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Öz: Bu makale İstanbul Vilayeti’nin 1920 yılı mali bütçesini inceleyerek Osmanlı Devleti’nin Birinci 

Dünya Savaşı sonrası içine düştüğü zor duruma karşın üzerine düşen vazifelerini yerine getirmekten imtina 

etmediğini göstermektedir. 19. Yüzyıl idari taksimat alanında önemli değişimlerin başlangıcı olmuştur. Bu değişim 

sonucunda Vilayet Hususi İdareleri kurulmuş, bu idarelerin vilayet içinde bir takım hizmetleri yapabilmesi için 

bütçeler oluşturulmuştur. Valinin başkanlığında toplanan meclis vilayete ait yapılması planlanan işleri görüşmekte, 

görüşme sonucunda bütçe oluşturulup, öngörülen işler program dâhilinde gerçekleştirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Vilayet Bütçeleri, Vilayet Meclisleri  

 

Abstract: This article examines the 1920 financial budget of Istanbul Province and illustrates in great 

details that despite its defeat in World War I, the Ottoman Empire did not refrain from fullfilling its obligations. The 

nineteenth century was the beginning of significant changes in the Ottoman administration. One of the changes was 

the foundation of  Special Provincial Administrations with allocated budgets to provide services in their regions. 

Province governors presided the province councils and planned necessary works, made budgets and carried out the 

plans. 
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GİRİŞ 

Tanzimat dönemi Türkiye’de hukuki alandaki reformların yanında, mali alanda da 

etkisini göstermiştir. 1840 yılında maliye muhasebesi varidât ve masarifât olmak üzere iki 

kısımda ele alınmaya başlanmıştır. Varidât kısmı devletin her türlü gelirlerinin, masarifât da 

her türlü harcamalarını kaydetmekte idi. Böyle bir sınıflandırma günümüz varidât esaslı 

Gelirler Genel Müdürlüğü, masarifât ise Muhasebat ve genel Müdürlükleri teşkilatlarının 

başlangıcı kabul edilebilir.
1
 Sürecin devamında yönetim bütünlüğünün sağlanması için 

sorumluluk Maliye Nezareti’ne devredilmiştir. Dış borçlanmanın artmaya başladığı 1860’lı 

yıllardan itibaren bütçe ile yakından ilgili bankacılık, borsa, devlet muhasebesi vb. çeşitli 

                                                           
1
 Erdoğan Öner, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, (Ankara: T.C. Maliye 

Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 2005), 274; İlber Ortaylı, Tanzimat 

Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000), 65.  
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terimler kullanılmaya başlanmıştır. Gelir ve harcama kalemlerinin denetiminin yapılması için 

devlet bütçesi hazırlanmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
2
 Tanzimat döneminde başlatılan 

gelir-gider denetiminin gelişimi II. Meşrutiyet ile birlikte hızlanmıştır. Mebusan ve Ayan 

Meclisleri 1909 bütçesini onaylayarak bu alanda önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiler. 1910 

yılında Muhasebe-yi Umumiye Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun bütçenin 

esaslarının belirlenmesinde etkili olmuştur.
3
  

 

1-VİLAYET HUSUSİ İDARE BÜTÇELERİ  

Devlet bütçesindeki bu düzenlemelerin yerel yönetimler için de uygulanmaması 

düşünülemez. Yerel yönetimlerin aktifleştirilmesi, hizmet ve çalışmaların halka 

götürülmesinin kolaylaştırılmasına yönelik değişimlerin sonucu olarak vilayetler için de 

bütçeler düzenlenmeye başlanmıştır. İdare-yi Vilayât Kanunu vilayet gelir ve giderlerinin 

tespiti anlamında önemli bir aşama kabul edilebilir. 26 Mart 1913’de çıkarılan bu kanunu 

zaman içerisinde geçici kanun ve talimatnameler izlemiştir.
4
  

Vilayet Hususi İdareleri’nin bölgelerindeki eğitim, ziraat, bayındırlık vs çalışmaları 

gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları gelirlerin belirlenmesini içeren çalışmalar önemli 

bir adım kabul edilebilir. Bu amaçla devletin aldığı şer’i vergiler yanında, tahsis edilen diğer 

örfi vergilerden ayrılan vilayet hisseleri, bağışlar vilayet hususi idarelerinin gelir kalemlerini 

oluşturmaktadır. 

