bir maktu’ vergi konulduğu gibi mevrusat ile bila sa’y
meksubata Türkiye’de müterakki bir teklif ihdas ve iş bu vergileri itmam ve
ikmal edecek devlete, vilayete ve nevahiye ait yeni bir takım vergiler te’sis edilmiştir.
AŞARIN İLGASI VE NETAYİC-İ İKTİSADİYYESİ
1- Aşarın ilgası altı asırdan beri bir nevi ıstırap-ı iktisadi ve sefalet altında
inleyen köylüyü hürriyet ve serbestisine kavuşturmuştur. Türk köylüsü bundan
böyle daha hür ve ser azat olarak tahmini ekeceği, ekinini, biçeceği ve serbesti
dairesinde mukarriz ve tüccar ve müessesat-ı itibariyye ile münasebette bulunacağı için, kabiliyet-i mefturesini gösterecektir.
2- bunun ilk iktisadi semeresi: İstihsalini miktaren çoğaltmak, nev’en artırmak, saffen ve kıymeten yükseltmekten ibarettir ki, in’ikasat-ı ticariyyesi ne
kadar yüksek olur ise olsun, bu günden itibaren tesirlerini göstermeye başlamıştır, telakki olunabilir.
3- Aşarın ilgası: ilk vazıh ve mütebellir neticesini: toprak kıymetlerinde göstermek lazımdır. İşlek ve sahili mevkilerde olan, inbatı kuvveti riyazi hesaplar
ile malum olan topraklarda bu tezayid kıymet yerden yere tahvil etmek üzere
başta birden on ve on beşte bir derecesinde vukua gelmek lazım ve bazı muvafık
esbab-ı ticariyye ve iktisadiyye inzimam eder ise toprak kıymetlerinin birer misli
derecesinde bir çok yerlerde artacağı muhakkaktır.
Hukümet-i Cumhuriyece vücuda getirilen ıslahat-ı mühimmenin köylüyü
sermaye kıymeti nokta-i nazarından mühim bir intifa’-ı iktisadiye götürdüğü
meydandadır. İşbu terfi’-i kıymetlere İstanbul ve civarında az tesadüf edilmekte
ise de, Bursa, Marmara sahilleri ile dahili şimendifer güzergahlarında terfiler
nazarı dikkati celp etmeye başlayacak derecelerdedir. Mamafih, umumi toprak
terfi’ kıymeti ceryanı azimi henüz başlamamıştır, denilemez.
4- Aşarın kalkması bazı nev mallarımızın piyasaya sevk, büyük istihlak
merkezlerine nakli emrinde maziye nazaran mütevafit tesirler yapmakta bu hal
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evvela köylü lehinde ve sonra umumi ticaret lehinde bir netice-i iktisadiyye tevellüt etmektedir. Eski zamanlarda hasadı müteakip mültezimler büyük partilerde güzergahlara zahire ve saire sevk ederler ve bu esnada köylülerde borçları
ve sair ihtiyaçları sebebiyle mallarını pazara götürürler idi. Türkiye’de büyük
zahire tekeliyatı evvelleri iki üç, nihayet dört ay devam eden ısıtmalı bir hareket
idi. Ve aynı istikamette büyük partiler ile küçük partiler ızdırarı bir surette pazara çıkarılmak yüzünden fiyatlar kırılır idi. Lakin senenin ortasına doğru zahire
noksanının piyasalarda tahakkuku üzerine fiyatlar azim terfiler gösterir idi. İşte
şimdi cebri tenezzül fiyatlar olmayacağı gibi azim terfilerde vukua gelmeyecek
ve köylü eski mültezim devirlerinden kurtulduğu gibi, piyasayı idare ve takip
edebilmek iktidarını da kazandığı için en iyi fiyat zamanlarını kollayabilecektir.
Bu vaziyet bilhassa köylünün lehindedir. Çünkü köylü bir kere serbesttir ve
sonra kendisine en uygun zamanları intihap edecek ve fiyatlar lüzumsuz bir surette kırılmayacağı için, mahsulüne layık olan fiyatları bulmaya meh-ma-emken
imkan-ı iktidar kazanabilecektir. Sun’i tedbirler ile köylünün mahsulüne daha
yüksek fiyat buldurmak hususundaki her türlü tertibata tevessülden evvel memleketin köylüyü fiyat hususunda himaye edecek böyle bir devre-i tabii’ye girmesi
şayanı şükrandır.
Köylü lehine tezayid-i fiyatı nispeten istilzam eden vaziyeti hazırayı şöyle
canlandırabiliriz: 1 - Köylü bugün serbesttir. Mültezim kayıtlarının altında kalmadığı için, küçük küçük partilerde köylü malını pazarlara daha erken indirebilmektedir. 2 - Köylü malından mühim kısmını mazide yine mültezim ve tevabi’-i
ıztırarları yüzünden hasat ile beraber elinden çıkarmak ıstırarında iken, bugün
bundan kurtulmuştur. 3 - Mültezim malı köylü malına rakip idi. Küçük partiler
uzmanın büyük ticari ve teşkilatı tarafından mazhar- ı iltifat olmaz idi. Halbuki
bügün bilhassa zahirecilik ticari şekil icrası itibariyle yeni bir devreye girdiği
için, köylüler malları ile aranmakta ve arkalarından koşulmaktadır.
İşte, bu sebepler memleketimiz zahire ve sair mahsulat türabiyye piyasasında yeni muvazene şartlarını te’sis etmiş, ve bu muvazene evvel-be-evvel köylünün lehine olduğu için, aynı miktar malın mukabilinde eski senelere nazaran
köylünün eline daha fazla para girmeye, ta’bir-i aher ile mal daha fazla etmeye
başlamış veyahut zayıf, orta halli ve kavi köylülerden hiç birinin malını da kır
fiyatı verilmeyerek almak imkanının kalmadığı bu gün görülmekte bulunmuştur.
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Eski mültezim ve zahirecilerden bir çoğunun yeni serbesti dairesinde işi
tamamen tüccarlığa döndüğü nazar-ı dikkat ve memnuniyeti calibdir. Bu sınıf yeni Türk burjuvazisinin esaslarını yeni telakilere göre görmekte ve bunların köylüye karşı mukarrız vaziyetleri de değişmek üzere olduğundan tüccar
ile Türk köylüsü ve müstahsilin ziraiyyesi arasındaki münasebet müstahsil ve
siparişkari hal-i tabiisine girmektedir.
