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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

1 Teşrinievvel 1340 [Ekim 1924]





Değerli İstanbullular;

Türkiye’de yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi İstanbul Şehremaneti Mecmua-
sı’nı tıpkıbasımıyla yeniden İstanbullularla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Köklü bir bel-
leği muhafaza eden derginin yaklaşık 100 yıllık anlatısını ve günümüzle kurduğu ilişkiyi tekrar 
görünür, bilinir kılıyoruz. 

Cumhuriyet’in hayatın hemen her alanında ortaya çı  kardığı değişim ve dönüşümün göz-
lemlenebildiği yaşam alanlarının başında İstanbul geliyordu. Belediyeler ise kamu kurumları ola-
rak bu dönüşümün en önemli araçlarından olacaktı. Yeni rejimin yerel ölçekte ikamesini sağlayan 
bir araç olarak tanımlayabileceğimiz belediyeler, ilk yıllarında birçok alanda olduğu gibi Osmanlı 
döneminden miras kalan bir kurumsal altyapıyı kullanmıştı. 

Cumhuriyet’in belediye algısı kentsel ve idari ihtiyaçların yanı sıra eğitim ve sanat poli-
tikalarını düzenleyen kurumlar olarak da hizmet veren bir tarif içeriyordu. Bu tarif içerisinde 
değerlendirilmesi gereken İstanbul Şehremaneti Mecmuası incelendiğinde, gerçekten de yaşamın 
her noktasına dokunan bir içerikle karşılaşıyoruz. Şehir belleğini muhafaza eden İstanbul Şehre-
maneti Mecmuası trafik yönetmeliklerinden mimariye ve sanat tarihine, iskân ve imardan gün-
delik konulara ve sağlık hizmetlerine kadar çok kapsayıcı bir içeriğe sahip.  İlk sayıda ele alınan 
konuların başında gelen ekmeğin pahalılığı meselesi ise tarihin garip bir cilvesi olsa gerek. 

İlkini yayınladığımız ve devamı gelecek olan bu serinin, disiplinler arası güncel çalışmalar 
için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Özelde İstanbul Belediyesi kurum yayını gibi bir 
başlık taşımakla birlikte İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 20. yüzyıl Türkiye’sinin anlatısını sunu-
yor. Günümüzde yayın hayatına devam eden İstanbul Bülteni ve İST dergilerinin de böyle bir gele-
neğin üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz.

Bu çalışmanın geçtiğimiz yüzyılı daha anlaşılır kılmak ve yaşadığımız yüzyılla ilişkisini 
daha sağlıklı okuyabilmek adına büyük bir boşluğu dolduracağı umut ediyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime iyi okumalar diliyorum.

Saygılarımla.

EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Sunuş

MAHİR POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

Genel Sekreter Yardımcısı

Dergi çıkarmak bir ihtiyacın sonucudur. Bu dergilerin sayfalarında izlerini gördüğümüz 
yazarların ya da çizerlerin hayata dair bir derdi, insana dair bir sözü vardır. Farklı alanlarda toplu-
mun hafızasını muhafaza eden dergiler, toplumsal, siyasal ve kültürel atmosfer başta olmak üzere 
birçok alanda insana ve topluma dair hemen her türlü sürecin seyrini takip etmemizi mümkün 
kılar. Bu anlamda Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e farklı dillerde ve içeriklerde yüzlerce der-
giden oluşan bir görsel ve yazılı hafızadan söz edebiliyoruz. 

19. yüzyıldan günümüze devam eden bu köklü dergicilik geleneği içinde en uzun soluklu 
olanlardan biri Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’dır. Tanzimat ile hızlanan Os-
manlı modernizasyonu dahilinde kimisi uzun kimisi de daha kısa soluklu birçok dergi yayınlan-
mıştır. 1 Eylül 1924 tarihinde, Şehremini Operatör Emin (Erkul) Bey’in İstanbul şehreminliği 
döneminde ve Osman Nuri (Ergin) yönetiminde yayın hayatına başlayan İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi olması 
açısından ayrıca önemli bir yere sahiptir.

Şehrin hafızasına dokunan önemli yazılı kaynaklardan biri olan mecmuanın ilk sayısında 
yer alan bazı içeriklerin güncel olanla kurduğu ilişki dikkat çekicidir. Bu anlamda, ekmek ve fı-
rınlar ile ilgili “İstanbul’un İaşesi” başlıklı yazıda değerlendirilen iaşe planlaması, zirai program 
gibi başlıklar aslında günümüz Türkiye’sinde süregiden bir sorunun tarihselliğini bize gösterir. 
İstanbul'un güncel sorunlarının yanı sıra genel olarak Şehremaneti’nin idaresiyle ilgili güncel 
gelişmelerin ve mevzuatın duyurulduğu bu mecmua, İstanbul Belediyesi tarihi için merkezi bir 
kaynak oluşturmakla birlikte, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda güçlü bir altlık oluşturacak, 
şehir belleği adına önemli bir boşluğu dolduracaktır.    

Gündelik hayattan ekonomi ve sağlığa uzanan zengin içeriği ve kapsayıcılığıyla kent araş-
tırmacıları başta olmak üzere tüm İstanbullular için bu önemli kaynağı erişilebilir kılan ve bu 
çalışmaya emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.  





Yayına Hazırlayanların
Notu

Türkiye’de genelde geçmiş ve tarihle ilişki konusunda yaşanan sorunlardan biri olan kurumla-
rın kendi tarihlerinin kaynaklarını muhafaza etme ve kamuoyunun hizmetine sunması konusunda-
ki zafiyet, maalesef sadece önemli maddi kaynak ve uzman eksikliği yaşayan sivil toplum kuruluşları 
için değil, resmi kurumlar için de önemli oranda geçerlidir. Kurum arşivleri ve özellikle belgelerin 
muhafazası söz konusu olduğunda biraz daha olumlu bir tabloyla karşılaşmak mümkün olmaktadır, 
ama asıl kullanıcı dostu bir yöntemle ve paylaşımcı bir anlayışla kaynakların kamu kullanımına 
sunulması söz konusu olduğunda bu arşivler, daha çok kaynakların “saklandığı” mekânlardan ibaret 
olmaktadır. Üstelik, arşiv denince hemen akla gelen “belgeler” için geçerli olan bu sorun, matbu kay-
naklar ve özellikle nadir eserler için başka bir şekilde kendini göstermektedir: 1928 öncesi döneme 
ait kaynaklarla ilgili dil/alfabe farkından kaynaklı engeller bir yana, bu kaynakları bulunduran kü-
tüphanelerin sayısı oldukça azdır. 

Söz konusu kütüphaneler arasında müstesna yere sahip olan ve uzun yıllardan beri bu alanda 
verdiği hizmetlerini daha kullanıcı dostu bir yöntemle araştırmacılara sunma çalışmaları yürüten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, ayrıca çeviriyazı basımlarını (çoğu zaman tıpkıba-
sımıyla birlikte) yayınlamak yoluyla bu kaynakları eski alfabeyi bilmeyen okurların da kullanımına 
sunmaktadır. Son yıllarda artan çeviriyazı faaliyetleri içerisinde değerlendirilebilecek bu anlamlı 
çabanın bir parçası olarak, bizzat belediye tarafından yayınlanmaya başlayan ilk süreli yayının tıp-
kıbasımı ve çeviriyazı basımının gerçekleştirilmesi, bu yöndeki çalışmaları yeni bir boyuta taşı-
maktadır: Yüz yıla yakın tarihine/belleğine sahip çıkma anlayışıyla, yeni yüzyılın eşiğinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın tıpkıbasımını ve çeviriyazı basımını mat-
bu ve online olarak İstanbulluların hizmetine sunmaktadır. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
içinde kurumsal bellek konusunda farkındalık ve duyarlılığın artması için önemli bir adım atılırken, 
İstanbullulara da yüz yıl öncesinin dergisini ay ay okuma fırsatı verilmektedir. Yer yer oldukça ilginç 
popüler bilgiler barındıran ve zevkle okunan, ama araştırmacılar için her yönüyle eşsiz bir kaynak 
oluşturan bu süreli yayının okura sunulmasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihine/belle-
ğine sahip çıkması anlamında yakın zamanda atılacak adımların habercisi olarak görülmesini isteriz.

Zafer Toprak, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’ne yazdığı “Şehremaneti Mecmuası” mad-
desinde, büyük oranda mecmuanın birinci sayısındaki “Mecmuanın Programı” başlıklı yazıyı özetler 
ve bu yayının aslen Osman Nuri Ergin’in gayretleri sonucunda hayata geçirildiğini belirtir.1 Başka 

1  Zafer Toprak, “Şehremaneti Mecmuası”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7 (İstanbul: Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı, 1994), s. 149.
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bir ansiklopedide aynı başlıklı bir madde kaleme alan Semavi Eyice “dergide belediye ile ilgili mev-
zuat, istatistikler, iskân ve imara dair konular, şehir haberleri, belediye uygulamalarından doğan hu-
kukî ihtilâflar, resmî yazışmalar, trafik yönetmelikleri hakkında bilgi ve yazılar yanında İstanbul’un 
tarihi ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalara da yer” verildiğini belirtir.2 

İstanbul Belediyesi tarihi için eşsiz bir öneme sahip Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası’nın ilk sayısı 1 Eylül 1340 [1924] tarihinde yayınlanmıştır. On yedi yıl boyunca (Mart 
1942 tarihine kadar) 199 sayı yayınlanan mecmuanın isminin altında, 1-51. sayılarda “Şehremaneti 
tarafından ayda bir neşrolunur”, 52-72. sayılarda “Şehremaneti tarafından ayda bir çıkarılır”, 73-86. 
sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından çıkarılır aylık mevkute”, 86-120. sayılarda “İstanbul Be-
lediyesi tarafından her ay çıkarılır”, 121-148. sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından iki ayda bir 
çıkarılır”, 149-181. sayılarda “Belediye İstatistik ve Neşriyat Şubesi tarafından iki ayda bir çıkarılır”, 
182-188. sayılarda “Belediye Neşriyat, İstatistik ve Turizm Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ve 189-
199. sayılarda “Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ibaresi yer almaktadır. 

Her ne kadar ilk 120 sayısının başlığı altında ayda bir yayınlanacağı belirtilse de iki (54-55, 64-
64, 71-72, 99-100, 101-102, 104-105, 106-107, 109-110 sayıları) veya üç (112-113-114, 115-116-117, 118-
119-120 sayıları) sayının birlikte basıldığı olmuştur. 121-182. sayıların ise iki ayda bir yayınlanması 
planlanmış, fakat üç veya beş sayının birden basıldığı olmuştur (149-153, 160-162, 163-165, 166-168 
sayıları). Buna ek olarak, Kasım 1938’de 169-170. sayı çıkmışken, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı 
üzerine hemen aynı ay içinde özel bir sayı çıkarılmıştır (171. sayı). Herhangi bir ibare olmamasına 
rağmen 182-199. sayılar arasında ayda bir yayınlanmaya çalışılmış, 183-184, 187-188, 189-190. sayı-
ları hariç, ayda bir yayınlanmıştır.

İlk zamanlarda mecmuanın Şehremaneti tarafından yayınlandığı belirtilmiştir, fakat bu işle 
hangi müdürlüğün ilgilendiği mecmuanın kapağına taşınmamıştır. İlk sayıda yer alan “Mecmuanın 
Programı” başlıklı yazının altındaki “Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti” imzası ve buna dair açık-
lamalardan, yayın işiyle özel olarak bu müdüriyetin ilgilendiği anlaşılmaktadır. 149. sayıdan sonra 
Neşriyat ve İstatistik (bir ara buna Turizm de eklenmiş) şube veya müdürlüğü tarafından yayınlan-
dığı, başlıkta belirtilmiştir.   

Mecmua 16 sayfa olarak yayın hayatına başlamıştır; fakat sayfa sayıları ilerleyen sayılarda 
değişkenlik göstermiş, tek sayı olarak basılanların 88 sayfaya kadar çıktığı olmuştur. İlk 51 sayı eski 
harflidir. Kasım 1928’de yeni harflerin kabul edilmesiyle Aralık 1928 tarihli 52. sayıdan itibaren yeni 
harflerle basıma başlanmıştır. Öte yandan yeni harflere geçmeden önce de mecmuada bu harflerin 
kullanıldığına şahit olmaktayız. Örneğin Eylül 1928 tarihli 49. sayının bazı başlıkları ve Ekim 1928 
tarihli 50. sayının “Cumhuriyet Bayramı Programı” başlıklı yazısında yeni alfabe kullanılmıştır. 14 
Nisan 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1580 sayılı Belediye Kanunu’yla “Şehremaneti” ye-
rine “Belediye” tabirinin ikame edilmesi üzerine, Eylül 1930 tarihli 73/1 sayısından itibaren mecmua 
T.C. İstanbul Belediye Mecmuası adıyla yayınlanmıştır. İsim değişikliğine gidilen 73. sayı, yeni isimli 
mecmuanın birinci sayısı olarak kabul edilmiş ve 98. sayıya kadar eski sayı numarası ve yeni sayı 
numarası birlikte verilmiştir: 98/26 gibi. 99. sayıdan sonra ise sadece eski sayı numarası verilmeye 
başlanmıştır.