Vilayet hususi bütçeleri üzerine yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmaların sınırlı olması, konunun üzerinde durulması gerektiğine dair ipucu niteliğindedir.
5
 

Konu üzerinde var olan bilgileri genişletebilmek için İstanbul Vilayetinin 1336 (1920) mali 

yılı hususi idare bütçesi seçilmiştir. 1336 yılı bütçesi irade-yi seniyyenin onayından sonra 

yürürlüğe girmiştir. Bütçe 3 Ramazan 1339 (11 Mayıs 1921) Hicri tarihli arşiv kaydı 

taşımaktadır. 1336 mali yılı hesapları kesinleştirildikten sonra böyle tarihlendirmede 

bulunulmuştur.
6
 Bütçenin ele alınabilmesi için belirlenen tarihte Vilayet Umumi Meclisi 

toplanmaktadır. Kırk beş günü geçmemek üzere, bütçe ele alınmaktadır. Bütçe meclis 

gündemine gelmeden Encümen tarafından belirlenen hususlar kararlaştırılmaktadır. Vilayete 

bağlı müdüriyetler (maarif, sıhhiye, baytar, ziraat vb) ele alınmasını istedikleri çalışmaları 

encümene önermektedirler. Encümen de bu istekleri dikkate alarak, meclise sunulmak üzere, 

bir program hazırlamaktadır. Meclis program dâhilinde konuları ele almakta, üyeler ilave 

edilmesi istediği hususları da dile getirmektedir. Her müdüriyete ait hususların sonunda gizli 

açık oylama yapılmakta, belirtilen çalışmalar kabul ya da reddedilmektedir.
7
  

                                                           
2
 Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, (Türkiye Araştırmaları I, 2001), 220; Vecihi 

Tönük, Türkiye’de İdari Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu, (Ankara: İçişleri Bakanlığı 

Yayınları, 1945), 225. 
3
 Nafiz Ergeneli, Yeni Sistem Tatbiki Devlet Muhasebesi, (İstanbul: Ülkü Basımevi, 1949), 4; İdare-yi 

Umumiye-yi Vilayat Kanunu (1329), (İstanbul: Selanik Matbaası, 1329), 28. 
4
 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı,(Ankara: Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, 1997), 245; İdare-yi Umumiye Kanununun İdare-yi Husuiye Müteallik Kısmı 

ile İl Genel Meclisi İç Tüzüğü, (İstanbul: 1972), 8. 
5
 Mehmet Karayaman, “Vilayet Hususi İdareleri ve 1915 Yılı Faaliyetleri”, Türk-İslam Medeniyeti 

Akademik Araştırmalar Dergisi, S.8, (Konya, 2009), 123. 
6
 BOA, (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayat Müdüriyeti 

(BOA, DH. UMVM), Dosya Numarası/ Gömlek Numarası 36/19; K. Naci (1933), Mahalli İdarelerden 

Vilayet Hususi İdareleri, (Ankara: İdeal Matbaası, 1933), 15. 
7
 Mehmet Kaya, Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Aydın Vilayeti Örneği 1331 Mali Yılı (1915-1916), 

(Konya: Kömen Yayınları, 2012), 37. 
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İstanbul Vilayeti 1336 yılı hususi idare bütçesinde meclis görüşmelerine yer 

verilmemiş, sadece kabul edilen esaslar içerisinde gelir ve gider kalemleri belirtilmiştir. 

Tutanaklarının bulunmaması üyelerin konular üzerinde görüşlerine ulaşmayı imkânsız 

kılmaktadır. Bu eksikliğe rağmen, gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı yer alması çalışmanın 

değerini arttırmaktadır.     

 

1330 SENESİ İSTANBUL VİLAYET HUSUSİ İDARE BÜTÇESİ 

Bütçeyi Oluşturan Kanun ve Yönetmelikler 

Vilayet nizamnameleri ile birlikte, vilayetin yapısı üzerinde değişimler gerçekleşirken, 

aynı zamanda çalışmaların yürütülebilmesi için bütçelerin oluşturulması zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Bütçe üzerine esas kanun ve yönetmeliklerin yayınlanışı ikinci Meşrutiyet sonrasına 

rastlamaktadır. Birinci kısımda tekâlif-i miriyenin (devletin aldığı vergiler) vilayetlere 

bırakılan hisseleri yer almaktadır. Birinci fasılda aşarın sekizde bir şeklinde alınmasına dair 5 

