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Osmanlı İstanbul'unda 
Bir Yönetim Reformu Önerisi: 
Rıfat Müeyyid'in 1914 Tarihli 
Kanun Tasarısı 

İstanbul'da Belediyelerin Kurulması 

Tarkan Oktay * 

XIX. yüzyılda sanayi devriminin etkisiyle yeniden yapılanan uluslararası tica
ret düzeni, Doğu Akdeniz' de avantajlı konuma sahip liman şehirlerinin ekono
mik, sosyal ve fiziki dönüşüm sürecini beraberinde getirdi. Dönüşümün etkisini 
hissettirdiği yerlerin başında gelen İstanbul'da; esnafın denetimi, imar düzeni, 
temizlik, su vb. yerel hizmetler birer problem alanı durumundaydı. Bunun temel 
nedeni, yerel hizmet kavramının yeni anlamlar kazandığı söz konusu dönemde, 
klasik şehir kurumlannın zayıflayan yapılarıyla gerekli çözümleri üretememe
siydi. Devletin merkezileşme çabaları içinde olduğu bu süreçte, yaşanan olum
suzlukların önüne geçmek amacıyla klasik dönem şehir kurumları organizasyo
nundan farklı olarak, yerel hizmetlerin tek elden yürütüldüğü belediye yapıları
na geçiş süreci başladı. 

İstanbul'da modern belediye yapıları konusunda ilk adım, Kınm Savaşı'nın 
yerel hizmet alanındaki mevcut problemleri daha da ağıdaştırdığı bir ortamda, 
1855'de "Şehremaneti" nin kurulmasıyla atıldı. Ancak, kurumsal, fonksiyonel 
ve mali açıdan bir çok probleme sahip Şehremaneti (Ortaylı, 2000: 137-138), 
şehirde yerel hizmetler alanındaki otorite boşluğunu doldurmakta yetersiz kaldı. 
Bunun üzerine, belediye alanındaki reform çalışmalarını yürütmek amacıyla İn
tizam-ı Şehir Komisyonu oluşturuldu. Komisyon tarafından hazırlanan raporda 
Şehremaneti yanında on dört belediye dairesinin de yer aldığı bir model öneril
di. Hükümet tarafından da kabul gören bu öneri çerçevesinde pilot uygulama, 
belediye kurulması konusunda güçlü bir talebin bulunduğu (Rosenthal, 1980: 
228-233) Galata-Beyoğlu bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye adıyla 1857'de 
başlatıldı.1 Yaklaşık on yıllık uygulamanın ardından sistem olumlu bulunarak, 

• Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, SBMYO Yerel Yönetimler Programı Öğretim Üyesi. 
1 Altıncı Daire-i Belediye ile ilgili uygulamanın hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla ll Cemaziyülevvel 
1274 (28 Aralık 1857) Tarihli "Altıncı Daire-i Belediye Nizamatı" (Düstur. ı. Tertip, c. 2, s. 460-463) ve 24 

Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 15 Sayı4 Ekim 2006, s. 51-68. 
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1868'de çıkanlan Dersaadet İdare-i Belediye Nizarnnamesi1 ile Şehremaneti, on 
dört belediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den oluşan bir organi
zasyon yapısı getirildi. Ancak, 1876 yılına kadar geçen on sekiz yıllık dönemde 
beş daire belediyesi daha kurulma olanağı bulurken, öngörülen on dört rakamı
na ulaşılamadı.3 Bunun sonucu olarak, sahip olduğu koordinasyon ve denetim 
fonksiyonlanyla sistemin önemli bir ayağını oluşturan Cemiyet-i Umumiye-i 
Belediye4 de açılma imkanı bulamadı. 

1876'da Kanun-i Esasi'nin ilanıyla başlayan yeni dönemde Meclis-i 
Mebusan'ın ilk faaliyetleri, İstanbul ve taşra için geniş kapsamlı ayrı ayn bele
diye kanunlan çıkartılması oldu. İstanbul için çıkarılan Dersaadet Belediye Ka
nunu'nda,S Şehremaneti, yirmi belediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Bele
diye'den oluşan bir organizasyon yapısı öngörülmekte ve belediyelere tüzel ki
şilik kazandırılmaktaydı. Ancak, Osmanlı-Rus savaşının olumsuz etkileri nede
niyle söz konusu kanunun getirdiği yapı uygulanamadı. Bunun yerine, İstan
bul' da yerel hizmet alanında ortaya çıkan otorite boşluğunu gidermek amacıyla 
1880 yılında Şehremaneti ve on belediye dairesinden oluşan bir yapı kuruldu. 
Yönetim harcamalarında tasarruf sağlaması beklenen yeni yapıda, Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye bulunmuyordu. 

İstanbul'da 1908'e kadar uygulamada kalan söz konusu model, mevzuat ve 
anlayış bakımından geriye gidişi ifade etmekle birlikte, belediye dairelerinin sı
nırlı yapılanyla da olsa kurularak hizmet vermeye başlaması, uygulama açısın
dan önemliydi. Bu zamana kadar geçen dönemde üst düzey yöneticilerin gele
neksel yönetim anlayışları, personel niteliğindeki yetersizlikler, mali problemie
rin getirdiği olumsuzluklar, yerel hizmetlerin sorumluluğu konusunda süren ikili 
yapı ve hukuki altyapıdaki kodifıkasyonun yetersizliği İstanbul'daki belediyele
rin yaşadığı başlıca problem alanlarını oluşturmaktaydı. 

IL Meşrutiyet'in ilanı, bir çok alanda olduğu gibi, belediyeler için de yeni bir 
dönemin başlangıcı oldu. 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu'nun öngör
düğü yönetim yapısı Meclis-iMebusan seçimlerinin hızlandırdığı süreç sonunda 
1908 'de uygulamaya konuldu. İstanbul' da belediye seçimleri gerçekleştirilerek, 
Şehremaneti, yirmi belediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den olu
şan yönetim yapısına işlerlik kazandınldı. Ancak, belediye daireleriyle Şehre
maneti arasında bir çok noktada yetki anlaşmazlıklannın yaşanınaya başlaması, 

Şevval 1274 (7 Haziran I 858) tarihli "Beyoglu ve Galata Dairesi'nin Nizam-ı Umilmisi" (Düstur, I. Tertip, c. 
2, s. 464-477) adlı iki kanun çıkanlmıştır. 
1 Düstur, I. Tertip, c. 2, s. 450-459. 
3 Bu dönemde Galata-Beyoglu bölgesindeki Altıncı Daire-i Belediye dışında kurulabilen daireler; Tarabya, 
Adalar, Yeniköy, Beykoz ve Kadıköy'dü. 
4 Cemiyet'i Umumiye-i Belediye'nin şehremini başkanlıgında belediye dairesi meclis başkanlan ve belediye 
meclislerinin kendi içinden seçtikleri 3'er üyenin katılımıyla toplam 57 üyeden oluşması öngörülmekteydi. 
İdare-i Belediye Nizarnnamesi, Md. 15-23. 
5 Düstı1r, I. Tertip, c. 4, s. 520-538. 
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3 1 yıl aradan sonra uygulanma imkanı bulan modelin kısa süre sonra sorgulan
masını da beraberinde getirdi. 