2  Semavi Eyice, “İstanbul Şehremâneti Mecmuası”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 23 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2001), s. 307.
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İstanbul Şehremaneti Mecmuası, İstanbul şehri ve İstanbul Belediyesi’nin hafızası hakkında 
önemli bir kaynak mahiyetindedir. Bu projenin amacı eski harfli olan ilk 51 sayıyı yeni harflere 
aktararak, mecmuayı eski yazı bilmeyenler için de kullanılabilir kılmak, İstanbul şehri ve belediyesi 
tarihiyle ilgilenen tüm okurların engelsiz başvuracağı bir kaynak haline getirmektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirilen 
yayınlara, ilk sayısı 1912 yılında yayınlanan İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası başta olmak üzere 
diğer eski harfli  belediye yayınlarının da günümüz alfabesiyle yeniden basımı ile devam edilecektir. 
Çeviriyazı yayınlara, 1926-38 yıllarında şehremini/belediye başkanı olarak görev yapan Muhittin 
Üstündağ (1884-1953) ile başlamak üzere eski belediye başkanlarının biyografilerinin ve belediyeci-
lik tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili monografiler eşlik edecektir. 

Bu çalışmaların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine ve genelde İstanbul’la il-
gili çalışmalara katkı sunmasını temenni ederiz.

 





İstanbul Şehremaneti Mecmuası'nın 1 Teşrinievvel 1340, yani 1 Ekim 1924 tarihli 2. sayısının 
içeriğine bakıldığında en dikkat çekici yazının  “İstanbul’un Umranen ve İktisaden İhyası İçin On 
Senelik Program Tanzimi” başlığını taşıyan makale olduğu görülür. Bu makalede, daha önceki ben-
zer girişimler özetlenir ve 1924-1928 yılları arasında İstanbul Şehremini olarak görev yapan Dr. 
Emin [Erkul] Bey'in (1881-1964) başkanlığında ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’den Hayreddin 
Nedim, Sezai ve Rıfat beylerle Doktor Hakkı Şinasi Paşa, Refik ve Necmeddin Arif Beyler, Emanet 
fahri müşaviri Süreyya Paşa ve Hekimbaşızade Doktor Muhiddin Beyler'den oluşan  “Umran Ko-
misyonu”nun çalışmalarından söz edilir ve özellikle imar ve alt yapı çalışmaları anlatılır.

“İnşaat ve Tamirat Ruhsatiye Resmlerinin Suret-i Tahakkuk ve İstifası” başlıklı yazıda ise İs-
tanbul Şehremaneti’nin gelir kalemlerinden biri olan inşaat ve onarım ruhsat vergisine dair yapılan 
düzenleme konu edilir. 

“Gazetelerin Emanet Hakkındaki Neşriyatı” başlığını taşıyan bölümde ise 1924-1925; 1942-
1943 yılları arasında Dâhiliye Vekili ve 1946-1947 yılları arasında başbakanlık yapan Recep [Peker] 
Bey’in İstanbul ziyaretinde yaptığı bir konuşmada Şehremini Emin Bey hakkında ifade ettiği iddia 
edilen olumsuz sözlere dair tekzip ve etrafındaki tartışmalara dair basından yapılan iktibaslar pay-
laşılır. 

“Ecnebilerin İstanbul Hakkındaki Mütalaaları” başlığını taşıyan bölümde yabancıların İstan-
bul’a dair düşünce, görüş ve önerilerinin yer aldığı yazılardan iktibaslar yapılacağı duyurulur.

“Türkiye Belediyeleri” başlığını taşıyan bölümde ise belediyelerin birbirlerini tanımaları ve 
kendilerini tanıtmaları bağlamında yazıların yayınlanacağı bilgisi verilir. 

Derginin bu sayısında İstanbul Şehremaneti’nin 1924 Ağustos ayı gelirleri kalem kalem bir 
cetvel halinde yayınlanır.  

Murat Koraltürk

Bu Sayıda
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Türkiye Cumhuriyeti

İSTANBUL

ŞEHREMANETİ 
MECMUASI

Şehremaneti Tarafından Ayda Bir Neşr Olunur

Sene 1 Sayı 2
1 Teşrinievvel 1340  [Ekim 1924] 

 

Mündericat

Umrani Kısım
İstanbul’un Umranen ve İktisaden İhyası İçin On Senelik Program Tanzimi

Mali Kısım
İnşaat ve Tamirat Ruhsatiye Resminin Suret-i Tahakkuk ve İstifası

Gazetelerin Emanet Hakkındaki Neşriyatı

Ecnebilerin İstanbul Hakkındaki Mütalaaları

Türkiye Belediyeleri

Garp Belediyeleri

Nüshası 5 Kuruş
Senelik Abonesi 50 kuruş

Merkez-i tevzii: Şehremaneti Hazine-i Evrak binasında daire-i mahsusadır.

İstanbul
Şehremaneti Matbaası

1340 [1924]



Fa
sı

l

M
a

d
d

e

Nev-i varidat
Haliye 

tahakkukatı
Haliye 

tahsilatı
Sabıka 

tahakkukatı
Sabıka 

tahsilatı

kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para

1 1 Müsakafat vergisi resm-i munzamı 16726613  16716613  4782625  21 1257096

2 İnşaat ruhsatiyesi 617309 10 617309 10 17869 10 4803

3 Lubiyat mahallerinin tesis ve küşat 
harcı

2538314 10 2376831 30 10177806 20 883690 20

4 Yaya kaldırımlarıyla sokak ve 
meydanların işgali

2766729  2717629  4808601 10 341434

5 Tente ve siper resmi 906136 20 628538  2757579 35 172241

6 Tathirat ve tebhirat-ı fenniye resmi 232696  232696     

7 Temettu vergisi resm-i munzamı     1524650   

8 Müzayede ve dellaliye resmi 3774274  3774274  114  114

9 Mevad-ı müştaile istihlak resmi 511372  511372  4740911 35 4220086

10 Mevad-ı müştaile depoları arziyesi 1325711  1325711  41022  41022

11 Mevlidülbuhar kazanlarla motorlar 
ruhsatiyesi

208172  208172  15299  3650  

12 İhtisap resmi 1006236  1006236      

13 Menba suları resmi 400695  400695  3143  3143  

14 Vesait-i nakliye resmi 140569  1979243  4182321 18 917533  

15 Pazar, panayır ve seyir yerleriyle 
Belediye'ye ait mahallerin işgali resmi

2447448 10 2447448 10 94138 20 45334 20

16 Uzan, ekyal damga ve muayene resmi 551128  551182      

17 Kantar, kile ve çeki resmi 6820320  6820320  74724 20 42150 20

18 Av ve saika-i merakla beslenilen 
köpekler resmi

300190  195390  3270  1050  

19 Her nevi yazı, ilanat ve reklamlarla 
talik olunan levha resmi

3092700 20 2167458 20 4797775  556103  

20 Tarik bedel-i nakdisi 60  60  7253503 33 3000000  

21 İmtiyazlı şirketler hisse-i menafii 5802819  5802819  7006949 30 3066133  

22 Müceddeden yapılan kaldırım ve 
lağam nısf-ı masarif-i inşaiyesi

112799  112799  36891  1700  

23 Rüsum-ı mütenevvia 3039165 20 3039165 20 52087 22 44800  

24 Merakib-i bahriye resmi 958347  511255  206537  67695  

Birinci faslın yekûnu 59269804 10 54143173 10 52577820 34 14670048 20

2 1 Köprüler hasılatı 24251008  24251008  610236  610236  

2 Şirket-i Hayriye vapurlarının köprüye 
yanaşma ücreti

350000        

3 Müessesat-ı Belediye icaratı 32167973  25514853  1303384 11 443384 20

4 Hastahaneler hasılatı 275697  275697  38640 18   

5 Kule-i Zemin bedeli 755029  14779  489100 20 3000  

6 Köhne eşya ve enkaz bedeli 205002  205002  1098  1098  

İkinci faslın yekûnu 58004709  50261339  2442459 09 1057718 20

Şehremaneti'nin 1340 Senesi Ağustos Ayı Gayesindeki Tahakkukat ve Tahsilatını Mübeyyin Varidat İcmalidir 



Umrani Kısım

İstanbul’un Umranen ve İktisaden İhyası İçin On Senelik Program Tanzimi

İstanbul’un umrani ve iktisadi ihyasını temin edecek tedabir ve mukarreratı ittihaz etmek, 
müsabakaya vazedilen on senelik programı tedkik ve kabul eylemek üzere Emanet'te Şehremini 
Operatör Emin Bey Efendi’nin taht-ı riyasetlerinde bir “Umran Komisyonu” teşekkül etmiştir.

Komisyonda Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’den Hayreddin Nedim, Sezai ve Rıfat beylerle 
Doktor Hakkı Şinasi Paşa, Refik ve Necmeddin Arif beyler, Emanet fahri müşaviri Süreyya Paşa ve 
Hekimbaşızade Doktor Muhiddin Beyler bulunmaktadır.

Komisyonca Hayreddin Nedim Bey reis-i saniliğe ve Doktor Muhiddin Bey mazbata muhar-
rirliğine intihab edilmiştir.

İstanbul’un umranen ihyası denilebilir ki Türklerin bu şehre geldikleri tarihten beri -üç, beş 
cami istisna edilirse- bir türlü mümkün olamamış ve medeni şehirler tarzında istikbalde alacağı 
şeklin tayini de 1255 [1839] tarihinden tabir-i aharla 87 seneden beri defaatle mevzubahis olduğu 
halde yine bir türlü başa çıkarılamamıştır.

Binaenaleyh bu asırdide meseleyi hal ve intac edecek ve İstanbul’a umran ve refah getiren 
esaslı fikirler ve sabit kararlar ittihaz edecek zevatın isimlerini İstanbul, kendi tarihine altın huruf 
ile yazmaya hazır bulunduğundan mecmua, heyet-i muhteremeye muvaffakiyetler temenni eder ve 
aynı zamanda muttali olduğu bazı tarihi izahat itasını da vazifesi cümlesinden bilir.

Mülga Osmanlı İmparatorluğu “Tanzimat-ı Hayriye” namı verilen devr-i teceddüde girdiği za-
man tevessül ettiği asri teceddüdat meyanında evvela İstanbul’un haritasını tanzime teşebbüs etmiş 
ve o sırada hizmet-i hükümet-i seniyyede bulunan meşhur “Moltke”nin himmetiyle buna muvaffak 
da olmuştur. Bundan bahis olan 2 Rebiülahir 1255 [15 Haziran 1839] tarihli mufassal bir vesika-i res-
miyede “…evvel emirde inşa ve tesviyesi tasmim olunan yolların istikamet ve arzları malum olmak 
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için birbirinden farklı elvan ile işaret ve tersim ve irtifa-ı arazi yani yokuşlar dahi izah ve terkim 
olunmak üzere Dersaadet’in bir kıta haritası tanzim olunduktan sonra Bab-ı Hümayun’dan Divanyo-
lu’yla Aksaray’a ve oradan Silivri ve Mevlevihane kapılarına ve Sultan Bayezid’den Edirne Kapısı’na 
ve Çarşamba Pazarı’ndan geçerek Eğrikapı’ya ve Kadırga Limanı’ndan Yedikule’ye ve dahil-i surda 
Bahçekapısı'ndan bed’ ile Eba Eyüb el-Ensari radiyallahu anhülbari Hazretleri’nin türbe-i şerifeleri 
civarına varınca müntehi olacak tarikler yirmişer zira olarak iki tarafına eşcar garsıyla tezyin olun-
mak ve dörder zira vüsatlı yaya kaldırımları yapılarak bargir ve arabaların mürur ve uburuna on iki 
zira meydan bırakılmak ve maada bilcümle tarikler dahi on beş ve on iki ve nihayet on zira olmak 
ve asla çıkmaz sokak olmamak ve haric-i surda Yalı Köşkü’nden başlayıp Unkapanı’na ve Tophane-i 
Amire’den Cisr-i Cedid’e varınca taş iskeleler (rıhtımlar) ile kezalik yirmişer zira yollar yapılıp dör-
der arşın yaya kaldırımlarına eşcar gars ettirilmek ve işbu iskelelerin bazı mahallerinde ve dahil-i 
surda dahi icabına göre münasip yerlerde meydan bırakılmak ve bu meydanlar dahi uyabileceği 
mertebe cevami-i şerife vesair ebniye-i cesime etraflarında tesis olunmak üzere bir kıta resm tanzim 
olunarak badehu resm-i mezkûre göre imar olunacak…” denilmesi bugün bile hâlâ tavsiye ve teşeb-
büs mahiyetinde görülen bir meseleye 87 sene evvel Tanzimat ricalinin ne suretle himmet etmiş 
olduğunu şükranla fakat haleflerinin çizilen yolda gitmediklerini esefle göstermektedir.