Mart 1322 (18 Mart 1906) tarihli Maliye Nezareti emrinde belirtilmektedir. Maliye 

Nezareti’nin 19 Ağustos 1329 (1 Eylül 1913) tarihli emrinde % 12,5 alınan aşarın %10.5’nun 

hazineden % 1,5 “maarif ve menafi” hisse aşarı ile % 0.5 askeri teçhizat olmak üzere alınması 

uygun bulunmuştur. 13 Kanunevvel 1330 (26 Aralık 1914) da duhan öşrü talimatnamesi, 21 

Mayıs 1327 (3 Haziran 1911) tarihli kanunla harir öşrü kanunu yayınlanmıştır. Vilayet hususi 

idarelerine gelir sağlamak amacıyla bu iki öşrün hisse-yi iane kısmının vilayetlere bırakılması 

18 Temmuz 1329 (31 Temmuz 1913) tarihli yazıyla bildirilmiştir. Maarif ve menafi 

hisselerinin üçte bir olarak alınması 1325 (1909-1910) yılında yayınlanan Muvazene-yi 

Umumiye Kanunu’nda tanımlanmıştır. Önemli bir vergi olan aşarın bir hissesinin da 

vilayetlere gelir bırakıldığı 13 Mart 1329 (26 Mart 1913) tarihli İdare-yi Vilayât Kanunu’nda 

kesinleştirilmiştir. 20 Temmuz 1330 (2 Ağustos 1914) tarihli kanun maddesiyle masraf 

kaydıyla vilayet hususi idaresine verilmesi uygun bulunmuştur. Ormanlardan elde edilen 

gelirlere de öşür uygulaması kararlaştırılmıştır. Bu anlamda aşarın özel orman arazilerine de 

uygulanması için 8 Mart 1314 (20 Mart 1898) tarihli talimatname ve hususi ormanlardan 

alınan öşrün bir kısmının vilayet hususi idarelerine bırakılması 12 Teşrinevvel 1330 (25 Aralık 

1914) tarihinde yayınlanan Dâhiliye Nezareti’nin genel yazısı ile uygulanmaya başlanmıştır.  

İkinci fasıl musakkafât vergisine ayrılmıştır. Emlak vergisi 7 Temmuz 1312 (19 

Temmuz 1896) tarihli irade-yi seniyye ile musakkafât ve aşar alınmayan araziden maarif 

hissesinin % 5’e indirilmesi, 14 Haziran 1326 tarihli (27 Haziran 1910) kanunla belirlenen 

musakkafât vergisi, 16 Kanunevvel 1326 tarihli geçici kanunla maarif hissesi ayrılması, 17 

Mart 1329 (30 Mart 1913) tarihli yine geçici kanun maddesiyle bu maarif hissesinin vilayet 

hususi idare gelirlerinden olduğu benimsenmiştir.  

Temettü vergisinin ele alındığı üçüncü fasılda 13 Mart 1329 (26 Mart 1913) tarihli 

İdare-yi Vilayât Kanunuyla vilayet gelirleri arasında yer aldığı, 16 Kanunevvel 1329 (29 

Aralık 1913) tarihli geçici kanunla da %5 zam yapılarak bu zammın vilayetlere tahsis edildiği 

belirtilmiştir. 

 Dördüncü fasıl ağnam, deve camus ve canavar resimlerine ilave edilen vilayet hissesi 

ile ilgilidir. 16 Kanunevvel 1329 (29 Aralık 1913) tarihli geçici kanunda vilayet hissesi için bu 

vergiye % 5 ilave edildiği yer almıştır.  

Ferağ ve intikal harçlarına ait beşinci fasılda bu verginin de 13 Mart 1329 (26 Mart 

1913) tarihli İdare-yi Vilayât Kanunu ile vilayet hususi gelirleri arasında yer aldığı, 16 
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Kanunevvel 1329 (29 Aralık 1913) tarihinde yayınlanan geçici kanunla yapılan % 10’luk 

artışın vilayet hissesine ayrıldığı ifade edilmiştir.  

Tarik-i vilayet (vilayet yolları) vergisinin 13 Mart 1329 (26 Mart 1913)  tarihinde 

yürürlüğe giren İdare-yi Vilayât Kanunu’nda vilayet hususiye gelirinden olduğuna işaret 

edilmekte, 27 Şubat 1329 (12 Mart 1914) tarihli geçici kanunda emlak ve temettü vergilerine 

% 5 zam yapılması öngörülmektedir.  