Bu hale göre, seneler tevali ettikçe, Türk köyleri muvehher malları bulunan
ve kim azime-i tasarrufiyye ye malik olan ambarlar haline gelecektir.
5 - Gerek ziraat- i adiyye ve gerek hayvan yetiştirmek ve tevabiği gibi işler,
girmek üzere bulunduğumuz, yeni devreye nazaran, daha fazla sermaye tahsis
ve mesai saf etmeye müsait bir zemin-i iktisadi olmaktadır. Vaziyeti tecrübe
ve imtihan etmek üzere memleketimizin sermayedarlarından bazı kimseler ile
müteşebbisin-i ecnebiyyeden bazılarının bu maksat ile bir takım sermaye grupmanları vücuda getirmek istediklerini ve tali’lerini tecrübe etmek niyetinde olduklarını görmemek mümkün değildir. Orta ve büyük mikyasda çiftçilik, peynircilik, sütçülük ve odunculuk yapmak üzere Orta Anadolu’da bazı teşebbüsler
zuhur etmiştir. Yeni vergiler ile bunların vaziyeti alakadardır.
6 - Memleketimizde pamuk sahası genişlemekte, tütün sahası ile fındık
sahası yeni topraklar kazandırmaktadır. Dahili ihtiyacı istifa etmek vazifesini
daha iyi idareye başlamış olan mühim zirai mıntıkalar, işlenmeyen topraklarını
da hububat için kımıldatmaya çalışmaktadır.
Aşarın ilgası bilhassa zirai faaliyeti kurtarışlı yapmaya başladığı için, bu hareketin umumileşmesi tabiidir. Nakdi sermaye noksanı telafi ve hayvan ve alat-ı
ziraiyye’nin tedariki Türk tüccarı tarafından teshil ve bu hareket devletçe teşvik
ve teşci’ edilince, henüz umumileşmeyen bu hareketler umumi ve milli bir “Zirai
Kımıldanma” şekil ve haline inkılâp edeceği meydandadır.
7- Aşarın ilgası yüzünden orta ve bu büyük çiftçilik düne nazaran daha
müesser, hesaplı ve kurtarışlı asri vesait ile teçhiz etmekte olduğuna ve kendi işini
kendi emeği ve fetaneti ile gördüğüne şahit olmaktayız.
İstanbul mıntıkası ile beraber sahili mıntıkalarımız da ve bilhassa şimendifer güzergahlarımızda vergi tebeddülatı ile alakadar olarak görülen bu hadiseler
bize gösteriyor ki, memleketimiz aheste aheste ilerlemek üzere evvelen daha fazla
ve vası’ sahalara doğru ziraiyyatını ilerletiyor. Saniyen, daha kurtarışlı bir ziraat
devresine giriyor.
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Salisen: daha fazla miktarda mahsul idrak ediyor ve bunlar maziye nazaran
daha nefis olmaya istidat gösterdiğinden fi’l asıl mali daha ziyade para ediyor.
Rabian: köylü malı eskisi gibi hasadı müteakip tamamen köylünün elinden bi’l
ıstırar çıkmadığı ve piyasayı köylü peyderpey gıdalandırdığı için, malına ticareten dahi daha iyi fiyatlar buluyor.
Bütün bu ifadelerde Türk köylülerine doğru asrililik ve yeni bir zihniyet-i
iktisadiyye ve ticariyyenin fiilen götürülmekte olduğuna ve köylünün bundan
istifade edebilmesi temin edildiğine delalet eder. Köy istihsal sistemi bütün ichizası, vesaiti ile teşkil etmekte ve daha serbest istihsal etmek ve daha kolay sermaye
bulmak, daha iyi zamanlarda piyasalara inmek ve malını indirmek kuvvetini kazanan Türk köylüsü kendisini serbest ve serazat gördükten maada, yüzde kaçlara
kadar gittiği bilinmeyen ve bazen saf kazancının hepsine yakın, bir kısmını alan
ve onu muttasıl mültezime ve şehirliye borçlu yapan aşardan da kurtulunca Türk
köylüsü zengin olmaya namzet görünmektedir. Türk köylüsünün zengin olup
olamayacağı on sene içinde belli olacaktır. Manayı has ile Türk köylüsü zengin
olamasa bile refahı yükselecek ve maziye nazaran ve daha mühim bir müstehlik
kitlesi vücuda getirecek ve hele aşarın ilgası sebebiyle vaz’ edilen ve şehirlilere
bedayeten yüklenen vergilerin bilhassa istihlak vergilerinin ilgası tarikiyle gelen
ağırlıklarını Türk köylüsü hiç his etmeyerek omuzlarında taşıyacaktır.
Muhtıra: (Gelecek seneler arası vergisi zamimelerinin tatbikini tahakkuk
edince köylünün hali bu seneden ziyade güçleşeceği unutulmamalıdır.)
KAZANÇ VERGİSİ:
Hükümet-i Cumhuriyye aşarın ilgasından mütevellit olan boşluğu doldurmak üzere, Türk vergi sisteminde umumi ve ciddi tahvilat vücuda getirmek ıstırarında kaldığı zaman, yapacağı ıslahatı bir taraftan hazine-i maliyenin boşluğunu doldurmaya hadim bir surette yaptığı gibi, bir taraftan da vergi sisteminde
asri telakkileri nazar-ı dikkate almaya azim etmiş ve kazanç vergisi bu suretle
meydana çıkmıştır.
Bu vergi ruhu itibariyle Avrupalıların irat vergisi rolünü ifaya namzettir.
Filhakika: bu vergide hemen hemen umumi kazançları içine almaya çalışmak
ve Türkiye’de yaşayıp kazanan kimselerin kaffe-i meksubatını doğrudan doğruya bu vergiye tabi tutmak arzusu görülmektedir, Lakin vaz-ı kanun henüz
zamanında gelmediğini zan ederek burada tamamen radikal davranmamış ve
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iktibas eylediği kanunların bir çok canlı ve lüzumlu noktalarını ihmal ve kazanç
kanunu sadece eski temettü kanununa nazaran bir nüsha-i mükemmele haline
isal ile iktifa eylemiştir.