Tanzimine lüzum gösterilen harita o zaman ikmal edilip o devirde memleketin yegâne ilim ve 
fen müessesesi olan Mühendishane kütüphanesine konulmuştur ki elan mevcut ve mahfuz olduğu 
rivayet edilmektedir.

1255’te [1839] bir Avrupalının tavsiyesiyle yirmi arşın genişliğinde abidat-ı milliyeye münte-
hi caddeler, vasi meydanlar küşadını, deniz kenarlarına rıhtımlar inşasını kabul eden bir hükümet 
şayan-ı hayrettir ki 1264 ve 1265 [1848 ve 1849] senelerinde ilk defa tanzim ve neşr ettiği iki ebniye 
kanununda sokaklar için azami genişliği on arşın olarak kabul etmiş ve 1255’te [1839] devletçe tatbi-
ki takarrür eden diğer hususatı asla nazar-ı dikkate almamıştır.

Şayan-ı dikkattir ki mülga Osmanlı hükümetinde her ne zaman bir teceddüt, bir inkılap hare-
keti vaki olmuş veya azim bir yangın vukua gelmiş ise bu inkılap sayesinde serbesti-i harekâta sahip 
veya yangından müteessir olan belediyelerin ilk teşebbüsatı şehrin planını tanzim etmek olmuş ve 
yine bu sayede 1292-1293 [1876-1877] senelerinde Erkân-ı Harbiye Dairesi marifetiyle İstanbul’un 
yalnız surla muhat on kısmının bir kıta harita-i muntazaması tanzim edilmiş ise de aksam-ı sairesi-
ni ikmale 93 Harbi mani olmuştur. 1307’de [1891] keresteciler harikinden sonra da bir ebniye kanu-
nu yapılmak istenildiği zaman bu natamam haritanın mülga Nafia Nezareti Heyet-i Fenniyesini ile 
Erkân-ı Harp zabitanı marifetiyle ikmal ve tashihi istenilmiş fakat muvaffak olunamamıştır.

1324 [1908] inkılabını müteakip yine İstanbul Belediyesi’nin ilk işi İstanbul’un evvela niren-
gisini, saniyen umumi haritasını, salisen istikbal planını, rabian kadastrosunu tanzim ettirmek ol-
muş ve bunlardan birincisine 1326 [1910] senesinde Halil Beyefendi’nin zaman-ı emanetinde, ikin-
cisine 1330-1338 [1914-1922] senelerinde Cemil Paşa zamanında muvaffakiyet husule gelmiş ise de 
mevcut umumi harita üzerinde şehrin şekl-i müstakbeli henüz çizilememiş ve kadastro haritasını 
tanzim keyfiyetini ise İstanbul Tapu İdaresi kendi vezaifi cümlesinden addederek Belediye'yi bu işe 
müdahale ettirmemiştir. Halbuki müterakki ve mütemeddin memleketlerde bu hak ve bu vazife de 
belediyelerin olduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ahiren kabul ve tasdik etmiş olduğu 26 
Şubat 340 [1924] tarihli Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu’nun 18’inci maddesiyle belediyelerin bu 
hakkı kendilerine verilmiştir. Binaenaleyh badema kadastro haritasının tanzim edilememesi için de 
bir sebep kalmamıştır. 
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Şekl-i müstakbel projesi için her ne kadar kati adımlar atılamamış ise de bunun için evvele-
mirde bir avan proje tanzimi keyfiyeti şehrin umumi haritasını ahz etmiş olan şirkete on iki bin lira 
mukabilinde verilmiştir.

Görülüyor ki İstanbul’un iktisaden değilse de umranen ihyası defaatle düşünülmüş, bunun 
mukaddematı ikmal ve vesaiti ihzar edilmiş ise de şekl-i müstakbeli henüz tespit edilememiştir.

Maahaza bu maksadı temin için de meşrutiyetten sonra üç defa teşebbüs vaki olmuş ve ko-
misyonlar teşekkül etmiştir.

Bunlardan biri İsmet Bey’in zaman-ı emanetinde ve 2 Kânunusani 330 [15 Ocak 1915] tarihin-
de Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’den ve Emanet Heyet-i Fenniyesi’nden ikişer, Harbiye, Bahriye, 
Evkaf ve Maliye nezaretleriyle müzeden tayin olunacak birer zattan terekküp eden komisyondur. 
Bu komisyon defaatle içtima etmiş ise de muvaffakiyatı ve tespit ettiği noktalar hakkında bir kayda 
destres olunamamıştır. Yalnız bazı devair-i resmiye meyanında Bahriye Nezareti’ne de sorduğu mü-
talaata Liman İdaresi ifadesiyle gelen bir cevapta, Haliç’in ve Boğaz’ın liman, iskele, antrepo vesaire 
nokta-i nazarından alması lazımgelen vaziyet hakkında şayan-ı dikkat ve istifade bir rapor gönderil-
miştir ki Umran Komisyonu heyet-i muhteremesinin bilmütalaa nazar-ı dikkate alması lazımgelen 
bir vesikadır.

İkinci komisyon 8 Mart 332 [21 Mart 1916] tarihinde İsmail Canbulat Bey’in davetiyle içtima 
etmiştir. Bu komisyonda Hicaz Demiryolu Müdür-i Umumisi Hulusi (Nafıa Nazır-ı esbakı), şehre-
min-i sabıkı İsmet, Nafia Müsteşarı Muhtar, İstanbul Şehri Muhipleri Cemiyeti Kâtib-i Umumisi ve 
Düyun-ı Umumiye Mektupçusu Vahid, Müze Müdürü Halil, Evkaf İnşaat Müdür-i Umumisi Mimar 
Kemaleddin, Heyet-i Fenniye Müdürü Cevdet, Mimar-Mühendis Ali Ziya, Celal Esad, Darülfünun 
Emini Salih Zeki, Milli İhtifaller Reisi Ziya ve Doktor Akil Muhtar beylerle Mimar de Nari ve Nuri-
can Efendiler bulunmuştur.

İkinci komisyonun da belli başlı bir şey tespit ettiğine dair malumat yoktur. Ancak komisyon 
İstanbul’un atiyen alacağı şeklin tayininde şehrin mühim cadde ve meydanlarıyla bunların medhal-
lerinin, istasyonların, gümrük ve liman mahallerinin o zamana göre Meclis-i Milli binasının, hü-
kümet devairiyle Şehremaneti, Darülfünun, Milli Tiyatro ve emsali mühim binaların mevkilerinin 
tayini ve şehirdeki büyük mebani-i diniye, asar-ı nefise ve atika ve müessesat-ı mühimme-i tarihi-
yeden hangilerinin ibkası ve hangilerinin ledelhace hedmi lazımgeleceğini şimdiden tespit ve tayin 
etmek isteyerek bilumum nezaretlere birer tezkire yazdırmış ve defaatle tekit etmiş ise de en ziyade 
alakadar olan Evkaf ve Maarif de dahil olduğu halde hiçbir daire ve nezaret cevap vermemiştir.

Üçüncü komisyon Bedri Bey’in zaman-ı emanetinde muavin Sezai Bey’in riyasetinde içtima 
etmiştir. Bu komisyonun sebeb-i içtimaı mülga Dahiliye Nezareti’nin 11 Temmuz 332 [24 Temmuz 
1916] tarihli bir tezkiresidir. Tezkirede memleketimizin bedayi-i tabiiyesini Almanlara tanıtmak ve 
her sene tebdil-i hava için İsviçre ve İtalya gibi memleketlere giden Alman seyyahlarının büyük bir 
kısmını Türkiye’ye celp eylemek maksadıyla hükümetin taht-ı himayesinde bir idare tesisi için Ernst 
isminde birisi tarafından müracaatta bulunduğundan bahisle teklif-i vaki tetkik edilerek icap eden 
projenin vilayetle müştereken bittanzim irsali tebliğ olunmakta idi.

Komisyon üç içtima akd ederek ittihaz ettiği mukarreratı bir mazbata halinde takdim etmiştir. 
Komisyonda aza olarak Emanet Fen Müşaviri Mimar Kemaleddin, Heyet-i Fenniye Müdürü Kadri 
muavini Ali Ziya ve Umur-ı Hukukiye Müdürü Rıfat Müeyyid Beyler bulunmakta ve o sırada He-
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yet-i Fenniye mümeyyizliğinde bulunan mecmua muharriri de raportör vazifesini görmekte idi.

Mesaisini tespit etmiş olan üçüncü komisyonun raporu şayan-ı dikkat izahat ve mütalaatı 
havi bulunduğundan zıyadan vikayeten mecmua ile neşri tensip olunmuştur:

“Badelharp İstanbul’un emsali bilad-ı mütemeddine derecesinde imar ve tezyini esbabına te-
vessül etmek Emanet’in birinci dereceyi işgal eden vazifelerindendir. Almanlar tarafından bu yolda 
bir teklif vaki olmasa bile şehre züvvar celbi iktisaden zaruridir. Avrupa’da züvvarın rağbetine maz-
har olan mahallerin İstanbul’dan farkı, oraların diğer bilada nispetle bedayi ve menazır-ı tabiiyesi-
nin mevcudiyetiyle beraber her türlü asar ve mebani-i atika ve aliyeyi, measir-i medeniyeyi, vesait-i 
nakliyeyi, tenezzüh, spor ve eğlence mahallerini ihtiva eylemesinden ileri gelmektedir.

Halbuki İstanbul’un bu gibi beldelerden aşağı kalır yeri yoktur. Çünkü İstanbul, bin beş yüz 
senelik kadim bir belde, tarihte, tarih-i edyanda haiz-i iştihar bir memleket, Bizans ve Osmanlı asar-ı 
medeniyesini havi mühim bir şehir, iki kıtanın mültekasına müsadif ve iki mühim denizi yekdiğeri-
ne rabt eden latif bir boğazın üzerinde tesis olunmuş bir şehir ve aynı zamanda iklim ve manzaraca 
da kudret-i fatıranın nadir yarattığı yerlerden bulunmak itibariyle işbu ehemmiyeti nispetinde imar 
ve tezyin ve vesait-i fenniye ve medeniyesi terakkiyat-ı hazıra-i asriyeye göre ihzar ve teksir edildiği 
surette her şehirden ziyade züvvar celp edecek bir kabiliyette bulunduğu gayr-i kabil-i inkârdır. Bu 
nokta-i nazardan İstanbul’un imar ve tezyini hususunda ne kadar emek sarf olunsa becadır.

İstanbul başlıca üç suretle imar olunabilir.

Birincisi: Tamamıyla bir Avrupa şehri tarzında caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar küşadı 
ve Avrupa’da maruf üslub-ı mimarilere göre mebani-i aliye vücuda getirilmesidir ki bu tarz-ı imar 
Avrupalıları menfaatdar edemeyeceği gibi zevk-i millilerine muvafık olmadığı için Türklerin de ho-
şuna gidemeyecektir.

İkincisi: Şehrin kademini göstermek için Bizans asarının ihyası suretidir ki bu, Türklük nok-
ta-i nazarından temenni edilecek bir keyfiyet olmadığı gibi hal-i sabık bugün tamamıyla malum 
olamadığı için aynen ihya dahi kabil değildir.