Bu fasılla birlikte ilk kısım sona ermekte olup, bundan başka vergilerin vilayet 

hisselerine ait ikinci kısım bulunmaktadır. İkinci kısmın yedinci faslında yol mükellefiyet 

nakdisi 27 Şubat 1329 (12 Mart 1914) tarihli geçici kanunla tanımlanmıştır. Bütçede vilayet 

dâhilinde kırk kuruş alınması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 1332 (14 Mart 1913) Rüsum-ı 

Belediye Kanunu’nun sekizinci maddesiyle İstanbul Vilayeti tarik nakit bedelinde değişikliğe 

gidilmiş, muhtemelen kırk kuruş bu değişikliğin getirdiği uygulamada yer almıştır. 

Vergiler faslında zebhiye (kasaplık hayvanlardan alınan kesim vergisi) resminin 13 

Mart 1329 (26 Mart 1913) tarihli İdare-yi Vilayât Kanunu’nun sekseninci maddesinin sekizinci 

fıkrası gereğince vilayet hususi idaresine ait olduğu belirtilmiş, 26 Şubat 1330 (11 Mart 1915) 

tarihinde yürürlüğe giren Rüsum-ı Belediye Kanunu’nda verginin yarısı belediyelere, yarısı da 

vilayetlere gelir olarak bırakılmıştır. Köprü, iskele ve kayıklardan alınan vergi İdare-yi Vilayât 

Kanunu’nun aynı maddesinin dokuzuncu fıkrasında vilayete bırakılan gelirler arasında 

bulunmaktadır. Kanunun on ikinci fıkrasında vilayette işletilen tramvay, omnibüs, otomobil, 

otobüs gibi nakliye şirketlerinden veya sahiplerinden alınacak miktarın vilayet hususi idaresine 

ait olduğu da ifade edilmiştir.  

Dokuzuncu fasılda ziraat, sanayi, ticari gelirler, panayırların gelirleri, ziraat aletleri 

kiralama bedeli, mekteplerin gelirleri gibi vergiler aynı kanunun on üçüncü fıkrasında, vilayete 

ait emlakin kiraları, devri gibi çeşitli gelirler ilgili fıkralarda vilayet gelirleri içinde dile 

getirilmiştir.   

Mektep gelirlerinin yer aldığı onuncu fasılda iptidai mekteplerin inşa ve daimi 

masraflarının ahaliye bırakıldığı 23 Eylül 1329 (6 Ekim 1913) tarihli geçici kanunun on 

sekizinci maddesinde yer almıştır. Birinci Dünya savaşı sebebiyle Tedrisat-ı İptidaiye 

Kanunu’nun on beşinci maddesinde mektep bulunmayan nahiye merkezlerinde mektep inşası 

da vilayetin sorumluluğuna bırakılmıştır. On birinci fasılda Vilayât Kanunu’nun on altıncı 

fıkrasında diğer vergilerin de vilayete gelir olacağı işaret edilmiştir. Bağışların yer aldığı on 

ikinci fasıl kanunun on sekizinci fıkrasında yer verilen bağışlara ayrılmış, bunlar da vilayetin 

gelirleri arasında yer almıştır. 23 Eylül 1329 (6 Ekim 1913) tarihli Tedrisat-ı İptidaiye 

Kanunu’nda maarife yapılacak bağışlar da gelirlere dâhil edilmiştir. 13 Nisan 1330 (26 Nisan 

1914) tarihinde yayınlanan İdare-yi Vilayât Kanunu değişikliğinde hazineden de imkân 

ölçüsünde yardım yapılabileceği benimsenmiştir.                        