Reform Çabaları 

ll. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında İstanbul'daki belediye yapısını yeniden dü
zenlemeye yönelik ilk önemli girişim, Kanun-i Esasİ 'nin 2. maddesi' gereği 
1909'da başkentte vilayet yönetiminin kurulmasıyla gündeme geldi.' Yeni ata
nan vali Emin Bey, İstanbul vilayetinin otuz altı nahiyeye ayrılması ve belediye 
dairelerinin kalcimlmasını öngören bir tasarıyı Meclis-i Mebusan'a sundu. An
cak, şehreminliğini vekaleten yürüten Tevfik Bey'in girişimleriyle söz konusu 
tasarı geri çekildi (Ergin, 1996: 291). Bunun üzerine yeni yapıyı şekillendirmek 
üzere kurulan komisyon tarafından, başkentteki vilayet ve belediye yönetimini 
Şehremaneti yapısı içinde birleştiren yeni bir tasarı hazırlandı (Ergin, 1995: 
1442-1452). Ancak, gerek Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ve gerekse hükümet 
tarafından bir çok noktanın uygun görülmeyişi ve Şehremaneti ile Vilayet yöne
timini birleştirmenin güçlüğü karşısında, tasarı görüşülme imkanı bulamadan 
gündemden düştü. 

İstanbul için düşünülen yönetim reformu konusundaki ikinci girişim, belediye 
daireleriyle yaşadığı yetki anlaşmazlıkları nedeniyle sıkıntı içinde olan Şehre
maneti tarafından yapıldı. Şehremini Tevfik Bey (10 Eylül 1911-21 Ağustos 
1912) tarafından yürütülen çalışma, vilayet ile belediye yönetimini birleştiren 
yaklaşımların uygulanma güçlükleri karşısında, sadece belediye yapısını düzen
leyen bir kapsama sahipti. Bu çerçevede hazırlanan tasarıdaki temel düzenleme, 
yirmi belediye dairesinin kaldınlması ve yerine dokuz belediye şubesinden olu
şan bölümlenmenin getirilmesiydi (Ergin, 1995: 1455-1458). Belediye dairele
rinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırarak İstanbul' daki belediye yönetimini tü
müyle Şehremaneti içinde yapılanciıran tasarı, yürürlüğe girme imkanı bulama
makla birlikte, kendinden sonraki çalışmalar için önemli bir zemin oluşturdu. 

1912 yılının ortalarında şehreminliği görevine atananCemil Paşa (21 Ağustos 
1912-21 Kasım 1914), IL Meşrutiyet'in üçüncü önemli belediye reformu giri
şimini başlattı. Avrupa ülkelerindeki uygulamaların araştırılmasıyla başlayan 
çalışmalar: önceki şehremini Tevfik Bey'in yukarıda değinilen tasarısıyla para
lel bir anlayışa sahipti. Belediye dairelerinin şubeye dönüştürülmesi, Şehrema-

6 Kanun-i Esasi'nin 2. maddesinde Osmanlı Devleti başkentinin İstanbul olduğu ve diğer vilayetlere göre bir 
imtiyaz yada muafiyetinin bulunmadığı belirtilmektedir. "Kanun-i Esasi", Düstur, I. Tertip, c. 4, s. 4. 
7 Merkezi İstanbul olan yeni vilayet İzmit, Çatalca, Beyoğlu ve Üsküdar sancaklanyla Şehremaneti'ne bağlı 
Adalar, Gekbuze (Gebze), Beykoz, Karta!, Küçükçekmece ve Şişli kazalanndan oluşmaktaydı. Vilayet teşki
latının kurulmasıyla Zaptiye Nezareti kaldınlarak Polis Müdüriyet-i Umumiyesi oluşturuldu. (BOA. DH. MUİ. 
4-1139); Vilayet teşkilatıyla ilgili aynntılı bilgi için bkz. 22 Temmuz 1325 (4 Ağustos 1909) tarihli "İstanbul 
Vilayeti'nin Emniyet-i Umfımiye Müdüriyeti'nin Teşkilatma Dair Kanun", Düstur, II. Tertip, c. 1, s. 410-416. 
8 Şehremaneti Cemiyet-i Umumiye-i Belediye Mukarreriitı, Dersaadet 1330, s. 3. 
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neti ve belediye daire meclisleri yerine encümenlerin kurulması, Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye üyelerinin doğrudan seçilmesi gibi Tevfik Bey'in çalışma
sındaki temel düzenlemeler aynı şekilde yeni tasanda yer almaktaydı. (BOA. 
DUİT. 37-1/1-9). Cemil Paşa'nın hazırlattığı tasarı, 1912 yılının son günlerinde 
Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat (DTBHKM) adıy
la9 Meclis-i Mebusan'da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla 
Şehremaneti kurumu korunurken, yirmi belediye dairesi dokuz şube belediyesi
ne dönüştürüldü. Belediye daire meclisleri ve Şehremaneti Meclisi kaldırılarak 
yerine encümen kurulması öngörüldü. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin yapı
sında da değişikliğe gidilerek üyelerin belediye şubeleriyle organik bağlantısı 
kaldırıldı. Üyelerin belediye meclis üyeleri içinden değil, yine daire adına ol
makla birlikte doğrudan halktan seçilmeleri yöntemi getirildi. 