Üçüncüsü: Şarklılığı, İslamiyeti, Türklüğü temsil eden mebani ve asar-ı mevcudeyi muhafaza 
etmek, şehirde peyderpey vücuda getirilecekleri de yine Türk tarz-ı mimarisine tevfikan inşa eyle-
mek, kıymetdar ve şayan-ı istifade olmak şartıyla en ufak bir sanat-ı milliyi bile heder etmemek gibi 
başlıca üç nokta esas ittihaz olunarak diğer hususatta bir Garp memleketi ne gibi vesait-i medeniye, 
mebani-i  aliye ve müessesat-ı umraniye ile mücehhez ise onları kabul ve tatbik etmektir ki şehrin 
hal-i hazırı da bu suretle imara daha ziyade kabiliyet göstermektedir.

Bu tarz-ı imarda şehir aynı zamanda Şarklılığı ve Türklüğü muhafaza edeceği için Türkler 
nispetinde Avrupalılar da memnun ve müstefid olacaklardır. Binaenaleyh İstanbul’un imar ve tezyi-
ninde gözetilecek başlıca esas şunlar olmalıdır:

İstanbul’un hin-i imarında mevcut eski ve faideli abidat ve mebani muhafaza olunabilirse de 
şehrin Bizanslılar zamanındaki halinin ihya edilmemesi ve tamamıyla bir Avrupa şehri halini alma-
sına da meydan verilmemesi iktiza eder. Şu kadar ki bir Avrupalı buraya geldiği zaman bütün mana-
sıyla bir Şark memleketi görmekle beraber Avrupa’da alışmış olduğu münakalattaki sürat ve muame-
lattaki suhulet ve istirahati İstanbul’da da bulabilmelidir. Bir de yenilik hususunda mümkün olduğu 
kadar az taklit yapılmalıdır. Mesela Avrupa’nın büyük şehirlerinde elli, yüz metre genişliğinde cadde 
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vardır diye İstanbul’da da o vüsatta caddeler açılmasına heves edilmeyip yeni küşat olunacak cadde-
ler, ihtiyaç ile mütenasip bulunmalıdır. Hususiyle bahçelerle muhat bulunan ve mürur ve uburu pek 
kesir olmayan mahallerde fazla masraf ihtiyarıyla geniş caddeler açılması cihetine gidilmemelidir.

Ta Bizanslılar zamanında Venedikliler idaresinde bulunmak gibi bir hususiyete malik olan 
ve badelfeth ekseriyet itibariyle gayrimüslimlere ve ecanibe makar olmak suretiyle Osmanlılar za-
manında da İstanbul’dan farklı bulunan Galata ve Beyoğlu cihetlerinin bu hal üzere devamı kabul 
edilecek olursa İstanbul Türklüğe has olan safiyet ve bekâret-i asliyesini muhafaza etmek suretiyle 
temiz ve kibar bir halde bulundurularak eşgal-i adiyedeki zevk ve sefahat ve lubiyat mahalleri karşı 
cihette olmalıdır. Maahaza ezvak ve lubiyatın ahlakı ifsat etmeden ruhu terbiye ve âlâ edecek olan 
her şeklinin İstanbul’da da vücuda getirilmesi elzemdir.

*
*   *

İstanbul’un imarı hususunda ittihaz olunacak tedabir birinci içtimada bervech-i bala takarrür 
ettikten sonra ikinci içtimada teferruatı müzakere edilmiştir. Bir seyyahın memleketinden kalkıp da 
yüzlerce kilometre mesafe kat ederek İstanbul’a kadar gelmesi ya tetebbuat-ı fenniye ve tarihiyeye 
yahut tenezzüh ve ziyarete veya bir ihtiyac-ı sıhhiye müstenit olabilir. Binaenaleyh züvvarı celp 
edecek şehirlerin ihtiyacatı bu nukat-ı nazardan düşünülmek iktiza eder. Herhangi maksat için 
olursa olsun evvelemirde İstanbul’da ihtiyaç ile mütenasib caddeler, umumi meydanlar ve bahçeler 
küşat, tarh ve tanzim olunmalı ve şehre cari sular ıslah ve ihtiyacat-ı ahaliye kifayet edecek derecede 
teksir edilmeli. Şehrin umumi mecraları bir an evvel vücuda getirilmeli, Avrupa ve Şark usullerinde 
tefriş ve tanzim olunmuş müteaddit oteller inşa edilmelidir. İstanbul’da Darülfünun vesair mebani-i 
resmiye ile büyük ve milli bir tiyatro binası yapılmalı ve bu meyanda şehrin en güzel bir mevkiine 
de muhteşem bir Şehremaneti binası inşa olunmalıdır.

Şehrin elyevm mevcut vesait-i nakliye-i berriye ve bahriyesi ıslah, tarifeleri hal ve ihtiyaç ile 
mütenasib bir hale ifrağ edilmekle beraber müteaddit otomobil ve otobüs şirketleri tesis olunmalıdır.

Şehir dahilinde Bizanslılardan kalma asarın şayan-ı istifade olanlarıyla Osmanlı abidat-ı sı-
naiye ve tarihiyesinin kolaylıkla ziyaret olunabilir bir halde etrafı açılarak bunlara müntehi yollar 
dahi tevsi ve muntazam surette imar olunmalıdır. Surlar, mahzenler, çukur bostanlar seyyahinin 
ziyaretine salih bir hale ifrağ ve tanzim edilmelidir. Topkapı Sarayı züvvara küşat edilmeli ve şehir-
de mevcut yine ilaveten müteaddit müzeler tesis ve küşat olunmalıdır. Şehrin haricinde Boğaziçi, 
Ayastefanos, Adalar, Anadolu demiryolu güzergâhı, Çamlıca, Alemdağı ve Yuşa Tepesi gibi mahalle-
re gidip gelmek için muntazam yollar, köprüler, oralarda münasip mahallerde mükellef ve muhteşem 
oteller, gazinolar, eğlence ve oyun mahalleri inşa etmek; Boğaziçi’nin her iki sahilinde otomobil ve 
araba yolları, mühim ve mutena karyelerinde sahilden dağ zirvesine araba ve otomobil ile çıkılabil-
mek için hafif meyilli yollar ve bazı mahallerde füniküler hatları yapmak; Ayastefanos’ta, Karadeniz 
sevahilinde (Kilyos’ta) kumsallarda deniz banyoları tesis etmek; Alemdağı’nda ve Hürriyet-i Ebediye 
tepesiyle Kâğıthane arasında Belgrad karyesi civarında ormanlıklar tesis etmek; şehrin menazır-ı 
tabiiyesini panorama gibi gösterecek (mesela Çamlıca Tepesi, İcadiye… ilh gibi) mevakii intihap ve 
tayin etmek; şehir civarında ötede beride mevcut çayır, koruluk, teferrücgâh ve su membalarını bir 
kat daha ıslah ve imar etmek; şehrin münasip bir mahallinde mükemmel bir hayvanat ve neba-
tat bahçesi vücuda getirmek vehle-i evvelide nazar-ı dikkate alınacak mukteziyat-ı umrandan gö-
rülmüştür. Züvvarı memleketimizde temdid-i ikamete daha ziyade mecbur edebilmek için esbab-ı 
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imar ve umranı şehir hududu haricine de teşmil ederek mesela Tuzla’daki İçmeler’i şayan-ı istifade 
bir hale ifrağ etmek, Yalova kaplıcalarının işlemesi umurunu ıslah eylemek, letafet ve ehemmiyeti 
malum-ı cihan olan Bursa vesait-i nakliye-i seria ile İstanbul’a rabt edilip orada dahi asar-ı umran 
vücuda getirilerek bir kısım züvvarın Bursa’yı ziyaretine sebebiyet vermek de iktiza eder. Bunlar-
dan [ma]ada İstanbul ve civarında muayyen mevsimlerde muayyen zamanlarda at koşuları, kayık 
yarışları vesaire gibi umumi sporlarla Boğaziçi’nde mehtap eğlenceleri tertip ettirmek de lazımdır.

Züvvar celbi için şehrin imar ve tezyini esasatı düşünüldüğü bir sırada Avrupalıların en ziya-
de temas edecekleri halkın basit tabakasının melbusat ve serpuşunu da nazar-ı dikkatten dûr tutma-
mak icap eder. Şu kadar ki umumiyet itibariyle halkın serpuşuna bir şekl-i kati vermeyi düşünmek 
ve altı yüz seneden beri takarrür edemeyen tarz-ı telebbüslerini şimdi tayin ve tespit etmek esasen 
kabil olamayacağı gibi komisyonun teşebbüsüyle de bu işte muvaffakiyet husulü memul değildir. Bu 
meseleyi zaman tabiatiyle ve tedricen halledecektir. Ancak bu hususta Belediye'ye terettüp eden va-
zife başlıca iki kısım esnafın kıyafetini düzeltmektir ki bunların birisi arabacılar diğeri kayıkçılardır.

Bugün arabacıların muttarid ve muntazam bir kıyafetleri yoktur. Bu kıyafeti hal ve ihtiyaç 
nispetinde ve zevk-i milliye muvafık bir tarzda ıslah etmek icap eder. Kayıkçılara gelince: Bunların 
bütün Garplıların mazhar-ı rağbeti olan hilali gömlek ile beyaz şalvar ve renkli camedandan ibaret 
ve sade zarif kıyafetleri vardır ki hem fenni hem de millidir. Kayıklarıyla beraber bunların eski kı-
yafetlerini de ihya etmek birinci derecede düşünülecek meselelerdendir.

Memleketimizin bazı hususi halleri vardır ki Avrupalıları pek ziyade memnun ederek seya-
hatnamelerde bunlardan uzun uzadıya bahsedilmektedir. Bunların en mühimleri tetkik olunarak 
memleket için bir faideleri görülür ise ihya ve idameleri esbabına tevessül etmek de icap eder.

*
*   *

İstanbul’un imar ve tezyini için birinci celsede esası tespit, ikincide teferruatı mücmelen müza-
kere edilmiş olan hususat-ı imariyenin üçüncü içtimada tatbikatının müzakeresine şüru olundu.

Evvelemirde imarata nereden, neden ve ne suretle başlamak lazımgeleceği uzun uzadıya 
müzakere edildikten sonra İstanbul’un medeni bir şehir haline getirilebilmesi için vehle-i evve-
lide umumi mecralarının inşası mecburiyeti karşısında bulunuldu. Halbuki bir şehirde milyonlar 
sarfıyla vücuda getirilecek ve asırlarca payidar olacak bu gibi mecarinin inşası evvela İstanbul’un 
bir umumi planının (şekl-i müstakbelini gösterecek harita) elde bulunmasına tevakkuf ettiğine ve 
umumi planın tanzimi keyfiyeti ise başlanılmış olup da elyevm natamam kalmış olan umumi hari-
tanın (İstanbul’un hal-i hazırını ve mevcut sokaklarını gösteren harita) ikmaline taalluk eylediğine 
kanaat getirildi. Maahaza umumi harita ikmal edilerek umumi planın tertibine başlansa ve şehrin 
menatıka taksimi sırasında ticaretgâh, ikametgâh gibi mahallerin tefrik ve tahsisine şüru olunsa bile 
ticaretgâh ittihaz olunacak mahal ile şiddet-i alakası bulunan liman ve istasyonun şehrin neresinde 
tesis ve ittihaz olunacağı Belediyece malum olamadığı ve hükümetçe de henüz bu babda bir karar 
verilemediği için tanzim edilecek umumi planın kati bir mahiyeti haiz olmayarak her zaman tebed-
düle maruz bir proje halinde kalacağında ittifak edildi. Umumi plan tanzim edilmedikçe şehirde 
vücuda getirilmesi arzu olunan devair-i resmiye, Şehremaneti, darülfünun, milli tiyatro, büyük otel 
gibi binaların da şehrin nerelerinde vücuda getirileceği şimdiden tayin edilmek doğru olamaz. Ve 
planı gayr-i muayyen bir şehirde milyonlar sarfıyla abidat-ı mimariye vücuda getirilmesine ne hü-
kümet, ne Emanet, ne de eşhas ve şirketler cesaret edemez. Bir de bilfarz elyevm İstanbul’un umumi 
harita ve planı mevcut olmuş olsa yahut mevcut eski haritaya göre bir umumi plan tertip olunsa da 
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ilk eser-i umran olarak mecraların inşası takarrur etse bunun az zaman zarfında değil ikmali yal-
nız projelerinin tertibiyle emaneten yahut ihaleten, inşasına başlanması arasında birkaç sene mürur 
edeceğinde iştibah edilmedi.