 

Adi Bütçe Gelir Kalemleri  

1920 yılı bütçesi 1920 yılı Mart ayından başlayıp, 1921 yılı Şubat ayı sonuna kadar 

mali dönemi içermektedir. Bütçenin İstanbul vilayetine ait ve devletin sona erişini içeren 

muhtemelen son bütçe olması önemini arttırmaktadır. Bütçe devletin en zor zamanında bile 

vilayet hususi idaresinin başkentin imar, eğitim, ziraat vs alanlarda birçok çalışmayı 

gerçekleştirmesi bakımından önemli bir yere sahiptir.
8
 

Bütçe incelenirken gelir kalemlerinin hangi kanun ve talimatlara göre belirlendiğini 

tespit etmek mümkündür. Gelir kısmında Bu kalemler maddeler halinde ele alınmış olup, ne 

                                                           
8
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ölçüde gelir elde edileceği ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Vergilerin vilayet hisseleri 

bütçenin gelir kalemlerindeki anaparayı oluşturmakta, bunun yanında, bağışlar, müsamere ve 

tiyatro biletlerinden elde edilen gelir de bu kalemler arasında yer almaktaydı. 

Bütçenin gelir kalemlerinin birincisini aşar oluşturmaktaydı. Bütçede bu vergiye ait 

birinci fasılda yer alan on kanun ve talimatnamede tütün, harir ve diğer tarım ürünlerinden 

alınan aşar vergilerinden söz edilmekteydi. Bu vergilerin vilayete bırakılan hisseleri ve bu 

hisselerin hangi tarihte alınmaya başlandığı belirtilmekteydi. Birinci kısmın ilk maddesi olarak 

yer alan aşar vergisinden vilayete düşen hazineden alınacak tahsisat (750.000 kuruş), menafi 

hissesi (1.500.000 kuruş) ile birlikte 2.250.000 kuruş gelir beklenmekteydi. İkinci madde 

müsakkafat vergisine ayrılmıştı. Vilayet hissesi olarak ayrılan miktar 2.000.000 kuruştu. Gelir 

vergisi olan temettü vergisinin vilayete bırakılan hisse miktarı 850.000 kuruş hesaplanmıştı. 

Ağnam, deve, camus, canavar vergilerinin içerdiği vilayet hissesi (beşinci madde) 40.000 

kuruştu.  

Ferağ ve intikal gibi çeşitli harçların vilayete düşen miktarı 2.500.000 gibi büyük bir 

yekun oluşturmaktaydı. Vilayet yollarından elde edilen gelir altıncı maddenin üç alt başlığında 

müsakkafat vergisine ekli vilayet yol hissesi (2.000.000 kuruş), Temettü vergisine ek vilayet 

yol hissesi (850.000 kuruş), Harp vergisi kanunun üçüncü ve sekizinci maddelerinde yazılı 

hükme bağlı vilayet yol hissesi (320.000 kuruş) olmak üzere 3.170.000 kuruş toplama sahipti. 

Yol vergisiyle birlikte ilk kısım sona ermekte olup, 10.810.000 kuruşluk gelir 

öngörülmekteydi.  

İkinci kısımda bu vergilerden başka özel gelirler yer almaktaydı. Bu gelirlerin ilki 

nakdi yol vergisiydi. Bu vergiden 1.500.000 kuruşluk bir gelir planlanmaktaydı. Çeşitli 

vergiler için bir miktar belirlenmemişti. Kasaplık hayvanlardan alınan kesim (zebhiye) vergisi 

400.000 kuruş, ruhsat verilmesinden de 15.000 kuruş gelir beklenmekteydi. Ziraat, ticaret ve 

sanayi tesislerinden elde edilecek gelir 640.000 kuruş, emlak ve kira geliri 203.000 kuruş, 

satılan eşya bedeli 20.000 kuruş gelir kalemleri arasında yer almaktaydı. İkinci kısımda yer 

alan tedrisat-ı iptidaiye bütçede en büyük geliri tutmakta olup, 46.383.034 kuruştu. Çeşitli 

gelirler 25.000 kuruş, İstirdadât da 25.000 kuruş gelir kaleminde belirtilmişti. İkinci kısmın 

toplamı 49.383.034 kuruştu.  

Üçüncü kısım iane ve bağışlar ile hazineden yapılması düşünülen yardıma ayrılmış, 

bunun miktarı bilinmediğinden bir tahminde bulunulmamıştı. Bütçenin gelir toplamı 

60.193.034 kuruş olarak hesaplanmıştı. Görüldüğü üzere, tedrisat-i iptidaiye geliri başta olmak 

üzere, toplanan vergilerin vilayete bırakılan hisselerinin oluşturduğu miktar dönemin zor 

koşulları dikkate alındığında, başkent hususi idaresinin büyük bir bütçeye sahip olduğu 

görülmektedir. Bütçenin bu kadar büyük olmasında savaş yıllarının getirdiği büyük 

enflasyonun da göz ardı edilemeyecek etkisinin olduğu şüphesizdir.  