Vergi te’sir-i İktisadisi nokta-i nazarından: Vaz-ı kanunun nokta-i nazarına
mutabık bir tesir icra etmeye namzettir. Vaz-ı Kanunun: Her kasibin (kazanan)
hakiki ve müstehak iradından, yani saf kazancından bir hisse ifraz etmek niyetindedir. Vaz-ı Kanun: her kazanıcın sahibinin haline göre, kendisinde vergi yükü kalmak üzere bu vergiyi vaz’ etmektedir. Kazancın vergileri mutedil
oldukları ve hakiki, safi kazancı mehmul kıldıkları takdirde: mükellifine bar
(yük) olurlar. Ve gayrı kimselere muamele-i ticariyyeleri yüzünden nakl ve dur
edilemezler.
Vergi nispeti memurin ve müstahdeminde 3-4 den başlayarak sunuf-u ticariyyede 3000 liradan sonra %6’dan başlayarak terakki gösterdiği ve elli bin
liranın fevkindeki büyük ve nadir kazançlardan %14 derecesinde bir hisse ifraz
eylediği için, aşırı ağır ve muharribane tesir-i iktisadi ika’ına muktedir bir nispet
telakki olunamaz. Bu noktayı nazarımız eski Aşar Vergisi şekli ile mukayese
yapıldığına göredir. Vergi kanununun iktibas edildiği memleketlerde bu nispet
bir az daha hafiftir. Velakin oralardaki vaziyet de diğer bir takım vergiler ile
ağırlaşmaya mütemayildir.
Verginin tevcihi: filasıl kar mevcudiyeti haline nazaran kabul edilmiş olduğu için, beyanname vermeye mecbur ve bunu bihakk ifaya muktedir ve hahişkar
olan memleketimiz mükellefini iktisaden bu verginin yükünden hiçbir suretle
müşteki olamaz. Eski vergilere kıyasen bu vergi nispeti oldukça yüksektir. Ve
şehirli kasibleri Avrupa memleketleri mükellefinine vergi muvacehesinde bulunmak noktayı nazarında benzetmektedir.
Türk memleketi her sahada gariplere benzediği ve bu teşabüh ve temasülatın faydalarını iktitaf ettiği gibi, bunun zaruriyyat ve netayicini de aynen kabul
etmekte zerre kadar tereddüt edilmemek lazım olduğu içindir ki, gerek vatani
ihtiyaç ve zaruretleri şahsen müdrik olan mükellefler ve gerek sunuf-ı muhtelife-i
ticariyye bu vergilerin fi’l asl ağırlığından asla şikayet edecek bir sebep ve mahal
bulamamışlardır.
Kazanç vergisinde iktisadi ağırlık ve te’sir mihrabane icrası imkanlarına
müsteniden şikayet olmamakla beraber adaletin tamamıyla burada temin olunamayacağına ait endişeler mevcut ve bu da beyanname sisteminde esasen mü-
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kellefinin kabiliyet, iktidar noksanı, vatana merbutiyet, vazife hissi ve namuskarane hareket ihtiyacı noktayı nazarından hazinenin beklediği dürüstiye nail
olamayacağı zan ve tahminlerine müstenittir. Mükellefin, bir seviye, telakki ve
iffet ve namusta bulunsalar ve hazineyi i’fal itibari ile maharet, lakaydi, heveste
bir ayarda olsalar idi, bu şikayetler ile endişelere de lüzum ve imkan kalmayacak
idi. Meselenin bu ciheti bir adalet meselesi olduğu ve bunun iktisadi tesiri mükellefler arasında bir nev’ mütevafit rekabet şeraiti elde etmek demek bulunduğu
için, bizi bila vasıta alakadar etmekte ve mesel yalnız o cihetten tetkiki istilzam
eylemektedir. Aynı derece ve kuvvette olduğu halde, biri kazancının %14ünü
verir iken, diğeri kazancının % 5-6’sını bile vermeyen müessese-i ticariyenin
rakibine karşı mümtaz mevkide kalacağı şüpheden vareste, böyle bir vaziyette
memlekette sunuf-u ticariyyeyi düşündürecek miktarlarla baliğ olacağı hakkındaki endişeler tahakkuk etse bu halin ihtilalkarane telakki olunacağı tabii ise
de bir taraftan hazine-i maliyenin günden güne daha iyi terbiye ihzar edeceği
me’murlarını harekete getireceği gibi, bir taraftan da sunuf-ı muhtelife-i ticariye
mesellerinin vazifelerini idrak ederek memlekette zuhuru melhuz olan bu iktisadi-mali anarşinin önüne geçmeye çalışacağı ve diğer cihetten umumi seviye-i
milliye ve ahlakiyenin yükselerek, su’i istismalardan içtinaba halkı ve umumiyetle mükellefini davet ve amale eyleyeceği de unutulmamalıdır. Binaenaleyh,
vicdanları tatmin edecek derecede tam bir vergi adaleti elde edilmese bile iktisadi tahrip ve su-i tesirlere müsaade hallere meydan bırakılmayacağına olsun
inanılmak kabil ve kazanç vergisinin fena rekabet şartları tevlit edeceği şüphe ve
tahminleri cerhe layıktır.
Kazanç vergisinde en ziyade iktisaden korkulacak olan vaziyet beyanname
vermeye gayrimuktedir telakki edilen ve vaziyetleri kendilerinden beyanname
istemeye imkan bırakmadığından, kazançları matrahı sabit esaslara ve karine-i
zahirelere isnat ettirilen mükellefinin halleridir. Bunlarda indelhesap vergi nispeti daha mütefavit derecelerde şahıstan şahsa değişecek ve rekabet şeraiti burada daha büyük tehalüf gösterecektir. Bilhassa işleri bozuk giden ve henüz işlere
başlayan müesseseler ile ırkların evladından diğer mücerrep ve eskilere nazaran
vergi yükü daha fazla mahsup olacaktır.
Kazanç vergisi dahilinde bulunan ve unvan harcı, ruhsatiyyesi suretinde tezahür eden maktu’ kısımlara gelince, bunlar iktisadi te’sir-i azim icrasına müsteid
olmadıkları gibi, esasen asıllarına mültehak ve hüküm itibariyle oraya tabidir.