Badehu icrası en basit görünen gibi hususattan diğer birisi mesela şehrin manzara-i umumi-
yesini panorama tarzında züvvara gösterebilmek için Çamlıca tepesinden istifade olunması keyfi-
yetinin ne suretle saha-i imkâna çıkarılacağı meseleleri tezekkür edildi. Netice-i müzakerede bunun 
da bugün kabil-i icra olmadığına kanaat hasıl oldu. Çünkü o yer kimindir? Ne suretle alınacaktır? 
Emanet mi alacak orada bir şey yapacak, yoksa eşhas mı? Ve orada ne yapılacak? Büyük bir gazino 
mu yoksa otel ile beraber gazino mu? Bu gibi hususatta evvelemirde nazar-ı dikkate alınacak vesait-i 
nakliye ve teshilattır. Hal-i hazırda Üsküdar’dan Kısıklı’ya kadar rayları döşenmiş olan tramvay bile 
henüz ikmal olunmamıştır. Tramvay işlediği farz olunsa bile Kısıklı’dan tepeye kadar hangi vesaitle 
çıkılmak lazım gelecek? Velhasıl bunlar öyle bir takım teferruat ve hususat ki az zaman zarfında ve 
bu gibi resmi teşebbüsatla saha-i fiiliyata çıkacağına itminan hasıl olmamıştır. Şu halde, İstanbul’un 
imarına esaslı bir surette başlanabilmek için ne yapılmak lazımdır?

Bunun için evvela şehrin umumi haritası ikmal, badehu hükümetin de muvafakat ve iştira-
kiyle bir umumi plan tanzim olunarak şahsa göre değişmemesi için bir kanun veya nizam neşriyle 
katileştirildikten sonra ihtiyar olunacak masarıfın karşılığı tedarik olunarak şehrin evvela mecari-i 
umumiyesi ve büyük caddeleri inşa edilmek, suları teksir ve tasfiye ve ıslah olunmak ve mebani-i 
aliye ve resmiyesi de peyderpey vücuda getirilmek suretiyle tedricen imarata teşebbüs olunmak 
daha müfid olacağı düşünüldü. Maamafih bütün bu müzakerat ve tasavvurat İstanbul şehrinin imarı 
için tanzim ve tatbik olunacak bir programa esas olabilecek hususattan ibaret olup yoksa züvvar 
celbini işbu tasavvuratın saha-i tatbike vazına kadar tehir etmek, tabir-i aharla İstanbul’u medeni 
bir şehir haline getirdikten sonra züvvarı celp ve davet etmek fikir ve mütalaasında bulunulmuştur. 
Çünkü İstanbul zannedildiği kadar bir Avrupalının rağbet ve iskânına kabiliyetsiz değildir. Şehrin 
muhtelif mahallerinde ezcümle Beyoğlu’nda, Boğaziçi’nde, Adalarda züvvarın beytutetleri için ol-
dukça muntazam oteller bulunduğu gibi buraları vesait-i nakliyece dahi şikâyet edilecek derecede 
değildir. Ancak muhtac-ı ıslah ve tensik bir iki şeyi vardır. Bunlardan birisi tercümanlar, diğeri şa-
yan-ı istifade ve ziyaret mahaller hakkında asar ve kataloglar neşridir. Seyyahine tercümanlık eden-
ler hakkındaki 27 Şubat 310 [11 Mart 1895] tarihli nizamname tamamen tatbik ve icap ederse tadil 
olunur da muhafaza-i meriyeti cihetine gidilirse bu mesele halledilmiş olur. Asar ve katalog neşri de 
ilmi olmakla beraber pek o kadar izam edilecek hususattan değildir. Binaenaleyh işbu içtimaattan 
komisyonca iki netice istihsal olunmuştur:

Birincisi: İstanbul’un imarı hakkında bervech-i bala arz olunan izahatın hal ve zamanın mü-
saadesi nispetinde intacı senelere muhtaç olup müstedi Ernst’in teklifi gibi teşebbüsat-ı teşvikiyeyi 
bu tasavvuratın hayyiz-i fiile isaline kadar tehir etmek muvafık olamayacağından ve balada izah 
olunduğu üzere esasen İstanbul hal-i hazırı ile de züvvarı tedhiş edecek derecede vesaitsiz, gayri 
sıhhi ve umrandan hali bir şehir olmadığından bahisle bu itibarla züvvarın şimdiden Dersaadet’e 
gelmesine zannedildiği derecede bir mani-i mutasavver olmadığına ve Ernst’in teşkilini istida ettiği 
cemiyetin tesisinde Belediyece nizamnamesi görülüp tetkik olunmak şartıyla bir mahzur görüleme-
diğine dair Dahiliye Nezaret-i Celilesi'ne cevap tastiri.

İkincisi: İstanbul şehrinin imarı ve atiyen alacağı şeklin takriri hakkında mukaddemki içti-
malarda esasları kararlaştırılmış olan hususatın müzakere ve tatbikatına devam etmek. Şu kadar 
ki komisyonun mukarreratı mabihittatbik olabilmek üzere hükümetçe salahiyetdar görülecek diğer 
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zevatın vücuduna lüzum varsa onların da teşrikine delalet buyurulmasını makam-ı sami-i Emanet-
penahi’ye arz etmek hususlarına müttefiken karar verilmiştir.

İşte İstanbul’un imarı, müstakbel şeklinin tayini ve şehre züvvar celbi hususunda mecmuanın 
muttali olabildiği malumat bundan ibarettir.

Mecmua gelecek nüshalarda da vazife-i neşriyesine devam edecektir. Üçüncü nüshaya Şehre-
mini Emin Beyefendi'nin bu babdaki nokta-i nazarını mübeyyin olmak üzere komisyona tevdi bu-
yurdukları muhtıra derc olunacak ve bu muhtıra mündericatına karşı matbuatın neşriyatı da mezkûr 
nüshada hulasa edilecektir. Diğer nüshalara da erbab-ı vukuf ve ihtisas tarafından komisyona veri-
len raporlar ve mütalaanameler sırasıyla derc edilecektir.
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Mali Kısım

İnşaat ve Tamirat Ruhsatiye Resmlerinin Suret-i Tahakkuk ve İstifası

26 Şubat 340 [1924] tarihli Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu’nun sekizinci maddesinde in-
şaat ve tamirata ruhsat talebi halinde belediyelerce alınacak resm beyan olunmakta ve resmin bina 
ve arsa kıymetine göre alınacağı da tasrih edilmektedir. Gerek inşaat, gerek tamirat resminin hesa-
bında bina ve arsa kıymetlerinin esas ittihaz edilmesi ve bunlardan başka daha bazı resmlerin de 
alınıp alınmayacağının meşkûk bulunması muamelede ıttıradsızlığı mucip olduğu anlaşıldığından 
umum belediyelerce ıttırad ve intizamı temin için bu babda bazı izahat itasına mecburiyet görül-
müştür:

26 Şubat 1330 [11 Mart 1915] tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunu’nun neşrine kadar Ebniye Ka-
nunu’na ve diğer evamir ve mukarrerata tevfikan alınmakta olan inşaat ve tamirat ruhsatiye resmi 
hiçbir zaman ne halkın ne de Belediye'nin arzu ve menfaatine tevfik edilememiş hatta gerek bu mad-
de-i kanuniyedeki tarz-ı teklif gerek 330 [1915] tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunu’ndaki şekil bile hem 
halkı hem de Belediye'yi memnun edememiştir. Resmler ve vergiler ve bunların suret-i tarh ve ci-
bayeti herkesin anlayabileceği ve kolaylıkla hesap edeceği bir tarz-ı makul ve mutedilde olmak icap 
eder. Hele musakkafat vergisi kuyud ve defatirinin ve bu verginin cibayeti hak ve vazifesinin diğer 
memalik-i müterakkiye ve mütemeddine olduğu gibi Türkiye’de hâlâ Belediye'ye verilmemiş olması 
bu babda Belediye memurlarıyla halkın duçar olduğu müşkülat ve haksızlıkları tazif etmektedir.

Kanunu tanzim ve teklif edenler güya Türkiye’de de her şehir ve kasabanın muntazam ka-
dastroları yapılmış, emlakın kıymeti gayet doğru bir surette takdir ve tespit edilmiş de Belediye'de 
mevcut bir deftere bakılınca derhal bu malumat bulunabilirmiş fikir ve mütalaasıyla bu maddeyi bu 
tarzda yazmışlar ise isabet edememişlerdir.

Binaenaleyh her şeyden evvel bu maddenin tadiliyle gayet ameli bir tarza ifrağı iktiza eder.

Gelelim resmin suret-i tahakkuk ve istifasına:

Tanzimat ve tenvirat vergi ve resminin tahakkukunda esas olan ve maliye tahsil şubelerince 
takdir edilen varidat-ı gayr-i safiye ahşap hanelerde yüze darp ve sekize taksim ve ahşap hanelerden 
maada mebanide keza yüze darp ve altıya taksim edilerek çıkacak haric kısmet o binanın maarsa 
kıymeti addedilmektedir.

Tamirat resmi de inşaat resmi gibi binanın arsasının kıymetine göre alınacağından bervech-i 
bala elde edilen maarsa bina kıymeti altıya ve sekize taksim edilerek haric-i kısmet arsanın kıymeti 
add ve itibar olunur. Arsanın kıymeti bulunduktan sonra bunun da yüzde biri alınır. Ve yüzde biri 
ne tutarsa kafes yani esaslı tamiratta her kat için bunun rubu alınır. Adi tamiratta her kat için sekiz-
de biri istifa edilir. Adi badanadan ve kiremit aktarmasından resm alınmaz.

Üzerine bina yapılacak arsanın kıymeti 25000 kuruş ve sathı da 500 metre murabbaı farz 
edildiğine göre:

²⁵⁰⁰⁰/₅₀₀= 0,50 bir metresinden alınacak resmi gösterir. 500 metre murabbaı sahasındaki bir 
arsanın 380 metre murabbaındaki kısmına bina yapılacağı da farz edilirse 0,50 x 380 = 190 kuruş 
yalnız bir katın resmi ve bina üç kat olursa 190 x 3 = 570 bütün binanın inşaat resmi olmuş olur. 



İstanbul Şehremaneti ̇Mecmuasi26

Bunlardan başka biraz aşağıda izah edileceği üzere %5 x 3 müze ve %5 x 3 Hicaz aidatı da alınmakta 
olduğundan bunların da ilavesi halinde:

   alınacak mecmu resm olmuş olur.

Bir de yine aşağıda izah edileceği üzere cumba ve yüz harçları da alınmakta olunduğundan 
onların da ilavesi iktiza eder.

Esaslı tamirat (kafes tamiratı) ile adi tamirat (tamirat-ı cüziye)nin hesabı az çok fark etmek-
tedir.

Mesela varidat-ı gayr-i safiyesi 2500 kuruş raddesinde olan bir binanın kıymeti kârgirlerde:

Ahşap hanelerde:

 

Ebniye kıymetinin sekizde biri arsa kıymetini verdiğine nazaran  ⁴¹⁶⁶⁶/₈ = 5208 ve ³¹²⁵⁰/₆ = 
5208 yalnız arsanın kıymeti olmuş olur. 5208 kıymet mesela yüz metre olan arsa sahasına taksim 
edilirse ⁵²⁰⁸/₁₀₀ = 52,08 arsanın bir metre murabbaının kıymeti olur. Tamirat resmi arsa kıymetinin 
yüzde biri nispetinde olacağına nazaran alınacak inşaat harcı 

 

Tamirat yapılacak ebniye sathı 80 metre murabbaı sahasında tahmin edilirse 0,52 x 80 = 41,60 
olur ki bu beher kattan alınacak resmdir. Bina her kaç kat ise ona göre bunun da tezyidi icap eder.

Esaslı yani kafes tamiratı ise kanunun sarahati mucibince asıl inşaat resminin rubuu nis-
petinde olacağından ⁴¹,⁶⁰/₄ = 10,40 olur.1 Bu miktarda kat adedine göre artırılmak lazımgelir. Adi 
tamirat resmi ise asıl inşaat resminin sekizde biri raddesinde bulunduğundan ⁴¹,⁶⁰/₈ = 5,20 kuruş 
tutar. Tamiratta müze aidatı alınmaz. Yalnız Hicaz aidatı alındığından yukarıdaki miktarlara Hicaz 
aidatını da ilave etmelidir.

Bunlardan başka bir de ilave-i inşaat vardır. O da şu suretle hesap edilmektedir: Mevcut ebni-
yenin kıymeti 24000 kuruş farz edilirse bunun ahşapta sekizde biri, kârgirde altıda biri arsanın kıy-
meti olur. Bu hesaba göre ²⁴⁰⁰⁰/₈ = 3000 arsanın kıymetidir. Arsanın sahası 100 metre olsa: ³⁰⁰⁰/₁₀₀ 
= 30 arsanın bir metre murabbaının kıymeti ve ³⁰/₁₀₀ = 0,3 beher metre murabbaından alınacak harç 
olur. Yeniden ilave olunacak kısmın sahası mesela 20 metre murabbaı olduğu takdirde 0,3 x 20 = 
6,00 kuruş beher katın resmi olur. Kat taaddüd ettikçe resm de o nispette artırılır.