 

Bütçenin Gider Kalemleri 

Bütçenin gider kalemleri altı kısımda toplanmıştır. Birinci Umumi meclis ve vilayet 

hususi idare muhasebesine ayrılmıştır. Bu kısmın ilk maddesi umumi meclis üyelerinin 

toplantı süresi içerisinde yevmiyelerini içermektedir. Yevmiyeler için 112.500 kuruş 

ayrılmıştır. Meclis içinden seçilip yapılması gereken işlerin planlanıp sunmakla görevli vilayet 

encümeni masrafları için de 72.000 kuruş belirlenmiştir. Bu faslın toplamı 184.500 kuruştur. 

Birinci kısmın ikinci faslında Vilayet hususi idaresi maaşları yer almaktadır. Vilayet hususi 

encümen kalemleri maaşları 254.600 kuruş, Vilayet encümeni kalemi maaşları 70.800 kuruş, 

tarik bedelinin tedrisat-ı iptidaiye tahakkuk eden kısmının hesaplanmasında görevli kâtiplerin 

maaşları 331.200 kuruş, hizmetlilerin maaşları 42.000 kuruş hesaplanmıştır.   Çeşitli 
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masraflara ayrılan üçüncü fasılda Harcırahlara 2.000 kuruş, mefruşata 4.000 kuruş, aydınlatma 

ve ısıtmaya 5.000 kuruş, kırtasiye ve basılı evraklara 30.000 kuruş, çeşitli masraflara 15.000 

kuruş, kiralar için 19.824 kuruş ayrılmış olup, bu faslın toplamı 85.824 kuruştur. Üç fasılda 

birinci kısım tamamlanmıştır. Birinci kısmın toplamı 948.924 kuruşa ulaşmaktadır.  

Bayındırlık hizmetlerine ayrılan ikinci kısım üç fasıldan oluşmaktadır. Fen memurları 

ve görevlilerinin maaşları faslında fen memurları maaşları 145.200 kuruş, kâtip ve görevlilerin 

maaşları 32.400 kuruş, bu hizmette çalışan işçilerin maaşları 108.000 kuruştur. Bu fasıl 

285.600 kuruşa bağlanmıştır. Keşif ve tamirata ait beşinci fasılda devam eden tamiratlar için 

200.000 kuruş, keşif bedeli için de 25.000 kuruş ayrılmıştır. Fasılda yer alan maddelerden 

Vilayet Hususi İdaresi’nin bayındırlık alanında yeni yapılacak hizmetler yerine, devam eden 

çalışmaların bitirilmesine ağrılık verdiği anlaşılmaktadır. Bu faslın toplamı da 225.000 

kuruştur. Fen ve keşif memurları masrafı 40.000 kuruş, silindir masrafı 15.000 kuruş, çeşitli 

nakil ve tamir araç ve gereçleri 2.000 kuruş, mefruşat, aydınlatma ve ısıtma masrafı 15.000 

kuruş, çeşitli araçlar ve kırtasiye 5.000 kuruş, ambar kiraları 12.000 kuruş çeşitli masraflara ait 

altıncı faslı oluşturmaktadır. İkinci kısma ait üç faslın toplamı 599.600 kuruştur.  

Üçüncü fasıl eğitim çalışmalarına ayrılmıştır. Vilayet maarif idaresine ayrılan yedinci 

fasılda müfettişlerin maaşları 144.000 kuruş, müfettişlerin denetim masrafı 90.000 kuruş, 

iptidai kâtiplerinin ve çeşitli görevlilerin maaşları 276.000 kuruş, maarif idaresinin kırtasiye ve 

diğer giderleri 100.000 kuruş, idarenin kullandığı iki odanın kirası 60.000 kuruştur. Yüksek 

eğitim alanında kız sanayi mekteplerinde çalışan öğretmenlerin maaşları 219.000 kuruş, bu 

mekteplerin masrafları 50.000 kuruş bütçede yer almıştır. İlk mekteplere ayrılan dokuzuncu 

fasılda iptidai mekteplerdeki öğretmen ve görevlilerin maaşları bütçede önemli bir yekûn 

tutmakta olup, 9.000.000 kuruş olarak ayrılmıştır. Askerde yer alan öğretmenlerin maaşları 

için de 50.000 kuruş belirtilmiştir. Konuşma engelliler okulu masrafı 38.400 kuruş, sağlık 