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Kazanç vergisinde mütehakkik hasılat-ı safiye esas olduğuna göre, menabi’
kesibe eshabının hasılat-ı safiyelerini hesap etmek itibariyle aralarında tevafüt
yaptırmamak iktiza eder. Anonim şirketler için mesarif-i umumiyye hesaplarına dahil kar ve zarar hesabına alınması mücaz olan masraf veya muhtemel
zarar veya meşkuk matluplar ile kesiblerin intizam devamını te’mine hadim
olan her nev sigorta masraflarının ve ihtiyatlarının kabul edilmesi işbu müsavat
ve adaleti te’sis etmek itibariyle zaruri telakki olunur. Bu keyfiyet filusul vergiden affetmek olmayıp, gelecek senelere vergileri te’cil ve hakiki matrahı taharri
demektir. İşte serbest meslek ashabının ma’kul ve tespiti sehil olan bir miktarda
sigortalının mesarif meyanına ithali ve her nev’ müessesat-ı ticariyede sermaye
ve muamele miktarları ile mütenasip bir ihtiyat teşkiline muvaffakiyet edilmesi
muktezidir.
Muteehhil ve efrat ialesi müteaddid ve tahsil devresinde evladı mevcut olan
kazanç ashabı hakkında sehl-ül tatbik bazı asar-ı şefkat ve himaye vardır ki,
memasil-i kanunların hepsinde yer tutmuş iken, Türk Kazanç Kanununda bunların ne için yer bulmadığı anlamak mümkün değildir.
Beyannamelere merbut bilanço ve kar ve zarar hesapları mahtuyatının maddeten muhafaza ve ihfasına medar olacak teşkilat hazineyi maliyece ikmal ve
temini ile ticaret endişeleri izale ve vicdanları kısmen tatmin olunmak ittihazi
sehil olan tedabirden olsa gerektir.
MAKTU VERGİ:
Arazi, müskafat ve kazanç vergilerinden birine tabi olan mükellifin, senevi
101 kuruştan ziyade vergi verdiklerine nazaran, işbu vergilerinin hasıl mecmuuna nazaran alacakları altı sınıftan birine dahil olarak yarım liradan itibaren
başlayan ve sınıfına göre sabit bir vaziyet iktisap eden maktu’ vergi ile de mükellef kılınmaktadırlar. İşbu vergi nev’an bir sınıf vergisidir ve vergilerin vergisi
şeklinde tecelli etmektedir. Sabit bir mahiyeti haiz olduğuna ve vergiler hasıl
mecmua yükseldikçe sınıfına ait vergide mühim tezayid görülmediğine göre,
iş bu vergi mütedenni bir teklif sınıfıdır. Türkiye’de arazi müsakkafat itibariyle
al’ettarik ül iştirak tasarruf edilen mevzuatın kesreti ve dağınıklığı yüzünden, bu
verginin mükellefleri mühim bir miktara baliğ olacak ve vergi büyük şehirlerde
yükü itibariyle ehemmiyetsiz telakki edilmek icap eder iken, köylerde ve küçük
kasabalarda oldukça müziç ve hatta ağır telakki olunacaktır.
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Hazineye birkaç milyon lira vermesi mümkün olan bu verginin ayrıca müstakbel beyannameye tabi oluşu, vergilerin vergisi, şeklinde olan bu teklifatın
iz’acatını artırmaya vesile olmakta ve bu cihetle bir kısım münzem haline inkılabını ümit ve temenni etmek lazım olan vergi iktisaden bazı tabakalara yükünü
ağırca hissettirmekte ise de, aksettirilebilmesi kabil olmadığına nazaran bilvasıta
vergi vaz’ında vazığı kanunun aradığına tam mutabık bir vergi olarak maktu vergiyi kabul etmek ve iktisadi tesirlerini aramaktan sarfı nazar etmek muvafık olur.
(BİLVASITA VERGİLER)
UMUMİ VE HUSUSİ İSTİHLAK VERGİLERİ:
Aşarın ilgasından mütevellit olan boşluğu doldurmak eğer kazanç ve maktu
vergiler ile müsakkafat ve arazi vergisi zemaim mu’tedilesi ve hayvanattan alınan
sayim vergisi hasılat-ı mütezayidesi ile telakki olunabilse idi, Türk vası’ kanununun böyle bir vergiye müracaat etmek isteyeceği hatıra gelemez idi. Lakin,
ihtiyaç var idi. Ve başka memleketlerde, “iş yükünü” vergisi ismini alan chiffre
d’affairers vergisi bizde “istihlak vergileri” namı azimi ile hayatı maliyemize ithal
edildi.
Bunlardan umumi istihlak vergisi “Devr-i Ticariler” ile her nev’ a’malat
ve tamirat ve taahhüdaddaki “mesai kıyemini” istidadgah yaparak tarh edilen
ve müstehliki şahsen aramaya kalkışan bir vergidir. Mükellef kanunen ve aslen müstehlektir lakin, istifası mütevassıtlar vasıtasıyla vukua gelmekte ve hiçbir
memlekette tatbik edilmiş bir usul olmak üzere, pul ilsakı tarikiyle ekser varidatı
cibayet olunmaktadır.
Hususi istihlak vergisi, daha mahdud mahallerde olmak ve bir nev’ teklifattan madud olan istihlakat-ı gadaiyye ile lezaiz-i muhtelife sebep teklif olmak
üzere vaz’ olunmakta ve nispeti bu sebeple derecatına tabi ve vaziyet ve halin
müsaadesi ile mütenasiben mütezayit bulumaktadır.
Henüz mükellefini bu kadar çok zaman, mekanlar ile bir senede milyarlar
ile miktara baliğ küçüklü, büyüklü istihlakta takip etmenin imkanını maliye
tekniğine başka yerlerde ve ne de biz de hazırlandığı halde, konulan umumi ve
hususi istihlak vergisinin mücib olduğunu tereddüt ve endişeler ile şikayetler
sayılamaz ve kolay kolay da telhis olunamaz. Ancak bizi alakadar eden mesele
bu vergilerin sırf iktisadi te’siri olmak itibariyle, biz sahamızı suhuletle daraltabiliriz.
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1- İstihlak vergileri yüzünden her nev’ emtia ve eşyayı müberreme ve gayrı müberremenin istihlak ve iştirası azalmıştır. Memleket alış veriş hareketinde
mevcut olan ve her sınıfa az çok doğrudan doğruya veya dolayısıyla sirayet eden
nispi durgunluk, işte bu vergilerin evvel bi’l evvel neticesidir. Bu durgunluk bir
müddet sonra belki azalarak kalmayacak ve müstahlikıyn ile beraber satıcılar ve
bunların üzerinde murakabe vazifesini ifa eden makinanın hareketleri intizam
kazanacak ve mamafih bir bir istihlak vergilerinin furuht ve iştirayı te’hir, te’vik,
miktar muamelatı tenzil itibariyle husule getirdikleri netice-i vustiyye artık kesp
katiyet edeceği için, o hal bizim için müesses yeni normal bir vaziyet telakki olunacaktır. İtiraf etmek ıstırarındayız ki, istihlak vergileri kanunun çıktığını tan
edildiği gibi iktisadi vaziyeti felce uğratacaktır. Korkuları tahakkuk etmemiş ve
fazla korkanların endişeleri biraz tahaffuf etmiştir.