Görüldüğü gibi, İstanbul'daki belediye yapısı uygulamanın başladığı 1855 yı
lından itibaren sürekli bir reform ve yeniden yapılanma arayışlannın merkezin
de yer almıştır. Söz konusu çabalar içinde uygulanma imkanı bulan 1868'deki 
kanun ile ana yapı kurulmuş, 1877'de bu yapı geliştirilmiştir. 1880'deki deği
şiklik, belediye yapısını zorunluluklarla yaşaması için yeniden düzenleme ve 
1912'deki kanun, mevcut yapıyı daha etkin hale getirme amacını taşımaktadır. 
Söz konusu değişiklikler yanında, belediyelerin mali yapısı, personel düzeni, iç 
örgütlenmesi ve fonksiyonları, yeniden yapılanma arayışlarının etkisini farklı 
yoğunluklarda hissettirdiği başlıca alanlardı. 

Yerel hizmetler ve mali kaynak konusunda yaşanan sıkıntıların ivmelendirdiği 
bu çabalar içinde, İstanbul' daki belediye organizasyonunun yapılandınlmasın
daki temel hazırlayıcı rol Şehremaneti 'ne aitti. Şehremaneti 'nin gerek kendi ça
lışmaları ve gerekse Şura-yı devlet ile Meclis-i Mebusan'a sağladığı katkılar 
başta geliyordu. Merkezi yönetimin modern belediye yapılan konusunda yeterli 
bilgi birikimi ve uygulama tecrübesine sahip olmaması karşısında, daha esnek 
bir yapıya sahip olan Şehremaneti 'nin uygulamacı birikimi, reformlar üzerinde 
önemli etkiye sahipti. Şehremaneti 'nin yürüttüğü reform çalışmalannın önemini 
artıran diğer bir nokta, Başkentteki belediyeler için kabul edilen yapısal değişik
liklerin taşradaki düzenlemeler için de temel teşkil etmesiydi. Bununla birlikte, 
Şehremaneti 'nce geliştirilen önerilerde belediyeler adına yer alan kazanımların 
Evkaf, Dahiliye, Maliye vb. nezaretlerin yetki alanında daralmaya yol açması, 
reform çabalannın bir çok noktada merkez bürokrasisi tarafından engellemesini 
de beraberinde getirmekteydi. 

9 Düstur, IL Tertip, c. 5, s. 37-39. 



Osmanlı İstanbul'unda Bir Yönetim Reformu Önerisi 55 

Rıfat Müeyyid'in Tasarı Çalışmaları 

1912 tarihli DTBHKM ile İstanbul'daki belediyelerin organizasyonunda ö
nemli değişikliklere gidilmekle birlikte, istenilen yapının tam anlamıyla işlerlik 
kazanamaması, reform çabalannın yeniden başlamasını beraberinde getirdi. Ö
zellikle, İstanbul' da vilayet ile belediye yönetiminin aynlığı konusu, şehremin
Ierin üzerinde durduğu temel noktayı oluşturmaktaydı. 

Şehremaneti Umur-ı Hukukiye10 Müdürü Rıfat Müeyyid Bey, söz konusu ye
niden yapılanma çalışmalarında ismi öne çıkan bürokratlardan biriydi. Osman 
Ergin'in "teşkilat Zayihaları tanziminde şöhret sahibi" olarak nitelendirdiği (Er
gin, 1995: 1475) Rıfat Bey'in İstanbul'daki belediye yapısıyla ilgili ilk önemli 
çalışması, 1914'te Cemil Paşa'nın şehreminliği (21 Ağustos 1912-21 Kasım 
1914) döneminde hazırlanan tasarı paketidir. Söz konusu tasarı çalışması, diğer
leriyle kıyaslandığında geniş kapsamı ve çok yönlü özelliği nedeniyle araştır
mamızın temel konusu olarak tercih edilmiştir. İkinci çalışma, 1918'de Birinci 
Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra hazırlanan 58 maddelik tasandır. Söz 
konusu tasanda vilayet ve belediye yönetimi birleştirilerek İstanbul yirmi yöne
tim birimine aynlmaktaydı. Şehremininin belediye başkanlığı yanında valilik 
görevini de yürütmesi öngörülen tasarıda, yeni örgüt yapısının ana hatlan da 
düzenlenmişti. Üçüncü tasarı, 1919'da Cemil Paşa'nın ikinci şehreminliği (5 
Mayıs 1919-28 Şubat 1920) sırasında hazırlanmıştı. Vilayet ile belediye yöne
timinin birleştirilmesini öngören tasarının dikkat çeken yönlerinden biri, Şeh
remini Tevfik Bey (10 Eylül 1911-21 Ağustos 1912) zamanında gündeme ge
len, başkentin üç belediyeye ayrılması düşüncesi paralelinde İstanbul, Beyoğlu 
ve Üsküdar'dan oluşan bir yönetim yapısının öngörülmesiydi. Rıfat Bey'in kat
kıda bulunduğu son kanun tasarısı, üye sıfatıyla bulunduğu bir komisyon çalış
masıdır. Şehremini Celal Bey (7 Temmuz 1921-4 Mart 1922) zamanında çalış
malarını tamamlayan komisyon tarafından hazırlanan 109 maddelik tasarı, ön-

10 Şehremaneti'nin kurumsal gelişimi içinde hukuk işlerinin gelişimi incelendiğinde, I. Meşrutiyet döneminde, 
söz konusu hizmetin şehreminine bağlı "Deavi Vekili" (Devlet Salnamesi, 1298: 132; 1301: 424; 1308: 408; 
1312: 488) ve "Hukuk Müşaviri" (Devlet Salnamesi, 1313: 526; 1316: 384; 1320: 481) kadrosundaki personel 
tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Dönemin sonuna doğru "Hukuk Müşavirliği" adı altında ayrı bir birim 
kurulmasıyla hukuk işlerinin yürütülmesi daha bürokratik bir yapıya kavuşturuldu (Devlet Sa/namesi, 1321: 
531; 1323: 607). 1912 yılında DTBHKM ile Hukuk Müşavirliği müdüriyet biçiminde yeniden düzenlendi. 
Şehremaneti'nin kurumsal yapısı içinde kurmay bir birim olarak yapılandınlan Heyet-i Hukukiye Müdüriye
ti'nin temel fonksiyonu, Şehremaneti tüzel kişiliğini mahkemelerde temsil etmekti. Ayrıca, şehremini tarafın
dan havaleedilen konularda kanun tasansı hazırlanması, Şehremaneti'nin taraf olduğu sözleşmelerin incelen
mesi, hukuki konularda ilgili birimlere danışmanlık hizmeti sunulması gibi fonksiyenlara sahipti (9 Teşrinisa
ni 1329/22 Kasım 1913 tarihli "Şehremanetiyle Şuabat İdaresindeki Encümenlerin ve Erkan Memurininin 
Vazaifini Mübeyyin Nizamname", Düstur, II. Tertip, c. 6, Md. 8, s. 54); Heyet-i Hukukiye Müdüriyeti'nin 
personel yapısı, fonksiyonlan ve çalışma usulleri, 1915 yılında çıkanlan talimat ile kodifıkasyona u~atılarak 
ayrıntılı biçimde yeniden düzenlendi. Buna göre hukuk işleri müdür, müdür muavini ile 2 Deavi Vekili, 2 
Tenfiz ve İlamat Memuru, 1 Mümeyyiz, 4 Katib ve 1 Muakkab'dan oluşan bir personel yapısına sahipti. Şeh
remaneti Umur-ı Hukukiye Müdiriyeti Ta 'limfıtnfımesi, Dersaadet Matbaa-i Arşak Garoyan, 1331. 
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cekilerde olduğu gibi vilayet ile belediye yönetiminin birleştirilmesini öngör
mekteydi (Ergin, ı995.: ı475-ı482). 