İlave-i inşaattan müze ve Hicaz aidatları alınır.

26 Şubat 340 [1924] tarihli kanunun hin-i neşrinde bazı dairelerce Ebniye Kanunu'nun alt-
mış beşinci maddesine istinaden inşaat ruhsatiye resmine ilave suretiyle yüz harcı ve 26 Şubat 330 
[1924] tarihli kanunun inşaat ruhsatiye resminden bahis ikinci maddesine tevfikan da cunba ve 

1  Esna-yı hesapta bu gibi küsurat ikmal edilmekte mesela 7,80 gibi küsurlu rakam sekize iblağ olunmaktadır.

100x2500
6

= 41666 ve

100x2500
8

52,08
100

570
85,50
85,50
741,00

 = 31250 olur ki bu arsa ile beraber mevcut ebniyenin kıymetini gösterir.

= 0,52 olur.
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şehnişin ve balkon harçları da alındığı anlaşılmaktadır. Halbuki mezkûr kanunun 47’nci maddesin-
de “İşbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm mülgadır” denilmesine nazaran 24 Teşrinievvel 1298 [5 
Kasım 1882] tarihli Ebniye Kanunu’nda yüz harcına ve 26 Şubat 1330 [11 Mart 1915] tarihli Rüsum-ı 
Belediye Kanunu’nda inşaat ruhsatiyelerine taalluk eden bilumum ahkâm mülga olmak icap eder.

Gerçi 26 Şubat 340 [1924] tarihli kanunun kırk üçüncü maddesinde “İşbu kanunda musarrah 
olmayıp fakat belediyelerce Şubat 330 [Mart 1915] tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunu’nun neşrinden 
mukaddem teamülen alınmakta olan rüsumun kemakân istifasına Belediye Meclisi'nin kararı ve 
meclis-i umuminin tetkik ve tasdikiyle devam olunabilir.” denilmekte ise de cemiyet-i umumiye-i 
belediye teamülen alınmakta olan resmlerin de hiçbirini kabul etmemiştir.

47’nci maddenin sarahatine rağmen Ebniye Kanunu’nun 65’inci maddesinde mezkûr olan yüz 
harcı alınmak lazım gelse yine bu kanunun mesela 58’inci maddesinde musarrah olan resmin de 
cibayeti iktiza eder ki ne buna ne de ona kanunen imkân yoktur.

Yine bu meyanda alınmakta olan Hicaz aidatı da mülga olmak iktiza eder. Çünkü bu resm de 
teamülen değil bir karara tevfikan alınmaktadır. 

Hicaz aidatı:2 Hicaz Demiryolu menfaatine mahsus evrak-ı matbua hakkındaki 16 Haziran 
1319 [29 Haziran 1903] tarihli tarife mucibince ebniye inşaatı ruhsatiye tezkirelerinden alınması 
lazımgelen resmdir ki bidayette asıl inşaat ruhsatiye resminin yüzde beşi miktarında idi. Ahiren 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 338 [1922] senesi altı aylık avansına mütedair 11 Teşrinievvel 339 
[1923] tarihli kanunun beşinci maddesi hükmünce üç misline iblağına [iblağ] edilmiştir.

Müze aidatı ise 28 Haziran 1322 [11 Temmuz 1906] tarihli irade-i seniyeye tevfikan alınmaktadır.

Hülasa: Evvelce gerek teamülen gerek Ebniye Kanunu’nun maddelerine istinaden alınmakta 
olan birçok rüsumun lağv edilerek inşaat için yalnız bir nevi resm alınması muamelenin mazbuti-
yeti itibariyle mucib-i memnuniyettir. Şu kadar var ki maddenin hin-i tertip ve teklifinde etraflıca 
düşünülememiş hatta pek makul ve adilane olan balkon, cunba ve şehnişin resmi bile hesaba katıl-
mamıştır. Yüz harcının hikmet-i vücudu olmamak iktiza ederse de arsaları dar olan emlak ashabı 
sokakların hava ve manzarasına tecavüz ederek istifade ettikleri halde Belediye'nin bunlardan resm 
almaması doğru değildir. Balkon ve şehnişinlerden hatta pek fahiş bir resm alınması iktiza eder ki 
gelişigüzel sokakların havası işgal ve manzarası da ihlal edilmesin.

Nitekim 26 Şubat 330 [11 Mart 1915] tarihli kanuna bunun için bilhassa bir fıkra konulmuştu. 
Yeni kanunda bu noktanın ihmal edilişi mühim bir noksandır.

Muharririn kanaatine göre yalnız 9 Rebiülevvel 1280 [24 Ağustos 1863] tarihli Rıhtım Ni-
zamnamesi mefsuh olmamak icap ederdi. Vakıa sekizinci ve 47’nci maddelerin sarahati ve ıtlakı 
bu kanunu da fesh ediyorsa da balkon ve şehnişin gibi rıhtım inşaat resminin de kemakân istifası 
esbabına tevessül edilmek iktiza eder.

Velhasıl eski nizamnameye göre bu sekizinci madde esaslı surette tadil ve bir nam altında 
alınması lazımgelen ruhsatiye resmi tezyit edilmek iktiza eder.

Bunlardan başka kanunun bu tarzda tatbiki aşağıda tadat edilen mahzurları da daidir:

2 Şimdi hazine pulu denilmektedir. 
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1- Ruhsatiye resminin hesabında emlak kıymetinin esas ittihaz edilmesi birçok mahzurları 
daidir. Ezcümle yan yana iki binanın kıymetleri ekseriya maliye tahsil şubelerince muhtelif zaman-
larda ve muhtelif nispetlerde takdir edilmiş olduğundan ikisi de aynı ebatta ve aynı irtifada olduğu 
halde kıymetin tehalüfünden dolayı ruhsatiye resminin de tehalüfü icap etmekte ve bu hal beyhude 
yere memurları suizan altında bulundurmaktadır.

2- Tamirat-ı adiyede mesela yalnız binasının camekânını veya kapısını tamir ettirmek isteyen 
emlak sahiplerinden ruhsatiye resminin hesap edilebilmesi için hem binanın hem de arsanın ayrı 
ayrı planlarını talep etmek zarureti halka eziyetten başka bir şey değildir. Halbuki bunlar olmayınca 
resm hesap edilemediği gibi bunlardan vazgeçmek de Belediye memurlarının elinde değildir.

3- Ebniye ve arsa kıymetleri çok yerlerde evvelce muhammen ve tahsil şubelerinde mukayyet 
olmadığından bu gibilerin inşaat için müracaatı anında ruhsatiye resminin hesap edilebilmesi için 
salifülbeyan bina ve arsaya yeniden kıymet vazına teşebbüs edilmesi halka pek ağır gelmekte ve 
binnetice işler süratle görülememektedir.

4- Tahsil şubelerinde mukayyet vergi kıymetleri meyanında alelekser 1290 [1273-1274] tarihi 
gibi şerait-i hayatiye ve iktisadiyenin on defa değiştiği bir devre ait olanlar da mevcut olduğundan 
böyle cüzi kıymet üzerinden hesap edilecek ruhsatiye resmi de yirmi, otuz para ve nihayet iki, üç 
kuruş gibi ehemmiyetsiz bir şey tutmaktadır ki bu miktar, resmin hesabı için izaa edilen vakitten 
sarf-ı nazar kullanılan kâğıtların bedeline bile tekabül etmemektedir.

 

Rica: Dairelerce bittecrübe istihsal edilmiş olan malumata göre burada yürütülen mü-
talaatın musib olup olmadığının ve bir de inşaat ruhsatiye resminin hem Emanet’in hem 
de ahalinin nefine muvafık bir surette tahakkuk ve istifası neye mütevakkıf bulunduğu-
nun mecmua muharririne bildirilmesi devair-i Belediye sermühendislerinden rica olunur. 
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Gazetelerin Emanet Hakkındaki Neşriyatı

Eylülün birinci günü Fatih Daire-i Belediyesi salonunda şehir namına Dahiliye Vekili Recep 
Beyefendi’nin şerefine bir ziyafet keşide olunmuştu.

Ziyafette matbuat erkânı bulunamadığı için ertesi gün intişar eden gazeteler, Dahiliye Veki-
li’nin irat ettikleri nutukta şimdiye kadar İstanbul’un imar ve halkın refahı temin edilememiş oldu-
ğundan dolayı sabık ve lahik şehreminlerini ve yine sabık ve lahik Cemiyet-i Umumiye-i Belediye 
azasını tahtie ve tenkit ettiğini yazdılar.

Ziyafette bulunup da nutku dinleyenler gazetelerin neşriyatını hayretle karşıladıkları gibi bir-
kaç gün sonra Recep Beyefendi de bu neşriyatı tekzip etmişlerdi.

Bilahare suretine ıttıla kesbedilen nutukta bu tenkidata temas edecek yalnız şu: “İstanbul’un 
bugün ihtiyacı olan yol, liman, hava, su ve ziya meselesini hal için İstanbul şehrini temsil eden Ce-
miyet-i Umumiye-i Belediye azası ile icra makamı olan Şehremaneti kâfi derecede isabetle çalışmış 
değildir” cümlesi mevcut ise de bu ifade pek bariz bir hakikati gösterdiği ve müsebbipleri de yalnız 
cemiyet-i umumiye ve icra makamı olmadığı için mucib-i tahtie ve tenkit bir cihet görülememiştir.

İstanbul’un vesait-i medeniyeden niçin mahrum edilmiş ve neden şimdiye kadar Avrupa’nın 
en ufak bir kasabası derecesinde nail-i refah ve umran olamamış olduğu mecmuada peyderpey neşre-
dilecek makalatla izah edileceği için burada başkaca serd-i mütalaata lüzum görülmemiştir.

Maahaza Vekil Beyefendi’nin bu neşriyata karşı beyanatları şayan-ı dikkat olduğundan 
bervech-i ati nakil ve derc edilmiştir:

“Nutkum zapt edilmemiş ve muhtelif zevatın ağızlarından gazetelere bittabi noksan olarak in-
tikal etmiş olduğundan bu yanlış tefsirat vukua gelmiştir. Ziyafet gecesi söylediğim sözlerde ne bu-
günkü şehremini ile Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin ve ne de daha evvelkilerin şahısları hakkında 
hiçbir şemme-i tariz yoktur. Ben İstanbul’dan müfarakatım vesilesiyle şehrin verdiği ziyafette sadece 
tahassüs ve teşekkürlerimi ifade ile iktifa eyledim.

Şehremini Beyefendi'nin nutuklarında şehrin Hükümet-i Cumhuriye'den ve Vekâlet’ten müza-
heret beklediği hakkında bir kayıt vardı. Bu münasebetle Hükümet ve Vekâlet’in bütün Türkiye şehir-
leri hakkında olduğu gibi İstanbul için de en kuvvetli hiss-i müzaheretle mücehhez olduğunu ve fakat 
yalnız hükümet müzaheretinin böyle ihtiyacatı mütenevvi bir şehir için kâfi gelemeyeceğini ve halkın 
bizzat kendi işleriyle daha sıkı bir surette alakadar olması lazımgeldiğini ve mesela bir tarafta esbab-ı 
refah mütemadiyen ikmal ve teksif edilmekte iken aynı vergiyi veren vatandaşlardan mürekkeb diğer 
taraf mahallelerinde su, ziya gibi en basit esbab-ı hayatiyenin bile temin olunmadığı ve bir demokrasi 
idaresinde bütün bu emsali yolsuzlukların yegâne çare-i refi halkın ve halk mümessillerinin bizzat 
kendi halklarıyla alakadar olmalarından ibaret bulunduğunu söyledim. Bu suretle herhangi bir şehrin 
şerait-i muayyene dahilinde hükümetin müzaheretine istinat etmesi caiz olmakla beraber asıl mahalli 
inkişafatın oranın halkındaki terakki heyecanıyla vücut bulabileceğini işaret ederek bizzat İstanbul-
lularda İstanbul için daha kuvvetli bir alaka tahrik eylemek istedim. Emin Bey’e gelince:

Benim tetkikatım Emin Bey’in kendisine mevdu vazifeyi tamamıyla kavramış bir zat olduğunu 
göstermiştir. Yanlış yazılmış olan son beyanatımla hakkındaki kanaatimi tebdil ettiğime dair vuku 
bulan neşriyat muvafık-ı hakikat değildir. Emin Bey günde on altı saat çalışan, huzur ve rahatını İs-
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tanbul şehrinin huzuru için feda eden afif ve gayyur bir zattır. Temaslarım bana İstanbul’daki muh-
telif halk tabakatında Emin Bey’e müteveccih samimi temayülatın kuvvetini göstermiştir. Evvelce 
söylediğim ve elyevm muhafaza eylediğim kanaate göre Emin Bey İstanbul’da herhalde muvaffak 
olacak ve bütün şehrin muhabbet ve teveccühünü isticlab eyleyecektir.”