2- İstihlak vergileri alelumum emval ve emtianın her defa-i tedavülünde
alındığı için, istisna edilen sahalar hariç, satış bedellerinin vergi nispetinden biraz daha fazla artmaya temayül gösterdiği ve ekser emtiada terfi temayülünün
kendisini muhafazaya çalıştığı ve binaenaleyh, vergilerin müstehliklere doğru
gitmekte büyük bir istidat gösterdiği nazarı dikkati caliptir.
Bu hususta emtia-i ticariyyeyi muhtelif kısımlara ayırmak iktiza eder: 1ithalat emtiası, 2- ihracat emtiası, 3- dahilde istihsal ve dahilde istihlak edilen
emtia, 4- mevad-ı ibtidaiyyesi hariçten ithal edilen ve mevadd-ı ibtidaiyyesi hem
dahilden tedariki kabil ve hem hariçten celbi mümkün olan emtia-i mamule.
İTHALAT EMTİASI:
İthalat emtiası içinde istihlak vergisi tezayidi ve devirlerin teakibi yüzünden
yükün terfii sebebiyle, sürümü mühim nispetlerde duran veyahut ithalinden tamamen feragat edilen hiç bir mala tesadüf edilmemektedir. Bundan şu neticeyi
istihraç imkan hasıl olmuştur.
İthalat emtiası ekseriyetle tezayit-i fiyata nail olmakta ve müstehlike doğru
verginin devri kabil bulunmaktadır.
Lakin, hal-i tabiide ithalat-ı ticari ile onların müstehlikine doğru gidilir
iken kendilerine tavassut icra eden orta tüccarın Avrupa’ya siparişleri azalmakta
ve diğer cihetten Anadolu’nun içerlerinden talep ve sipariş eski derecesinde şiddetli bulunmaktadır. Memleketin bugün geçirdiği devir köylünün, şehirlinin
muhtaç olduğu bir çok hazır emtia ile beraber yarı sermaye gibi kullanılacak
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olan küçük alat ve edavatı mühim derecelerde artırmaya müsait olan bir teçhiz
ve hazırlanma devridir.
Tüccar hariçten ithal ettiği ve suhuletle tediyesine kendisini muktedir görebildiği emval-i mütezayide muvacehesinde görmedikçe, vaziyetini ticaretini,
emin görmek istemeyeceği için, ithalat-ı ticari ve onların peykleri olan mütevassıtlar vaziyetten memnun değillerdir. İthalat cereyanının inkişafı önüne verginin gittikçe yükselen mania gibi çıkmamasını temin için, bu hususta ortadaki mütevassıtların kabiliyetsizlerini kaldırmak ve çok müsait olan mahallerde
büyük tüccar tarafından şubeler ve vücuda getirmek, vergi yükünden tahfifine
medar olur. Her vergi gibi istihlak vergisi de, müesseseleri tevsi’ ve yahut daha
dar dairelere hasretmeye bir sebeb-i müesser olduğundan, ithalat-ı ticariyyenin
bu cihetleri ehemmiyetle derpiş ettikleri görülmekte ve mamafih gerek İstanbul ve gerek İzmir ticaret müesseselerince, istihlak vergileri yüzünden memleket
dahilinde müteaddit şubeler vücuda getiren ve süratle harekete gelen müesseseler görülmektedir. Vaziyet kesb-i katiyyet eder ve vergilerde tadilat vücuda gelmeyeceğine kanaat husule gelir ise: bazı masraf fedakarlıklarına girişilerek son
müstehliklere doğru bir adım daha yakın olmak üzere şubeciliğe ehemmiyet
verileceği ve binaenaleyh, küçük mutavassıtlar aleyhinde bir hareket-i ticariyye
olacağı muhakkaktır. Bu vaziyet memleketin umumi simayı iktisadisini tebdil
edemez. Ve Türk milli iktisadı için bir zarar-ı mahz da telakki olunamaz. Lakin
burada bir şartı unutmamak lazımdır. O da yeni husule gelen şubecilik temayülü hakikaten zait bazı masrafları tenkise hizmet eder ve dolayısıyla vergi yükü
derecesinde müstehlikini menfaatdar edecek bir nef’ i iktisadiye sebebiyet verir
ise büyük manifatura ile tuhafiye ve demircilik ile buna mikyas olacak şuubat-ı
ticariye’de küçük mutavassıtların nispi bir tazyik dalgasına müteveccih hareketlerin kolay muvaffak olmayacağı ve ender teşebbüslerin orta yerden kaldırılabileceği piyasamızda zan ve tahmin edilmektedir. Eğer bu tahmin tahakkuk eder
ise: ithalat emtiasının ekserisinde, vergi müstehlikine doğru aynen inikas edecek
ve ticaret hakları azalmayarak, vergi iktisaden mühim bir müessir olamayacak,
demek olur.
Ancak son müstehlikin olan köylünün ve küçük şehirlinin istihlak kabiliyeti bir taraftan artmaz veyahut artsa bile ya mahrumiyet kabulü veyahut başka
emtianın ikamesi veyahut mücadelecilik hissinin teması yüzünden bu hususta
geriye doğru fiyat terfilerini itecek bir cereyan ve vaziyet hasıl olur ise: büyük
toptancı veya ithalatçı tüccarın zarardan vikayesi ve vergi yükünden velev bir
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kısmını olsun üzerine almaktan içtinabı sebebiyle, istihlak vergilerini küçük ve
orta mutavassıtların üzerinde ikinci bir tevzie düçar olmak icap eder. Şehrimiz
en küçük esnafının umumiyetle hesapları bu merkezdedir ve kanaatleri istihlak
vergilerinden bir kısmının kendi üzerlerinde kaldığı tarzdadır.