Rı fat Bey'in kanun tasarı çalışması, ı 9 ı 4 yılında hazırlanarak şehremini Ce
mil Paşa'ya sunulmuştu. Aynı yıl "İstanbul Şehri Umiir-ı Belediyesine Dair La
yiha" adıyla kitap olarak da yayınlandı. (Müeyyid, ı330). Kitabın sonunda "Ne
tice" başlığı altında yazarın çalışmayı bitiren yazısına attığı tarih, ı2 Haziran 
19ı4 (30 Mayıs 1330)'ü göstermektedir. 

Rıfat Bey'in İstanbul'un belediye yapısı hakkındaki çalışması "Belediyenin 
Ta'r1fı ve Gayesi", "İdare-i Belediye", "İstanbul Belediye Teşklliıtı" ve "İstan
bul Rüsfım-ı Belediyesi" adıyla dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
içinde "İstanbul Belediyesiyle İstanbul Vilayetinin Tevhld-i İdaresini Mübeyyin 
Kanun-ı Muvakkat Müsveddesi", "İstanbul Belediyesi Teşkilat-ı Layiha-i Ka
nuniye Müsveddesi", "Şehremaneti Nizamnamesi Müsveddesi" ve "İstanbul 
Şehri Rüsfım-ı Belediyesi Layiha-i Kanuniye Müsveddesi" adıyla dört tasarı ça
lışması bulunmaktadır. Rıfat Bey'in çalışması, söz konusu bölümlendirmeler 
çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. 

Belediye'nin Tanımı ve Amacı 

İlk bölümde belediye kavramı, ortak bir mülkü ifade eden şehirde, insanların 
bayındırlıklannın sağlanması ve hükümetle olan ilişkilerinin yürütülmesi fonk
siyonlarını şehir halkı adına vekaleten yürüten, tüzel kişiliğe sahip bir heyet ola
rak tanımlanmaktadır. Burada ele alınan belediye kavramı içinde vurgu belediye 
meclisi üzerindedir. Bu bağlamdaki Batı Avrupa yönetim anlayışı kaynaklı d ü
zenlemenin daha önceki örneğini, ı876 tarihli Kanun-i Esasi'nin 112. madde
sinde yer alan "Umur-ı Belediye Dersaadet ve Taşralarda Bil-intihab teşkil olu
nacak Devair-i belediye Meclisleri ile idare olunacak" ifadesi ile en üst hukuk 
normu düzeyinde de görmek mümkündür. 

Belediyenin tanımı ve amacı, yukarıda verilen kısa tanımlama dışında Rıfat 
Bey tarafından ağırlıklı olarak fonksiyonel esaslı bir yaklaşım çerçevesinde an
lamlandırılmaya çalışılmıştır. Şehirdeki imar hizmetleriyle ilgili olarak yolların 
inşası, şehir planının yapılması, umumi bahçeler açılması, tramvay ve tünel 
(metro) inşası, ormanların geliştirilmesi, dere ve bataklıkların iyileştirilmesi 

fonksiyonlarını yerine getiren kurumun "belediye" olduğu belirtilmektedir. 
Sosyal alanda fonksiyonel kapsam çerçevesinde özürlü, kimsesiz ve yaşlılara 
yardım edilmesi, hastahane, birnarhane ve ilk yardım merkezleri yanında acil 
durumlar için sılılıiye depoları kurulması üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, şehrin 
kültür hayatının geliştirilmesi için şiir ve edebiyatı teşvik edici faaliyetler yürü
tülmesi, müze, resimhane, kütüphane ve okul açılması belediye tanımının içinde 
yer almaktadır. 
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Şehrin ekonomik hayatıyla ilgili fonksiyonlar, tanım çerçevesinde daha geniş 
olarak ele alınmaktadır. Belediyelerin şehir halkının zorunlu gereksinimlerini 
yeterli miktarda ve uygun fıyatla terninden sorumlu olduğu, klasik dönem Os
manlı şehir kurumlan işlevlerinin yansıması ve tasarının hazırlandığı dönem ö
zellikleri çerçevesinde, belediye kavramı içinde önemli vurgu alanı oluşturmak
tadır. Bunun yanında ucuz kredi veren belediye bankası kurulması, yarış mahal
leri, pazar yerleri, hal ve rnezbaha gibi tesislerin açılması, ekonomik hayatı can
landırmak amacıyla fuarlar organize edilmesi, ekonomik fonksiyonlar çerçeve
sinde belirtilmektedir. Belediyelerin siyasi fonksiyonları hakkında ise, yukarıda 
belirtilen kısa tanırnda yer alan "şehir halkı adına hizmet yürüten heyet" tanırn
laması dışında bir değerlendirmeye yer verilmernektedir. (Müeyyid, 1330: 1). 