Mucib-i münakaşa olan nutku bilahare tahkik edildiğine göre Vakit gazetesi1 muharrirlerinden 
Muhsin Bey ziyafetin hitamına doğru salona dahil olarak şu suretle zabt etmiştir:

Muharririn zaptına göre:

Emin Beyefendi Dahiliye Vekili'ni şehir halkı namına selamladıktan sonra demiştir ki:

İstanbul şehri dünyanın en iyi mevkiinde çok güzel bir şehirdir.

Bu şehrin gerek iktisadi, gerek medeni vesait ile mücehhez olabilmesi için İstanbul halkını 
temsil eden Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ile beraber çalışıyoruz. Mesaimizin muvaffakiyeti için 
Dahiliye Vekâlet-i Celilesi'ni işgal eden ve hakikaten şehrimizle şiddetle alakadar bulunan zat-ı âli-
niz gibi münevver bir vekilin bu husustaki mesaimize müzaheretini temenni ederiz.

Müteakiben Dahiliye Vekili ayağa kalkarak şu nutku irat etmiştir:

“Çok muazzez ve pek muhterem bey ve efendiler;

Muhterem Şehremini Emin Beyefendi bendenizi böyle bir şehir sofrasında bulundurmakla 
cidden memnun ettiler. Kendi lisanlarıyla İstanbul şehrini temsil eden Cemiyet-i Umumiye-i Bele-
diye namına idare-i kelam ettiler. Ben beni pek mütehassis eden bir noktaya tekrar temas ediyorum. 
Bir şehir sofrası demek halk sofrası demektir. Böyle sofralarda merasim yoktur ve aranmaz. Fakat 
Şehremini Beyefendi irat ettikleri nutukları ile bendenize bu hususta söz söylemek fırsatını verdiler. 
Bizim halkımızın en mümtaz bir hassası da misafirperverliğidir. Anadolu’da en mamur bir kasabaya, 
en viran bir köye gidiniz. Birinin evine misafir olunuz. Size elinden geldiği kadar ikram eder. Hatta 
çoluğunun çocuğunun nafakasından keserek ikram eder. Bu, Türk milletinin, Türk köylüsünün asa-
letini, misafirperverliğini ifade eder. Ben de bu akşam aynı ırkın, aynı milletin İstanbul şehrini tem-
sil eden salahiyettar mümessillerinin sofrasında bulunurken aynı hazzı, aynı süruru duyuyorum.

Muhterem efendiler! Bendeniz İstanbul’a vazifeten gelmiş iken, bunun ile meşgul olurken 
rahatsızlığım dolayısıyla yapılan ameliyatı müteakip Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin pek yüksek 
eser-i şefkatine nail oldum. Bu samimi alakadan mütevellit hiss-i şükranımı her zaman muhafaza 
edeceğim.

Muhterem efendiler; benim şehrim olan İstanbul şehrinin her semtini vazifem esnasında her 
fırsattan bilistifade ziyaret ettim. Salahiyettar mümessilleri ile konuştum. Devair-i Belediye'sini do-
laştım. Nevakıslarını, ihtiyaçlarını tetkik ettim. Yine bu akşam çok mesudum ki İstanbul şehrinin 
bütün mümessillerinin arasında ve şehir sofrasındayım. Bu vesile ile aynı hiss-i samimiyeti bütün 
samim-i kalbimle aynı minnet ve şükran ile İstanbul mümessillerine izhar ediyorum. Muhterem 
Şehremini Beyefendi’nin nutuklarında mühim bir nokta nazar-ı dikkatimi celbetti. Burada geçir-
diğimiz saatlerde yalnız ihtisasatımı ifade ile iktifa edecektim. Fakat bu mühim nokta hakkında 
düşündüklerimi de söyleyeceğim. Emin Beyefendi İstanbul’un ihtiyaç ve inkişafı için hükümet-i 

1 Bu yazı "Dahiliye Vekili'nden Şehreminine Ders" başlığıyla Vakit gazetesinin 3 Eylül 1340/1924 tarihli sayısında 
yayınlanmıştır (Yayına hazırlayanın notu).
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cumhuriyenin muaveneti lüzumundan bahsettiler. Ben İstanbul’a ilk geldiğim zaman tehasüssatımı 
soran gazetecilere İstanbul’un Türkiye Cumhuriyeti’nin havza-i memaliki içinde bulunan herhangi 
bir şehirden farklı olmadığını, Türkiye’nin herhangi bir şehrinden gayr-i kabil-i tecezzi aynı evsaf-ı 
mahsusayı haiz olduğunu söylemiştim. İstanbul vilayeti Çorum vilayetinin aynıdır. Hükümet naza-
rında aynı şeraiti aynı hukuku haizdir. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul vilayetini Hakkâri vilayeti ile, 
Çemişgezek ile, hülasa Türkiye’nin herhangi bir şehri ile aynı seviyede tutar. Bir Çemişgezekli, bir 
Çölemerikli hangi hukuku haizse İstanbullu da aynı hukuku haizdir. Hiçbirinin yekdiğerine esbab-ı 
tefevvuku yoktur. Ve olamaz. Bu itibar ile Şehremini Emin Beyefendi’nin İstanbul’da bulunan ve 
hükümeti temsil etmekte olan bendenizden hükümetin muavenetini talep etmesi hakkında düşün-
düklerimi söylemek isterim: Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul hakkındaki düşüncesi bütün Türkiye 
şehirleri hakkındaki fikirlerinden ayrı değildir. Bu, ne fazla, ne de eksiktir. Bu münasebetle İstanbul 
hakkındaki tahassüsat-ı mahsusamı arz edeyim. İstanbul şehri kendi imarını kendi inkişafatı, kendi 
sa’yı ile yapacaktır. Bunun hükümetin müzaheretine güvenmekle teminine imkân ve ihtimal yoktur. 
İstanbul’un bugün ihtiyacı olan yol, liman, hava, su ve ziya meselesini hal için İstanbul şehrini temsil 
eden Cemiyet-i Umumiye-i Belediye azası ile icra makamı olan Şehremaneti kâfi derecede isabetle 
çalışmış değildir. Dünyada insana nimet olarak hava, su, ziya verilmiştir. Bugün İstanbul’un öyle 
yerleri vardır ki su yoktur. Yol yoktur. Fatih merkezinden beş dakika mesafeye gidiniz. Bir teneke 
su bir mecidiyeye tedarik ediliyor. Edirnekapı, Şehremini, zulmet içindedir. Karagümrük’te elektrik 
installasyonu olduğu halde geceleri bu semt ancak bir saat elektrik ziyasından istifade ediyor. Diğer 
saatleri zulmet içinde geçiyor.

Bugün İstanbul hududu dahilinde öyle yerler vardır ki ahalisi aynı vergiyi verdiği halde İstan-
bul’un diğer bir semtinde bulunan ahalisinin aynı hukukunu haiz değildir. En basit bir hakkından 
istifade etmemektedir.

Muhterem efendiler, İstanbul’un Anadolu cihetine geçiniz. Kuzguncuk’tan Anadolukavağı’na 
kadar gitmek isteyiniz. Geçtiğiniz yollarda gözlerinizi kapatınız. Kendinizi Dersim vilayeti yolla-
rında seyahat ediyorum zannedersiniz. Aynı vergiyi veren aynı şehir ahalisi neden aynı şeylerden 
istifade etmesin? İstanbul ahalisinin Cemiyet-i Umumiye-i Belediye intihabatında daha ziyade ala-
kadar olmasını temenni ederim. Bundan sonra Cemiyet-i Umumiye-i Belediye aza-yı muhtereme-
sine, bütün İstanbul halkına, muhterem Operatör Emin Beyefendi’ye arz-ı hürmet ederim. Men-
subiyeti ile müftehir bulunduğum İstanbul şehri ahalisine selam ve hürmetlerimi takdim ederim. 
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Ecnebilerin İstanbul Hakkındaki Mütalaaları

İstanbul'u vakit vakit pek çok ecnebi ricali, seyyah ve erbab-ı ticareti ziyaret etmektedir. Bun-
lar ya bir mülakat neticesinde yahut yazdıkları eser ve makalelerde şehrimiz hakkındaki düşün-
celerini söylemekten hali kalmıyorlar. Bu fikir ve mütalaalar içinde cidden istifadeyi hatta iftiharı 
mucip olanlar bulunduğu gibi derhal tashih edilecek fena düşüncelere, yanlış görüşlere de tesadüf 
edilmektedir.

Bu fikir ve mütalaalar bir yerde toplu bir halde bulundurulsa İstanbul’un imarında şehre ec-
nebi züvvar ve seyyahlarının celbinde, Belediye teşkilatının ıslahında bunlardan hayli istifade edi-
leceği şüphesizdir. Hatta İstanbul’un müstakbel şeklinin tayini, siyaseten ve iktisaden inhitat etmiş 
olan şehrin bir eğlence beldesi haline ifrağı tasavvur ve teemmül edildiği bir sırada alakadarlarca 
bu gibi mütalaatın da kısmen olsun nazar-ı dikkate alınacağı zannedilmekte olduğundan badema 
mecmuada gerek mülakat ve istifsar, gerek yevmi gazetelerden iktibas ve nakil suretiyle bazı fıkralar 
bulundurulacaktır.

Vakit ve kudret olsa bunların birçoğu ecnebilerin İstanbul hakkında yazmış olduğu kitaplar-
dan ve seyahatnamelerinden de tercüme edilebilir. Maahaza mecmua karilerinden ve Emanet me-
murlarından bu gibi efkâr ve mütalaata tesadüf edenler o fıkraları tercüme ve irsal ettikleri takdirde 
maaşşükran derc edileceği tabiidir. 

İstanbul’u ziyaret edenlerin idare sistemlerimiz ve imar kabiliyetlerimiz hakkındaki -fakat 
maziye taalluk eden- telakkilerine numune olmak üzere şimdilik yalnız iki meşhur Garplının, biri 
Fransız diğeri İngiliz iki seyyahın birer fıkrasını nakil ile iktifa edeceğiz: 

 Fransız şairi Teofil Gotiye [Théophile Gautier] 1864’te İstanbul’dan “Deba”ya yazdığı bir mek-
tupta: “Yürüyecek kaldırım, binecek araba, rahat edecek otel, yemek yenecek lokanta, muhatarasız 
gezecek sokak olsa tabiatın raygân kıldığı letafet-i manzara ve havasından bir seyyah müstefit ola-
bilir.”

Tam altmış sene evvel bu sözün söylendiği zamanki İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında 
hasıl olan farkı izaha hacet yoktur. Şimdiki İstanbul bu şairin şikâyet ettiği esbab-ı refahtan hemen 
kâffesini fakat az ve bittabi Garp’a nispetle noksan bir surette ihzar-ı ikmal etmiştir.

1876’da İstanbul’a gelmiş olan Salizburi [Lord Salisbury] de Galata Köprüsü’nü arabayla geçtiği 
sırada:

“Bu köprüye tahammül eden bir halk her türlü seyyiat-ı idareye mütehammil bulunur.” sözü-
nü söylemekten kendini alamamıştır. 

48 sene evvel İstanbul’u ziyaret eden bir İngiliz’i bu tarzda beyan-ı mütalaaya sevk eden hal 
o sırada Türkiye’de koyu ve kahhar bir mutlakiyet idaresinin hükümferma oluşudur. İngiliz gayet 
tabii olarak bir kendi memleketindeki usul-i idareyi ve bunun tevlid ettiği yeni, refah ve umranı, bir 
de Türkiye’deki şekl-i hükümeti ve halkın mutavaat-ı ubeydanesini göz önüne getirerek şehrimiz 
ahalisi hakkında bu hükmü vermiştir.