İHRACAT EMTİASI:
Burada ilk evvel hatıra gelen: her devr-i ticaride istifa edilen yüzdeler üste
kona kona fiyatlar mademki artmaktadır, intihaen ecnebiler tarafından bunların
ödenmesi tabii olmak lazımdır. Türk müstehlikleri kim bilir, ne kadar ecnebi
vergilerini ale’ttarik inikas ödemektedir, bu hale göre, ihracat emtiası vasıtasıyla
mühim bir miktar istihlak vergilerimizin ecnebi müstehlikler tarafından ödenmesi müstebid midir?
Vaziyeti hazırayı şöyle hülasa edebiliriz:
Her ne zaman Türk tütün, fındık, üzüm, incir ile afyon, palamut, pamuk ve
derisi ve mevad-ı iptidaiye-i madeniye vesairenin cihan piyasasında mevkii kendisine fiyatları tespit etmek itibariyle hakim bir mevkii temin eder ve etmiştir.
İşbu emtia üzerine yüklenen vergilerde mallar ile beraber sürüklene sürüklene
ecnebi müstehliklerin ve evvel bil evvel tüccar ve fabrika türlerinin tabiat en
sırtlarına yüklenebilir. Lakin, burada bir dakika tevakkufa lüzum vardır.
Cihanda hiçbir meta’miz yoktur ki, bila kayd u şart hakimiyetine rakipsiz
olarak malik olabilsin.
Sonra, çok nefislerini yetiştirdiğimiz ihracat emtiamızın en kudretlileri muvacehesinde bile bi aman rakipler karşısında bulunmaktayız. Muhtelif vesileler
ile kongre heyet-i umumiyesinde müzakere ve münakaşa edilmiş olduğu vecihle,
Türk ihracat emtiasının nefasetini, hesais-i mergubeye malikiyetini ve hatta ehveniyetini mutlak bir rekabet-i kahirane esbabına malik iken, teşkilat-ı ticariye
noksanı, milli vapurlar ile ve milli mutavassıtlar ile mallarımızın sürülmemesi
ve arkadan Türk mallarını takviye edecek kredinin bulunamaması ve satışlarımızın birazda ecnebi müşterilere krediyle satılamaması vaziyetimizi kötüleştirmekte ve Türk mallarının fiyatını biraz kırmaktadır. İşte, bunlar delalet eder ve
ecnebilerin Türk malı alırken hariçte değil, dahilde bile açıktan daima istihlak
vergilerini üzerlerine almayacaklarını beyan ve bundan ısrarı ve binnetice ve
muvaffakiyetleri gösterir ki, Türkler için, bugün ecnebi piyasalara kendi vergi
yüklerini aksettirmek çok güçtür, gayri mümkün değildir, fakat ince maharet ve
metanetlere mutavaffıktır.
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İhracat emtiasında asıl müstehliklerin istihlak vergileri emrindeki vaziyeti
iyi kavranılmadıkça, istihlak vergilerinin nerelerde ve kimlerin üzerinde kaldığı
anlaşılamaz.
Tütün, fındık, afyon, üzüm ve incir ilh. (ve diğerleri) İhracat emtiası müstahsilleri, mallarının üzerine binecek ve aded devre göre artacak olan vergileri
kabul edip etmemede vaziyetleri nedir?
Harici piyasadaki beynelmilel fiyatlara ve mahall-i istihsalden ecnebi piyasalara çıkıncaya kadar geçirilecek devrelerde ödenecek vergi hasıl mecmuuna
müsavi bir miktarda çiftçiden de eğer tenzil-i fiyata muvafakat istihsal edilebilse:
bunun manası ric’i bir in’ikas husule getirmek ve müstehlik yerine müstahsile
vergileri yüklemek demektir.
Eğer büyük tüccara ve az devirler yaparak mallarını alıp ecnebi piyasalara
sevk edebilen mükelleflere göre:
Bugün gerek tütün ve gerek afyon ile fındık ve deri vesaire de vergilerin
en mühim kısmı - tamamını değil - müstahsil yüklenmektedir. Çünkü tüccar,
hele hesaplarını iyi yapan, istihsal mallarında müteaddit şebekelere malik olan
tüccar cihan fiyatlarını ve vergi humulelerini nakliyeleri vesaireyi inceden inceye mükemmelen hesap etmekte ve bunların ya tamamını veyahut en yüksek
kısmını müstahsile yüklemedikçe, alıcı olmamaktadır. Müstahsile gelince, zaafı
(güçsüzlüğü), borçlu oluşu, evvelden bağlanışı ve müşterisini kırmamak arzusu
yüzünden, ekseriya buna muvafakat etmekte ve yalnız cihan piyasası fiyatları biraz müsait ise, geçen seneden daha fazla bir bedel ile malını satabildiği takdirde
işbu muvaffakiyetinden memnun olmakta ve vergi yüklerinden mühim aksamını üzerine aldığından bihaber görünmektedir.
İstihlak vergilerinin ihracat emtiasında müstahsil tarafından bilmuvafaka
kabulü ihracatçı tüccarın ehliyet ve kudreti ve müstahsillerin zaafı ile mütenasiben vukua geliyor ve cihan piyasasının fiyatlardaki vaziyeti meseleyi biraz işkal
veyahut teshil ediyor.
Bu halde daha dar bir sahaya girebiliriz:
Mesela, bu sene türün mahsulü fiyat itibariyle, cihan piyasasında mühim
arz yapmaya ve fiyatları kırabilmek nokta-i nazarında bize şiddetli bir rekabet
icra etmeye rakiplerimizin iktidarları yoktur. Fiyatlar yükselmeye meyyal ve
köylünün vaziyeti vergilerden bir kısmının rakiplerimiz tarafından kabul edilmemesini teshile hadimdir. Mamafih: vergi yükünü tüccar da üzerine almayacak, belki ecnebilere aksettirebilecektir.
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Fındık mahsulü de türün ile aynı derecededir.
Afyon tütünden daha iyi mevkidedir, çünkü iki mühim afyon rakibinin
cihan piyasasında mühim arzları bu sene yoktur.
Üzüm ve incir ile av derileri koza ve ipek ve mevad-ı iptidaiye-i saireden yapağ, tiftik orta vaziyettedirler. Bunların müstahsilleri ile orta mutavassıtlarının
üzerinde mühim derecede vergi yükü kalabilmesi kabildir.