Vilayet ve Belediye Yönetiminin Birleştirilmesi 

"İdare-i Belediye" adındaki ikinci bölüm, bütün içinde sınırlı bir yere sahip 
olmakla birlikte, tüm çalışmanın hazırlanma nedenlerinin başında gelmektedir. 
Bölürnün ana konusunu, İstanbul'daki vilayet ve belediye yönetimini Şehrema
neti yapısı içinde birleştiren, kanun tasarısı oluşturmaktadır. "İstanbul Belediye
siyle İstanbul Vilayetinin Tevhid-i İdaresini Mübeyyin Kanun-ı Muvakkat Müs
veddesi" adındaki on iki rnaddeli kanun önerisi, Rıfat Bey'in araştırma kapsa
mında ele alınan çalışmasındaki ilk tasarıdır. Tasarının hazırlanmasındaki temel 
gerekçe, başkentlerin doğrudan devleti temsil eden konumları nedeniyle vilayet 
yönetimi yanında belediye modellerinin de taşradan farklılaşması gerektiği bi
çiminde ifade edilmektedir. Rıfat Bey'in altını çizdiği diğer önemli nokta, baş
kent belediyelerinin nispeten daha az "iktidar"a sahip olma gerekliliği ve şehrin 
önemi dolayısıyla belediye yönetiminin tümüyle halka bırakılmasının doğru 
olrnadığıdır. Hükümet'in başkent belediyesine müdahalesini haklı kılınayı a
maçlayan bu değerlendirme içinde, şehreminlerinin padişahın atarnasıyla göreve 
gelen bir devlet memuru olması ve belediye meclislerini feshedebilme yetkisiy
le donatılmalan örnek gösterilerek, uygularnanın ve yeni modelin meşruiyet 
zemini inşa edilmektedir. Tanzimat'tan sonra gerçekleştirilen mülki yönetim re
formlarında olduğu gibi İstanbul belediyesi konusunda Fransa ve özellikle Paris 
şehrinin model olarak alındığı belirtilerek söz konusu zernin daha da güçlendi
rilmeye çalışılmaktadır (Müeyyid, 1330: 4). 

Tasarı, vilayetin mülki yönetimiyle belediye yönetiminin birleştirildiği ve ilgi
li işlerin yürütülmesinin şehreminine verildiği hükmüyle başlamaktadır. Böyle
ce şehreminleri aynı zamanda vali sıfatına da sahip olacaktı. Yeni yapıda İstan
bul vilayeti, kuzeyde Rurnelifeneri ile Anadolufeneri, doğuda İzmit Sancağı ve 
batıda Çatalca Sancağı ile çevrili alanı kapsamaktadır. İstanbul şehri Beykoz, 
Anadoluhisan, Üsküdar, Kadıköy, Adalar, Büyükdere, Bebek, Beyoğlu, Beya
zıt, Fatih, Sarnatya ve Makriköy olmak üzere 12 idari şubeye bölünrnektedir. 
Vilayetin söz konusu şubeler dışında kalan alanlarında Gekbuze (Gebze), Kar-. 
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tal, Ömerli, Kemerburgaz ve Çekmecekaza yönetimleri öngörülmektedir. 1912 
tarihli DTBHKM'de düzenlendiği gibi11 zabıta görevi Polis Müdüriyet-i 
Umumiyesi'ne bırakılınaktadır (Müeyyid, 1330: 5). 

İlk olarak 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi'nde kurulma
sı öngörülen ancak, 1908 'de açılma imkanı bulan bugünkü büyükşehir belediye 
meclisi benzeri bir kurum olan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye, Rıfat Bey'in ta
sarısının 6. maddesinde kaldınlmakta, yerine "İstanbul Meclis-i Beledisi" adın
da benzer bir kurum kurulması öngörülmektedir. Yeni kurum, yukanda belirti
len on iki idari şubeden seçilecek üyelerin katılımıyla oluşmaktadır. Vilayet yö
netim yapısında da benzer şekilde Meclis-i Umumiye-i Vilayet yerine İstanbul 
Meclis-i Beledisi üyeleriyle idari şubeler dışında vilayete bağlı kazalardan seçi
len üyelerin katılımıyla oluşan "İstanbul Meclis-i Umumisi" kurulmaktadır. 
Mülki fonksiyonlara sahip Meclis-i İdare-i Vilayet, vali statüsü verilen şehre
mininin başkanlığında toplanan bir kurum olarak, varlığını önceki yapıda oldu
ğu gibi sürdürmektedir. Ayrıca, kaza statüsünde kabul edilen on iki idari şube
de, vilayete bağlı kazalarda olduğu gibi, Meclis-i İdare'nin bulunması öngörül
mektedir. Yeni yapıda İstanbul Meclis-i Beledisi ve İstanbul Meclis-i Umumisi 
üzerindeki merkezi yönetimin en önemli vesayet yetkisi şehreminine verilmek
tedir. Buna göre şehremini, Dahiliye Nezareti'nden alacağı izin çerçevesinde 
her iki meclisi altı ay içinde yeniden seçimlere gidilmek şartıyla feshedilme 
yetkisine sahip olacaktı (Müeyyid, 1330: 5-6). 

Rıfat Bey, vilayet ile belediye yönetiminin birleştirilmesini öngören tasarının 
kabulü durumunda daha etkin bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için bazı 
öneriler de sunmaktadır. Bunların ilki, Şehremaneti'nin kurulduğu günden itiba
ren sıkıntısını hissettiği bir yönetim binası inşa edilmesidir. Belediye ve vilayet 
yönetiminin merkez birimleri, Dersaadet Mehakim-i İptidaiyesi ve İstinafıyesi 
ile vilayet kütüphanesinin bu binada yer alması önerilmektedir. İkinci olarak, on 
iki idari şubede mülki ve beledi şube birimleri yanında Mehakim-i Sulhiye ve 
Şerriye, polis ve jandarma teşkilatlarıyla posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin 
bir arada sunulacağı şube yönetim binalannın inşası tavsiye edilmektedir. Mev
cut yapıda ilgili birimlerin dağınıklığı. nedeniyle yıllık 60 bin lira fazladan har
cama yapıldığı belirtilerek, bu harcamayla yeni binaların yapılabileceği gibi va
tandaşın her hizmet için başka bir yere gitme zahmetinden de kurtarılacağı de
ğerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncüsü, İstanbul şehrinin kadastro ve haritası
nın yapılması ve vilayet sınırlan içindeki alanla ilgili fiziki, sosyal, ekonomik 
ve idari verilerden oluşan bir kitap hazırlanmasıdır. Son olarak, yukarıda belirti
len öneriterin hayata geçirilebilmesi amacıyla İstanbul vilayeti gelirlerinden 45 
bin ve Şehremaneti gelirlerinden 20 bin lira ödenek ayrılarak, karşılığında Dahi-

11 "labıta-i belediyeye ait vazaifpolis tarafından ira olunur.", "Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Ka
nun-ı Muvakkat", Md. 6. 
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liye ve Maliye Nezaretleri'nin 800 bin lira borçlanmaya gitmesi önerilmektedir 
(Müeyyid, 1330: 6-7). 