Filhakika 10 Temmuz 1324’te [23 Temmuz 1908] hakk-ı hürriyetini istirdad eden Türklerin 
ve be-tahsis İstanbul ahalisinin ilk aklına gelen teceddüdattan birisi Karaköy-Eminönü arasındaki 
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ahşap köprünün yerine bir demir köprünün inşası olmuş ve nihayet 1328’de [1912] buna muvaffak 
olmuştur. Şu kadar var ki 1328’de Eminönü-Karaköy’den kaldırılan mahud köprü Unkapanı-Azap 
Kapısı arasına konmuş ve bu da harb içinde büsbütün harap olarak bir aralık yalnız piyadelerin 
müruruna tahsis edilmiş olduğu sırada Emanetçe iki başına “Herhangi bir kazadan Şehremaneti 
mesul olmamak üzere yalnız piyadeler geçebilirler.” tarzında birer levha talik olunmuştu. 337 [1921] 
senesinde ufak bir fırtına tesiriyle bir iki dubası daha çökerek iki sene piyadeler de geçemez olmuş 
ve nihayet 340 [1924] senesi bidayetinde oldukça mükemmel surette tamir edilerek mürur ve ubura 
tahsis edilmiştir. İşte ismi geçen İngiliz’in bu gibi dehşetli hükmünden büsbütün kurtulmak için ne 
yapıp yapıp bu köprüyü de demire tahvil etmelidir.

Hülasa: Garplılarca bir milletin temeddüne derece-i kabiliyeti şehirlerinin umran ve neza-
fetiyle ve mebanisinin ihtişam ve azametiyle ölçüldüğünden Garp'ın müterakki ve mamur şehir-
lerinden kalkıp İstanbul’a gelen zair ve seyyahlar içinde İstanbul’un bedayi-i manzara ve letafet-i 
tabiiyesine rağmen harap ve ikamete gayr-ı salih oluşundan şikâyet etmemiş kimseye henüz rast 
gelinmemiştir. Gelecek nüshamızda mütalaaları dercedilecek bir Çinli bile İstanbul’un kaldırımları-
nı beğenmemiştir ki bu bizce bilhassa mucib-i intibah ve vesile-i umran olmak icap eder.
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Türkiye Belediyeleri

Şimdiye kadar Türkiye belediyeleri arasında bir rabıta ve bir vasıta-i muarefe yoktu. Belediye-
ler yekdiğerinin icraat, teşebbüsat ve muvaffakiyatından asla haberdar olamıyorlardı. Belediyelerin 
hepsi aynı kanunlarla idare olunduğu halde muamelelerinde vahdet ve ıttırat bulunamıyorlardı. 

Belediyelerin bu hali zaten malum olduğu gibi çok defalar İstanbul Şehremaneti’nden bazı 
sualler sormalarından ve usul-i muhasebeye, teşkilatla varidata taalluk eden bazı şeyler talep et-
melerinden de anlaşılıyordu. Son senelerde Emanetçe neşredilen ve Dahiliye Vekâlet-i Celilesi'nce 
behemehal aldırılması belediyelere tavsiye olunan Büyük Küçük Mecellelerle sair bazı risalelerin 
belediyelerce tehalükle mübayaa edilmiş olması mefkudiyeti mevzubahis edilen vahdet ve intizamı 
bir dereceye kadar temin edebilmiş ise de bu kadarı da kâfi değildir.

Hatta Türkiye’nin öteden beri vilayet ve liva merkezi olan veyahut sahilde bulunan bazı şehir 
ve kasabalarında mucib-i şükran ve iftihar olacak derecede imarat ve tezyinata muvaffakiyet hasıl 
olduğu halde bunlar hakkında ne İstanbul ne de diğer Türkiye beldeleri hiçbir malumata malik de-
ğildir. Belediyeler bazı kere ya ceraid-i yevmiyenin üç-beş satır havadisinden yahut oraları gören 
bazı zevatın şifahi beyanatından haberdar olurlarsa da ve ekseriyetle malumatdar olamıyorlar.

Bu gibi imarat ve tezyinata ne suretle ve kaç para ile başlanmış, nasıl muvaffak olunmuş ve 
muvaffak oluncaya kadar ne gibi mevani ve müşkülata tesadüf edilmiş olduğu neşir ve izah edilirse 
hem muvaffakiyet amilleri takdir ve tebcil edilir hem de diğer belediyeler de bu tecrübelerden isti-
fade ederek vatana büyük hizmet edilmiş olur.

Binaenaleyh mecmuamız badema Türkiye belediyeleri arasında bir rabıta vazifesini görerek 
belediyeleri birbirlerine tanıtmak, onların icraat ve muvaffakiyatından yekdiğerini haberdar etmek 
ve bu suretle belediyelere hizmet eylemek arzusundadır. Mecmua bundan başka belediyelerin her-
hangi bir sual ve talebine de delalet ederek iktiza eden cevapları -kudreti dahilinde ise- vermeyi 
maalmemnuniye deruhde etmektedir.

Mecmuanın bu sütunu belediyelerin arz olunan ihtiyacatına, sual ve taleplerine, gönderecek-
leri izahnamelere açıktır.
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Garp Belediyeleri

Sokak tozlarını toplamak için elektrikten istifade

Halbuki İstanbul sokaklarının hususiyle kaldırımsız veya şose olanlarında ne kadar toz ve 
toprak bulunduğu malumdur. Rüzgârlı zamanlarda ve otomobil gibi vesait-i nakliyeler hızlı hareket 
ettikleri sırada yahut nezafet amelesi tarafından sulanmadan süpürülürken bu tozların adeta bulut 
gibi havalanarak gelip geçeni ve sokak üzerindeki sekeneyi ne kadar bizar ettiklerini ve bunun sıh-
hat-i umumiyeye ne derece mazarrat iras ettiğini izaha hacet yoktur. 

Müterakki memleketlerde evvelce sulanmadan sokak süpürülmediği gibi sokak süpürüntü ve 
tozlarını cezb ve mass suretiyle toplayan ve halkı hiç izac etmeyen aletler kullanıldığı anlaşılmak-
tadır. Cemil Paşa’nın zaman-ı emanetinde İstanbul’a bu aletlerden yalnız süpürücü ve süpürüntüyü 
bir kenara yığıcı otomatik birkaç alet getirilmiş ise de tozları cezb edenleri alınmamıştır. Halbuki 
bu makinelerin ufak mikyastakileri hanelerde, vesait-i nakliye döşemelerinin tathirinde de kullanıl-
maktadır.

Türkiye belediyeleri içinde en vasi teşkilatı ve en çok varidatı olan İstanbul Şehremaneti’nin 
pek yakın zamanlarda bu gibi vesait-i medeniye ve sıhhiyeyi celp ve istimal edeceği şüphesizdir. 
Buna muvaffakiyet husulüne kadar da sokakların

 - Mabadı var -

İtizar: Mecmuanın badema mütenevvi mündericatla iki forma ve 32 sahife halinde neşri 
tasmim edilerek ona göre tertibat alınmış ise de ayın sonuna doğru matbuatın fevkalade müs-
tacel işler karşısında kalması üzerine bu nüshanın da bir forma olarak neşrine mecburiyet hasıl 
olmuştur. Binaenaleyh mecmuaya makale lütfeden Doktor Lebid Abdüşşekur ve mezbaha ser-
baytarı Nevzad Beyefendilere teşekkürle beraber makalelerinin dizilmiş olduğu halde bunlarla 
ikinci forma tamamlanamayacağı görülerek gelecek nüshaya bırakılmış olmasından dolayı be-
yan-ı mazeret ederim.

Müdevvenat ve İhsaiyat Müdürü

Osman Nuri
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Nev-i varidat
Haliye tahakkukatı Haliye tahsilatı Sabıka tahakkukatı Sabıka tahsilatı

kuruş para kuruş para kuruş para kuruş para

3 1 Şirketler komiserliği aidatı 224400  25250  260228 15 3750

2
Telefon şirketinin hutut-ı mevcude 
icaresi

    8960 10  

3
Elektrik şirketinin hutut-ı mevcude 
icaresi

       

4 Yer bedeli ve şerefiye hasılatı 50027  50027  10691778 36 238486

5 Hasılat-ı müteferrika 3835463  3638577 10 2439534  705443

6 Selhhaneler hasılatı 39662115  39662115  16139 26  

Üçüncü faslın yekûnu 43772005  43375969 10 13416641 07 947679

4 1 Satılacak arsalar bedeli 279061  279061     

Fa
sl

-ı
 m

a
h

su
s

2
Umur-ı iktisadiye teşkilat-ı cedide 
varidatı

       

Dördüncü faslın yekûnu 279061  279061

1 Tanzifat vergisi ve tenviriye rüsumu 34109943  9802327

2
Emakin ve akarat ve vesait-i nakliye 
numara resmi

417110  135830

3
Milli ve beynelmilel sergiler 
hasılatından belediye hissesi

4
Piyango ve ikramiye kazançlarından 
belediye hissesi

24000 24000

5 Zebhiye resmi 834  834  15785 05   

6 Duhuliye (oktruva) resmi 71780828  71707990 10     

7 Müskirat rüsumu bakayası     5801764 10 67289  

8
Tanzifat vergisi ve tenviriye resmi 
bakayası

    982351  580393  

9
İaşe umurunun ifası için (Hazine-i 
Maliye'den)

    480000    

10
Tahribat-ı askeriye karşılığı olarak 
(Harbiye Nezareti'nden)

    3061525    

11 Tebhirhaneler muhasassatı bakiyesi     4520000    

12
Müessesat-ı sıhhiye için verilen 
müsamere hasılatı

5000  5000      

13
Sigorta şirketlerince taahhüt olunan 
teberruat

600000  600000      

Fasl-ı mahsus yekûnu 106937715  82275981 10 14861520 15 647682  

Yekûn-ı umumi 268263294 10 230335523 30 83298341 25 17323128  
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Belediye Umur ve Muamelatı Hakkında

Şehremaneti’nin Neşrettirdiği Eserler

Büyük Mecelle-i Umur-ı Belediye

Birinci cilt:  Tarih-i teşkilat-ı belediyeden bahistir. Büyük kıtada 1876 sayfadır. 
Derununda resimler de vardır. Bu eserlerin neşriyle irfan-ı 
memlekete hizmet ettiğinden dolayı müellifine hükümetçe ikinci 
rütbeden maarif nişanı ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediyece 
takdirname ve mükâfat-ı nakdiye verilmiştir.

İkinci cilt:  Kavanin, nizamat ve talimat-ı belediyeyi camidir. 768 sayfadır.
Üçüncü cilt:  İmtiyazat ve mukavelat-ı belediyeyi muhtevidir. 876 sayfadır.
Dördüncü cilt:  Kavanin ve nizamat-ı sıhhiye-i belediyeyi ihtiva etmektedir. 658 

sayfadır. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti bu ciltten 300 
nüsha mübayaa ederek taşra belediye etıbbasına tevzi etmiştir.

Beşinci cilt:  Evamir ve mukarrerat-ı belediyeden müteşekkildir. 1200 sayfadır.

Büyük mecellenin bir cildinin bedeli 255, beş cildinin bedeli 1275 kuruştur.

Küçük Mecelle-i Umur-ı Belediye

Büyük Mecelle’nin muhtasarıdır. Belediyenin tarihçesini, umur-ı belediyeye 
müteallik kanun ve nizamlarla talimat ve mukarrerattan her zaman müracaat edilenleri 
ihtiva etmektedir. Üçüncü defa tab olunmuştur. Mübayaasını Dahiliye Vekâleti bilumum 
belediyelere tavsiye etmiştir. İzmir, Konya gibi belediyeler 25-30 nüsha birden almıştır. 
5120 sayfadır. Fiyatı bir liradır. 

Belediye Vergi ve Resmleri Kanunu

Büyük Millet Meclisince ahiren tasdik edilen 26 Şubat 1340 [1924] tarihli kanunun her 
maddesi hakkında İstanbul Cemiyet-i Umumiye-i Belediyesince tanzim edilmiş olan tarife 
ve talimatları, bilhassa duhuliye (oktruva) resmine ait tarife ve izahnameleri, tahsil-i emval 
kanunuyla bilumum belediye vergi ve resmlerinin suret-i tahakkuk ve tahsiline ait diğer 
talimat ve mukarreratı, rüsum-ı belediyenin tarihi safahatını ve suret-i tezyit ve terakkisini 
gösterir muhtasar bir de mütalaanameyi ihtiva etmektedir. Tabına devam edilmektedir. 
Dahiliye Vekâleti’nin emriyle taşra belediyeleri için ayrıca beş yüz nüsha bastırılmaktadır. 
Bedeli yarım liradır.
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