Geçirdiğimiz sene mühim ihracat emtiamızın suhuletle fiyatlarını bulabildikleri bir sene olduğu için, verginin suhuletle parçalandığı, kaydığı müstahsile
mühim geri inikası yapmadığı nazarı dikkati caliptir. Gelecek senelerde böyle
olur ise: istihlak vergilerinin istihsali tehdit ve işgal edecek mahiyet-i mihrabaneye malik bir tesir ifa etmemesi daire-i imkana girer.
Gerek ithalat emtiasında ve gerek ihracat emtiasında orta mutavassıtları kaldırarak, vergi yükünden istifade edilmesi, iktisaden bir zaruret olduğu gibi, imkan tahakkuku olunca, milli iktisat cihazımız bir tarafından tekmiline müsait
bahşedeceği için bihakkın arzu olunur. Fakat burada bir nokta fevkalade calibi-i
dikkattir.
İthalat emtiasında bizzat ecnebilerin şubeciliğe gitmeye çalışmaları hiç arzu
edilmeyeceği gibi, ihracat emtiamızda da kezalik bizzat ecnebilerin memleketimize gelerek ta bidayet-i istihsale kadar faaliyetlerini teşmil etmeleri ve şubeciliği
bu suretle yerli tüccarımız aleyhinde onların tatbik eylemeleri fevkalade muzırdır. Vakıan Türk müessesat-ı ticariyesinin tam bir idrak-ı ticari ile teşkilat-ı
mükemmele yapamadığı ve ihracat şubelerine malik olanların bile ancak karşılarında ecnebi alıcı rakipler gördüklerinde Türk müstahsiline hakkı olduğu
parayı verdikleri nazarı dikkate alınır ise, ecnebi alıcı ve ihracatçı müesseselerin
memleketimizde artması köylüler namına bihakkın arzu olunur. Lakin, unutulmamalı ki, bu arzu ve talep mücerret Türk köylüsünün hakkını temine medar
olacak bir derece ve mahiyette kaldıkça faydalı ve Türk muvazene-i ticariyesini
ihlal edecek, bir dereceye varır ise, Türk tüccarının Keen (Sanki - güya) köylüye
tahakkümü ve aşağı fiyatlar ile mallarını aldıkları farz ihtimaline nazaran, kat
kat zararlıdır.
İstihlak vergileri yerli ve ecnebi tanımadığına, kabiliyetli, liyakatli, iyi teşkilata malik olan kimselere devr-i ticari miktarlarını tenzil etmeye hak verdiği
için, Türk müessesat-ı ticariyesinin meseleyi kemali ehemmiyetle nazarı dikkate
almaları ve müsta’celen kendi aralarında i’tilafat yaparak her cihetin menafiğini
temin edecek suretle harekete gelmeleri lazımdır.
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Bazı emtia dahilde istihsal ve dahilde istihlak edilen emtiadan ihtiyacat-ı
zaruriyyeye ait olan vergiden muaf olduğu için, fukarayı halkın vaziyeti nispeten
tahfif edilmiş ise de, dahilde imalat ve ıslahat-ı müteakıbeye tabi olan mevad-ı
iptidaiyenin elden ele geçişi esnasında istihlak vergilerinin tatbiki mühim müşkülat hudusuna bais olmaktadır.
Mevad-ı iptidaiye istihlak vergilerini kabl’el amal tediye eden fabrika türlerimiz küçük erbab-ı imalatımız için, istihlak vergisi “imal ve istihsal” vergisi
mahiyetini suhuletle ve çok defa iktisap edebilir. Ve bu onların esasen müşkül
olan vaziyetlerini kötüleştirir. İşte bu hal, fabrika mevad-ı iptidaiyesi olan milli
kaffe - i emtianın borsalara ithaline teşebbüs ve buna müsaade ita edilmek ile,
nispeten tay ve telafi edilebilir ise, Türkiye’de henüz tesise başlayan nesc, dericilik ve marangozluk ve sair sanayi-i sairenin teşkiline arz olacak olan manialar
bertaraf edilmiş olmak kabil olur.
Mevad-ı iptidaiyesi hariçten ithal edilen emtiaya gelince, bunlar memleket dahilinde iş bu mevad-ı iptidaiyenin ıslahı ile vücuda geldiğine ve ekser ya
mevad-ı iptidaiye-i ecnebiye bir iki elden geçmek ıstırarında kaldığına göre istihlak vergileri memlekette teşkil etmekte olan sanayi-i milliyenin tesisine şiddetle
mani olacak bir vaziyet iktisap edebilirler. Türkiye’de dericilik ile sabunculuğun
ve diğer bazı sanayi-i milliyemizin ecnebi fabrikaları mahsulatına rekabet edebilmek imkanları bu sebeple çok güçleştirilmiş bulunmaktadır.
İstihlak vergilerinin maktuiyyete rabtı muameleleri basitleştirmek itibariyle
kıymettar ve başka memleketleri vazı’ kanunları tarafından ihtiyar olunan usule
imtisali mutazammın ise de, bir kere iktisap-maktuiyyet eden istihlak vergilerinin fena piyasa ve iş vaziyetleri dolayısıyla mümtaz bazı sanatlar ile küçük esnafa
daha mühim bir bar iktisadı olacağını ehemmiyetle düşünmek iktiza eder.
İNHİSARLAR, HAKİKİ İSTİHLAK VERGİLERİ:
Şeker, petrol ve benzin ve gerek kibrit, meşrubat-ı küuliyye, sigara kağıtı
inhisarları hususu istihlak vergilerinin en makbul olanlarındandır.
Bunlardan gerek şeker, petrol ve benzin ve gerek kibrit ve sigara kağıtları
mamül halde ecnebi memleketlerden getirilmekte oldukları için, bugüne nazaran en taze iyi olan işbu emtiayı ithalat emtiası meyanında vasf-ı mahsus ve
mümtaza malik emvalden saymak lazımdır. Alelumum diğer ithalat emtiasının
üzerine mevzu olan vergiler nasıl inikas imkanını suhuletle göstermekteler ise:

ŞAHİN YEŞİLYURT - ALİ TUNA

76

Bahar - 2017

burada birde inhisar idarelerinin mevcudiyeti dolayısıyla, vergilerinin müstehlike doğru suhuletle nakil ve devredileceğini kabul etmek lazımdır. Demek: vergi
yükünü burada ne idareler ve nede mutavassıt tüccar hemen hemen hiçbir zaman
ödemez ve ödeyecek hallere düşmezler, vergileri inhisar mallarında ödeyen son
müstehliklerdir.