İstanbul Belediye Teşkilatı 

Rıfat Bey'in beledi reform çalışmasının üçüncü bölümü, İstanbul'daki beledi
ye yapısını konu almaktadır. Bu bölümün hazırlanmasının temel nedeni, ikinci 
bölümde önerilen vilayet ile belediye yönetiminin birleştirilmesine dair kanun 
tasarısının kabul edilmemesi durumunda alternatif bir çözüm sunmaktır. İstan
bul' daki belediye organizasyonunda önemli değişiklikler öngören 1912 tarihli 
DTBHKM, yürürlüğe girmekle birlikte, açılacak Meclis-i Mebusan'ın ilk otu
rumunda görüşülmesi gereken "muvakkat" (geçici) nitelikte bir kanundu. Rıfat 
Bey üçüncü bölümde, DTBHKM Meclis 'te görüşülerek kesinlik kazanmadan 
önce yapılması gerekli değişikliklerin yer aldığı bir çerçeve kanun tasarısı ya
nında Şehremaneti yapısını ayrıntılı olarak düzenleyen bir tasarıyı da sunmakta
dır. 

Tasarıların ilki, on maddeden oluşan "İstanbul Belediyesi Teşkildt-ı Ldyiha-i 
Kanuniye Müsveddesi" adındaki genel belediye yapısını belirleyen çerçeve nite
liğindeki çalışmadır. İstanbul şehrinin 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanu
nu'nda belirtilen yerlerden12 oluştuğunu kabul eden tasarıda, söz konusu alanda
ki belediyelere ait hizmetlerin Şehremaneti adında tek belediye dairesi tarafın
dan yerine getirileceği belirtilmektedir. DTBHKM'den farklı olarak belediye 
şube sayısı belirtilmemekte, şube kurma yetkisi Meclis-i Beledi'den izin alın
ması şartıyla şehreminine bırakılmaktadır. Bu hükümle şehrin ihtiyaçları doğ
rultusunda yeni belediye şubeleri kurulması için esneklik sağlanmaya çalışıl
mıştır. 

Şehremini 'nin devlet tarafından atanan bir memur olması önceki kanunlarda 
olduğu gibi tasanda da değişmez hüküm olarak yer almaktadır. DTBHKM' den 
farklı olarak şehremini muavinleri, Şehremaneti merkez birimleri ve belediye 
şube yönetimleri konusunda bir hükme yer verilmemiş, ayrıntılar yapılacak ka
nunlara bırakılmıştır. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin ismi İstanbul Meclis-i 
Beledisi olarak değiştirilmekle birlikte, üyelerin tespiti konusunda 
DTBHKM'deki hükümler aynı şekilde benimsenmektedir. Buna göre, 
Dersaadet Belediye Kanunu'nun 40-62. maddeleri çerçevesinde yapılacak seçim 
sonucu her belediye şubesinden on iki üye seçilecek, bunlardan en yüksek oyu 
alan altısı, üç yıl için Meclis üyesi olacaktı (Müeyyid, 1330: 10-11). 

11 Belediye sınırlan, Avrupa yakasında Rumelifeneri'nden başlamakta Zekeriya ve Bahçe köyler önünden ge
çerek Ayaza~a Çiftli~i, ı<agıthane, Alibeyköyü, Küçükköy, Rami, Davudpaşa, Hazinedar çiftlikleri ve 
Ayastefanos'u içine alrnaktaydı. Anadolu tarafında Adalar dahil olmak üzere Bestancıbaşı köprüsünden haş
layarak Erenköyü, Kozyata~ı, Nerdübanköyü, Liblide, Çakaldagı, Göksu Deresi arkasından Akbaba ve 
Kabakoz köyleri önünden geçerek Anadolu Feneri'ne kadar olan bölgeyi kapsamaktaydı. "Dersaadet Belediye 
Kanunu", Md. 1. 
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Tasarının DTBHKM üzerinde yaptığı en önemli değişiklik, Şehremaneti En
cümeni'nin yapısı konusundadır. Tasarı'nın 5. maddesinde DTBHKM'nin 5. 
maddesinde olduğu gibi, Şehremaneti Meclisi ve belediye daire meclislerinin 
kaldıolarak yerine encümenlerin kurulması öngörülmektedir. Ancak, 
DTBHKM'de Şehremaneti Encümeni üyelerinin merkezdeki birim müdürlerin
den oluşması yönünde düzenleme yapılmış iken, tasanda Meclis-i Beledi üyele
ri arasından belirlenmesi kuralı getirilmektedir. Buna göre, her yıl meclis üyele
ri arasından 4 kişi encümen üyesi olarak seçilecek ve karşılığında 2 bin kuruş 
maaş alacaktı. Şehremini veya muavinlerden birinin başkanlık edeceği encüme
nin haftada en az üç gün toplanması öngörülmektedir. Gerek üyelik yapısındaki 
değişiklik ve gerekse bir çerçeve kanunda haftalık toplanma sıklığı gibi aynntılı 
düzenlemeye konu olması, mevcut encümen uygulamasında karşılaşılan prob
lemleri aşmaya yönelikti. Söz konusu problemierin başında, atanmış birim mü
dürlerinden oluşan Encümen'in seçilmiş üyelerden kurulu Cemiyet-i Umumiye
i Belediye 'nin toplantıda olmadığı zamanlarda, onun yerine geçerek karar ala
bilmesi gelmekteydi.13 Söz konusu değişikliğin diğer önemli nedeni, Şehrema
neti merkez birim müdürlerinin yoğun iş yükü nedeniyle toplantılara katılma
ması ya da muavinleri düzeyinde temsil edilmeleri sonucu, Encümen çalışmala
nnın aksamasıydı (Oktay, 2005: 106-107). 

Tasarının 6. maddesindeki ilk düzenleme zabıta konusundadır. DTBHKM'de 
olduğu gibi zabıta ile ilgili fonksiyonların Polis Müdüriyet-i Umumisi 'ne dev
redilmesi öngörülmektedir. Polislere zabıta fonksiyonu kazandırılmasıyla ek bir 
harcamaya gerek kalmadan zabıta sayısının artırılması hedeflenmekte, aynı za
manda yetkisiz zabıta memuru yerine yaptırım gücüne sahip polis sayesinde 
hizmetlerde etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. Tasarının 6. maddesinde dü
zenlenen diğer konu, şehirdeki hastahanderin yönetimiyle ilgilidir. Buna göre, 
halkın yardımları, hayır sahibi kişilerin girişimi ya da belediye tarafından yaptı
rılan sağlık kurumlarının, belediyelere ait olması kıstası getirilmektedir. Doğru
dan devlet tarafından yaptırılan sağlık kurumlarının yönetimi, merkezi yönetim 
birimlerinden Sılılıiye Müdüriyet-i Umumiyesi'ne bırakılmaktadır. 