şartları sebebiyle mezun olan öğretmenlerin maaşları 50.000 kuruş, daimi harcamalar için de 

2.000.000 kuruş bütçenin gider kalemleri arasında bulunmaktadır. Çeşitli masraflara ait 

onuncu fasılda okulların tamir masrafları 500.000 kuruş, harcırah için 50.000 kuruş, 

gayrimüslim okullardaki Osmanlıca öğretmenlerinin maaşları için de 197.400 kuruşun 

ayrıldığı on birinci fasılla birlikte üçüncü kısmın toplamı 15.824.800 kuruşa ulaşmaktadır 

Vilayet hususi idarelerinin görevleri arasında ziraatın sanayinin geliştirilmesi de 

bulunmaktadır. Bu anlamda dördüncü kısım ziraat, sanayi ve veterinerlik çalışmalarına 

ayrılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde numune çiftlikleri son dönem vilayetlerin hususi 

idarelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Arpacı Numune Çiftliği görevlilerine ayrılan on ikinci 

fasılda müdür, memur ve görevlilerin maaşları 123.860 kuruş
9
, daimi harcamalar 965.080 

kuruş, Orman Müdüriyetinin kuracağı ormanlık alanların masrafı 97.200 kuruş belirtilmiştir. 

Ziraat araç ve gereçlerinin bulunduğu depolarda görevli öğretmenlere 86.400 kuruş, daimi 

giderlere 135.000 kuruş, damızlık hayvan deposunda (on üçüncü fasıl) görevli memur ve 

görevlilerin maaşları 64.400 kuruş, daimi harcamalara 385.270 kuruş aktarılmıştır. Bu 

maddeyle sona eren dördüncü kısmın toplamı 1.357.210 kuruş tutmaktadır.      

Sıhhiye ve hayır işlerine ayrılan beşinci kısım sıhhiye merkezlerine yardım faslında 

toplanmıştır. Merkezlerdeki görevlilerin maaşları 156.000 kuruş, daimi masraflar 136.500 

kuruş hesaplanmıştır. Bu kısmın 292.500 kuruştur.  

Çeşitli masrafların yer aldığı altıncı kısım sekiz fasıldan meydana gelmektedir. Ziraat 

Bankası’na ait aşar menafi hissesi 750.000 kuruş, belediye verilecek yol nakit bedeli 750.000 

kuruştur. Aşar vergisinin vilayetçe alınan kısmından Ziraat Bankası’na bir miktar hisse 
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ayrılmaktadır. Aynı zamanda yol nakit bedelinden belediyeye de hisse verilmektedir.
10

 Ziraat 

Bankası aidatı 330.000 kuruş, tarik bedelinin ve tedrisat-ı iptidaiye gelirinden tahsil masrafları 

için 540.000 kuruş ayrılmıştır. Hususi idareye binaların masrafları 75.000 kuruş, mahkeme 

giderleri 50.000 kuruş, avukatlık ücretleri 20.000 kuruş, reddiyât masrafı 100.000 kuruş, 

hususi idare memur ve görevlilerine verilecek fevkalade tahsisat 38.500.000 kuruş, önceden 

öngörülmeyen masraflar 100.000 ayrılmıştır. Bu sekiz fasılla birlikte altıncı kısmın toplamı 

41.170.000 kuruşa bağlanmıştır. Altıncı kısımla birlikte bütçenin gider kalemleri sona 

ermektedir. Normal bütçenin giderleri toplamı 60.192.034 kuruş öngörülmüştür.   

 

Fevkalade Bütçe ve Bütçelerin Önemi 

Adi bütçeden başka 1331 mali yılından (1915-1916) geçerli olmak üzere fevkalade 

bütçe de hazırlanmaya başlanmıştır. Örneğini Aydın Vilayeti Hususi İdaresi’nde 

görebildiğimiz fevkalade bütçe, İstanbul vilayeti içinde uygulanmıştır. 1920 fevkalade 

bütçesinde Paşa Mandıra Çiftliği’nden vilayet hissesi olarak tahsil edilmesi öngörülen 