Petrol ve benzin ile şeker müstehlikleri: gümrük, istihlak ve inhisar vergilerini hep beraber hal-i ıstırarında kalan müstehlikler bazen emtianın maliyet
fiyatına yüzde yüz miktarında inzimam eden bir vergi muvacehesindedirler. (şekerde olduğu gibi), bazen petrolde istihsal fiyatının on ve hatta on iki mislini
ödemek ıstırarındadırlar. Nihayet yedi sekiz misline yakın bir miktar zamimeyi
de kibrit inhisarına te’diye mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Bu vaziyet göstermektedir ki, Türk müstehlikleri hususi istihlak resmi cibayet eden inhisarlar
sayesinde oldukça ağır yük altındadırlar. Türk müstehliklerinin kabiliyet-i istihlakiyesi işbu inhisarların vazına takdim eden bazı ahval dolayısıyla artmamış,
olduğu gibi, inhisarların tesisinden sonra, ahval-i iktisadiyede husule gelen yeni
inkişaflar sayesinde kezalik istihlak kudretinin arttığı iddia olunamaz. Binaenaleyh işbu istihlak fiyatlarının tezayidi sebebiyle, halk, iratlarının muhtelif makasıda sarf ve tevcihi emrinde, maziye nazaran yeni bir tarz hesabı ihtiyar etmek
zaruretinde ve suretle mesela petrol ve benzine, şekere, kibrite ilh. Eskiden tefrik
ettiği kazancı nispetinden daha çok yüksek bir kısmını bırakmak ihtiyacındadır.
Halkın bu sebeple kazancı kifayet etmiyor ise, varını yoğunu yediği ve bu uğurda sarf ettiği iddia olunamaz. Cem’en yekun otuz küsür milyon lira miktarına
baliğ olduğu ve ya olacağı zan edilen iş bu vergilerin Türkiye halkı bütçelerinde
yüzde ondan ziyade tebdil istikamet icra ettirebilmesi kabil olsa idi, vaziyet pek
ziyade güç telakki edilir idi. Fakat, meblağ-ı umumi bu derecelere varmakta
olmadığından dolayı, denilebilir ki, biraz güç de olsa, bu yükler el’an suhuletle
kabil-i tahmil olan teklifattan ibarettir.
Yapılan bazı tedkikata göre, şeker istihlakı miktarı umumisinde bu sene bir
tenzil görülüyor ve petrol ve benzin istihlakatında yalnızca bu sene tahakkuku
me’mul olan tezayidlere eski nispet ve derecede intizar olunmak kabil bulunmuyor. Bu hal bize verginin ağırlığı itibariyle halkın bir şey his etmediğini ispat
edemez ise de, vaziyetin tahammülsüz olduğu iddialarına burada hiç mesağ olmadığını mükemmelen gösterir. Demek: kaybolan mühim şeyler yoktur. Azim
cerihalar açıldığı ve hatta zayıf ve fakir halkın bile ağır bir yük altında kaldığı
söylenemez. Yalnız, refaha süratle gidecek olan halkın meşy sürat- i nispeti biraz
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hafiflemiş demek olur. Hususi istihlak vergilerinin ağırlığını köylerimizin bilakis hissedeceği ve şehirlerdeki münevveran sınıfının, tabir-i ahir ile esbab-ı muhtelife taht-ı tesirinde kalarak bir taraftan istihlak vergilerinin bir taraftan maktu
vergi ile kazanç vergilerinin taht-ı tesirinde kalıp bilmukabele sattığı hidemat-ı
bedeniyye ve akılıyyesi icraatları için mütenasiben daha fazla ihraç say’i aramak
ıstırarında olduğu halde, sesini isma’ etmekte imkan bulamayacak olanların en
mustarip mevkiyi işgal eyleyeceği mühim ve nazarı dikkate alınmaya layıktır.
Bu sınıfın yediği darbeler taht-ı tesirinde fena inkisamlara uğrayacağını ve istikamet hayatını değiştirerek kendi iktisadi malı mevkiini ıslah için ifa eylediği
vezaiften uzaklaşacağını ve bu sebeple memleketi daha canlı noktalardan ızrar
edeceğini tahmin etmek kolay ise de, bu meselenin halli çarelerini gösterebilmek
pek sehil değildir.
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HULASA-İ UMUMİYYE:
Mütalaat-ı Salifeye müsteniden bervech-i ati tekliflerin Heyet-i Umumiyeye
arzı muvafık görülmüştür:
1- Türk vergileri sisteminde umumi ıslahat vücuda getirmek emrinde ihtiyaç hisseden hükümet-i cumhuriyece ittihaz edilen tedbir ve vaz’ olunan yeni
vergileri Türk ticaret alemi memnuniyet ile kabul etmiş ve bunların gerek esaslarına ve gerek tatbikatına mütedair meselelerin iğlakı dolayısıyla geçirilen müşkülat devresinin tabii olduğunu daima teslim eylemiştir.
2- Geçen sene vaz’ olunan vergiler dolayısıyla gerek bir taraftan müstehlikin
gerek bir taraftan erbab-ı imalat ve mutavassıtlar ile tüccarın muamelatı üzerinde bu sebeple husule gelen tesirleri araştırarak bunlardan fenalarının izalesine
çalışmak hususunda hükümet-i cumhuriyenin ifasından geri kalmadığı ta’dil
ve tashih teşebbüslerini Türk ticaret alemi kemal-i şükran ve minnet ile kaydetmektedir.
3- Aşarın ilgası dolayısıyla husule gelen boşluğu doldurmak üzere teşebbüs
edilen vergi ıslahatında bir taraftan bila vasıta vergiler tadil ve bazı yenileri ihdas
edilir iken, diğer taraftan aynı ehemmiyetle umumi ve hususi istihlak vergilerine
gidilmesini İstanbul Ticaret Kongresi memnuniyet ile görür ve bundan sonra
yapılacak tadilatında daima ahenktar ve mütevazi bir surette vukua gelmesini
ümit eder.
4- Müstakbel Türk Vergi Sitemi bilavasıta aksam-ı teklifiyesi içinde kazanç
vergisinin mihverlik vazifesini ifa eylemesi ve işbu verginin Türkiye’de husule
gelen bilcümle kazançların menabiğine mütevezzi’ olması lüzumuna Türk Ticaret aleminin nazarı dikkatini celp eyler.
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