Rıfat Bey'in çerçeve niteliğindeki kanun tasarısından sonra İstanbul'daki be
lediyeler konusunda hazırladığı ikinci tasarı, Şehremaneti'nin kurumsal organi
zasyonu, fonksiyonları ve fiziki bölümlenmesinin düzenlendiği "Şehremaneti 
Nizamnamesi Müsveddesi"dir. Söz konusu tasarı, yine benzer niteliğine sahip 
22 Kasım 1913 tarihli "Şehremanetiyle Şuabat İdaresindeki Encümenlerin ve 
Erkan Memurininin Vazaifini Mübeyyin Nizamname" (ŞŞİEEMVMN) 'nin14 ye
rini almak üzere hazırlanmıştır. Şehremaneti'nin fonksiyonlanyla ilgili tasarının 

13 Ömegin, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye 1913 yılında Şehremaneti'nin 660.000 lira borçlanabilmesine izin 
veren bir karar almıştı. Şehremaneti Encümeni 25 Haziran 1913'deki toplantısında aldığı kararla, Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye yerine geçerek borçlanmanın üst tirnitini l.IOO.OOO'e yükseltmişti. BOA, DH. İD. 153/8. 
14 Düstür, II. Tertip, c. 6, ss. 52-57. 
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ilk maddesinde, ayrıntılı bir tanımlama yerine belediyelerin 1877 tarihli 
Dersaadet Belediye Kanunu'nda öngörülen görevleri yürütmekle sorumlu oldu
ğu kabul edilmektedir. 

Şehremini muavinleri, tasarının 1. maddesinde mevcut uygulamaya paralel bi
çimde iki kişi öngörülmektedir. Muavinlerden biri, Encümen başkanı sıfatıyla 
söz konusu kurulun çalışmalarını yürütmekle sorumlu tutulur iken diğeri, şeh
remininin genel yardımcısı olarak tanımlanmaktadır. Tasarının 2. maddesinde 
Şehremaneti Encümeni'nin görevleri, belediye cezalannın kararlaştınlması, 

Şehremaneti gelir ve gider hesaplarıyla bütçenin incelenmesi, istimlak kararı 
verilmesi, belediye yapısının iyileştirilmesiyle ilgili raporların görüşülmesi, halk 
ile belediye arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve şehremini tarafından ha
vale edilen diğer konuların görüşülmesi gibi mevcut uygulama paralelinde dü
zenlenmektedir. Çerçeve yasada getirilen hükümle birim müdürleri yerine Ce
miyet-i Belediye'nin seçilmiş üyelerinden oluşması öngörülen encümenin yetki 
sınırları, Şehremaneti Nizarnname tasarısında, "şehreminin yetkisine giren ko
nulara müdahale edemez" biçiminde açık olarak belirtilmektedir. Ayrıca, tasarı
nın 3. maddesinde şehreminine, vergi, inşaat, alım-satım vb. alanlarda şube mü
dürleri ya da uzmanlardan oluşan, fonksiyonu danışmayla sınırlı encümenler o
luşturma yetkisi de tanınmaktadır. ŞŞİEEMVMN'nin 15. maddesinde belediye 
şube müdürlerinden oluşan "Encümen-i Müdiran" biçiminde bir danışma kurulu 
öngörülmüş iken, tasanda bu gibi özel bir kurul tanımlanmamakta, belirtildiği 
gibi şehreminine genel yetki verilmektedir. 

Şehremaneti merkez yapısı, nizarnname tasarısında yedi müdürlük biçiminde 
öngörülmektedir. Fonksiyonel dağılım incelendiğinde; yazışma, arşiv, personel 
işleri ve istatistiki bilgi toplama fonksiyonları "Umı1r-ı İdariye"; gelir ve harca
ma gibi mali konuların yönetimi "Umür-ı Maliye"; halkın zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanması, esnaf, şirketler ve sanayi kuruluşlarının denetimi "Umı1r-ı İçtima
iye"; sağlık kurumlarının yönetimi ve koruyucu sağlık önlemlerinin uygulanma
sı "Umür-ı Sıhhiye"; planlama, inşaat, mimari, makine, itfaiye ve bahçıvanlık 
hizmetlerinin yürütülmesi "Umür-ı Fenniye"; hukuki konulardaki danışmanlık 
ve mahkemelerde Şehremaneti'nin tüzel kişiliğinin temsili "Umür-ı Hukukiye" 
ve Şehremaneti 'nin tüm birimleri üzerinde mali ve idari konulardaki iç denetim 
fonksiyonu "Umür-ı Teftişiye" altında örgütlenmektedir. Şehremaneti merkez 
birimleri konusunda dikkat çeken diğer bir nokta, müdürterin ilgili "Mekteb-i 
All"den mezun olma şartının tasanda düzenlenmiş olmasıdır (Müeyyid, 1330: 
12-134). 
Şehremaneti nizarnname tasarısının öngördüğü merkez yapılanmasında 

ŞŞİEEMVMN'de yer alan Heyet-i Tahririye Müdüriyeti'nin ismi Umur-ı İdari
ye olarak değiştirilirken, yeni bir müdürlük olarakUmur-ı İçtimaiye'nin kurul
duğu görülmektedir. ŞŞİEEMVMN'den farklı olarak fonksiyon tanımlarının dar 
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tutulduğu, buna karşın birimlerin alt örgüt yapısının açık olarak biçimlendirildi
ği bir yöntem izlenmiştir. Şehremaneti 'ni daha standart bir örgüt yapısına ka
vuşturma amacı, yöntem değişikliğinin temel nedenini oluşturmaktadır. Bu 
yöndeki düzenlemelerden diğeri, Şehremaneti ve bağlı birimlerdeki personelin 
hazırlanacak standart kadroya göre tayin edilmesini öngören tasarının 16. mad
desinde karşımıza çıkmaktadır. 