3.528.000 kuruşluk bir gelir kalemi bulunmaktadır.
11

 Bütçenin gider kalemleri dört kısım on 

altı fasılda toplanmıştır. Bayındırlık hizmetlerine ayrılan birinci kısımda en büyük pay yol 

inşaatlarına ayrılmıştır. Kılınçlı-Ömerli 1.215.000 kuruş, Gebze-Akviran 520.000 kuruş, 

Yakacık-Samandıra yolları için 730.000 kuruş tahsisat konulmuştur. Mahmut Şevket Paşa 

yolunda iki köprünün inşasına 270.000 kuruş, Şile kasabasında Hacı Paşa çeşmesine kadar dört 

yüz yirmi metrelik kısmın inşa bedeli 80.000 kuruş öngörülmüştür. Birinci kısım 2.815.000 

kuruşla kapanmıştır.  

Mektep yapımı için satın alınacak arsaların bedeli de bütçeye dâhil edilmiştir. Arsa 

bedeli için 200.000 kuruş tahsis edilmiştir. Vilayet Hususi İdaresi devletin sona eriş yıllarının 

zor şartlarında da yeni çalışmalara imza atabilmiştir. Bu anlamda Arpacı Çiftliği’ndeki 

binaların tamiri yanında, bir arı evinin inşası da yatırım programı içerisine alınmıştır. 

Çiftlikteki inşatlara 100.000 kuruş, arı kovanı ve araç gereçlere 15.000 kuruş, diğer masraflara 

da 10.000 kuruş ayrılmıştır.  

Fevkalade bütçede yeri belirtilmeyen bir sebze bahçesi de yer almaktadır. Bahçenin 

çiftlik içinde mi, yoksa ayrı bir yerde mi kurulduğu belli değildir. Söküm-hane, sebze 

bahçesindeki bir kuyuya dolap ve yeni bir kuyu inşasına 50.000 kuruş, kısrak bedeline 40.000 

kuruş, demir kasa bedeline 8.000 kuruş, alet ve eşya bedeline 15.000 kuruşla birlikte üçüncü 

kısmın toplamı 238.000 kuruş tutmaktadır.  

Sıhhiye ve hayır işlerine ayrılan dördüncü kısımda Gebze’de kurulmakta olan 

dispanserin inşa masrafına 50.000 kuruş, dispanser için gerekli sağlık araç-gereçlerine 75.000 

kuruş, Şile’de kurulan dispanserin araç gereçlerine 75.000 kuruş tahsis edilmiştir.  

Her iki bütçenin sonunda Hususi İdare Mektubi Kalemi Servet Beyin imzası yer 

almaktadır. Belgenin işlem kaydında 26 Ramazan 1339 (3 Haziran 1921) bulunmaktadır. 

Bütçenin uygulanıp fasıllar arasında gerekli eklemelerin yapıldığı son tarihtir. İstanbul 

Vilayetinin sonraki yıla ait bir bütçeye (1337) rastlanamadığından elde bulunan son bütçe 

olması muhtemeldir. 1336 mali yılı bütçesinin uygulanışı Mart 1920-Şubat 1921 tarihleri 

arasındadır.       

Başkent için böyle bir bütçenin hazırlanmış olması önemlidir. İki kısımdan (adi ve 

fevkalade bütçe) oluşan 1336 bütçesi altmış milyon kuruşluk büyük bir miktarı içermektedir. 

Devletin sona eriş sürecinde dahi çeşitli başlıklar altında ele alınan hizmetlerin 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. 
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SONUÇ 

İstanbul Vilayetine ait 1336 mali yılı bütçesi vilayet hususi idare bütçelerinin 

incelenmesine bir örnektir. Bütçenin adi ve fevkalade bütçe olmak üzere iki kısma ayrılması 

yapılan çalışmaların çeşitliliği anlamında önem taşımaktadır.  

Devlet bütçesinin daha küçük ölçekli bir kısmını oluşturan vilayet bütçelerinin 1910’lu 

yıllardan itibaren var olan koleksiyonlar itibariyle, dönemin sosyal ve ekonomik tarihine 

birinci elden kaynak oluşturması bakımından dikkate değer çalışmaları ortaya çıkaracağı 

şüphesizdir.   

Milli Mücadele dönemi içerisinde I. Meclis’te her vekâletin bütçeleri müzakere 

edilerek kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte vilayet hususi idareleri il özel 

idarelerine dönüştürülmüş, bu dönüşümle birlikte vilayet bütçeleri hazırlanmaya devam 

edilmiştir.   
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