Belediye şube bölümlenmesi, şehremaneti nizarnname tasansının 13. madde
sinde gerek adet ve gerekse fiziki bölümlenme bakımından mevcut uygulama 
paralelinde düzenlenmektedir. Buna göre İstanbul Belediyesi; Beyazıt, Fatih, 
Makriköy, Yeniköy, Anadoluhisan, Üsküdar, Kadıköy, Adalar ve Beyoğlu şek
linde dokuz şubeye aynlacaktı. Şehremini tarafından atanan müdürün yöneti
mindeki belediye şubelerinde mühendis, tabip ve tahsil memuru vb. personel, 
Şehremaneti merkez yapılanmasında ilgili oldukları müdüriyet ile doğrudan ir
tibatlı olarak hizmet yürütecekti. 

Şehremaneti nizarnname tasansında ŞŞİEEMVMN'den farklı olarak ele alı
nan diğer bir konu, belediye depo ve kilerleridir. Buna göre Şehremaneti, Be
yoğlu ve Üsküdar bölgesinde birer belediye deposu ve kileri inşa edecekti. Be
lediye depolarında inşaat işlerinde kullanılan taş, kereste, asfalt, kamyon vb. 
teçhizat yanında söz konusu işlerde çalışan personelin gece barınmaları için ge
rekli tesisler bulunması öngörülmekteydi. Böylece dağınık durumdaki yapının 
daha düzenli bir hale gelmesi hedefleniyordu. Şehremaneti 'nin şehrin iaşesi ko
nusunda artan rolü çerçevesinde kurulması öngörülen belediye kilerlerinde, pi
yasadan daha düşük fiyatla ekmek, et, patates, yağ, odun, kömür vb. halkın za
ruri ihtiyaçlan arasında yer alan malların satışı yapılacaktı (Müeyyid, 1330: 14-
15). 

Belediye Gelirleri 

İstanbul'da II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yirmi belediye dairesinin kurul
ması ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin açılması gibi olumlu gelişmelere 
karşın gelir kaynaklarında paralel bir iyileşmenin sağlanamaması, yerel hizmet
ler üzerinde olumsuz etkide bulunmaktaydı. ıs Bu duruma bir çözüm üretme a
macında olan Şehremaneti, Dersaadet Belediye Kanunu'nun 63. maddesinin 
verdiği yetkiye dayanarak gelir kaynaklarını yeniden düzenleyen bir tasarı ha
zırladı. Bu tasarı, 9 Nisan 1912 (27 Mart 1328) tarihinde 16 maddelik "İstanbul 

ıs Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu, Ta 'limiit ve Ta 'rife/eri, İstanbul: Şehremaneti Matbaası, I 340, s. 12-
13; 1908 yılında Şehremaneti gelirleri 270.000 liraya ulaşmaktaydı. Bunun 45.000 lirasını oluşturan emlak 
vergisi ve 72.000 lirasını oluşturan patent vergisi, Hazine'ye devredilmişti. ŞOrayı devlet karan sonucu kantar 
vergisi zorunlulugunun kaldınlmasıyla 20.000 lira gelir kaybı oluşmuştu. Toplam 137.000 liraya ulaşan gelir 
kaybı ve 86.000 liralık maaş ödemeleri çıkanlınca, Şehremaneti ve belediye dairelerinin hizmetleri için 
92.000 lira gibi sınırlı bir kaynak kalmaktaydı. "Emanet'in Hal-i Malisi Hakkında Cemiyet-i Umumiyye-i Be
lediye'nin Mazbatası", Osman Nuri [Ergin], İstanbul Şehreminleri, (Haz.) Ahmed Nezih Galitekin, İstanbul: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, 1996, s. 208. 
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Şehrinin Rüsüm-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat" {İŞRBHKM)16 adıy
la geçici bir kanun statüsünde yürürlüğe girdi. Böylece, Şehremaneti 'nin tea
mül, kararname, irade vb. farklı hukuki düzenlemelere dayanan gelir sistemi 
yeniden inşa edilerek, önemli kısmı kanuna dayalı hale getirildi. Ancak, gelir
lerde artış sağlanmakla birlikte, fonksiyonlada orantılı gelir düzeyinin düşüklü
ğü devam etmekteydi. 

Rıfat Bey'in belediye reformu konusundaki çalışmasının dördüncü ve son bö
lümü, Meclis-i Mebusan'ın açılmasından sonra kesinleştirilmek üzere gündeme 
alınacak olan İŞRBHKM'nin yerine yeni bir kanun önerisi niteliğine sahiptir. 
"İstanbul Şehri Rüsilm-ı Belediyesi Layiha-i Kanuniye Müsveddesi" adlı tasarı
mn ön sözünde Rıfat Bey'in dikkat çektiği konulardan ilki, kanunun başkentte 
ikamet edenlerin tümü için geçerli olduğudur. Bu vurgunun temel nedeni, İstan
bul'da ikamet eden yabancı devlet vatandaşlarının (okturova),t'· vesait-i nakli
ye,ıs lu'biyat resmi19 ve tenvirat resmi20 gibi vergileri ödememeleri sonucu olu
şan gelir kaybını önlemekti. Tasarının diğer gerekçesi, dönemin belediye refor
mu girişimlerinde oldukça yoğun olarak kullanılan Avrupa şehirleri örneği çer
çevesinde inşa edilen meşruiyet tabanına dayanmaktaydı. Rıfat Bey'in tespitle
rine göre belediye gelirleri Berlin'de 30 milyon, Londra'da 25 milyon ve Pa
ris'te 20 milyon lirayı buluyordu. Bu ise, söz konusu şehirlerde kişi başına 8-9 
lira gelir düzeyini ifade etmekteydi. Avrupa'da başkent belediye bütçesi hükü
met bütçesinin en az lll O 'unu oluştururken, İstanbul Belediyesi bütçesi hükü
met bütçesi içinde 1/60 oranına sahipti. İstanbul' da kişi başına düşen belediye 
geliri de 35 kuruş seviyesindeydi. Şehremaneti 'nin gelir düzeyinin düşüklüğü 
karşısında tasarının yürürlüğe girmesi, sınırlı da olsa bir çözüm olarak sunul
maktadır {Müeyyid, 1330: 19). 

Rıfat Bey tarafından hazırlanan İstanbul Rüsum-ı Belediyesi kanun tasarısı, üç 
bölüm çerçevesinde 33 maddeden oluşmaktadır. İlk bölümde taşınmaz mallada 
ilgili vergiler düzenlenmektedir. Hazine tarafından tahsil edilen emlak vergisine 
belediyelere verilmek üzere eklenen pay hakkındaki 1. maddede, 1912 tarihli 

16 Düstı1r, II. Tertip, c. 4, s. 442-446. 
17 Şehre ticaret amacıyla getirilen mallardan tarife çerçevesinde alınan bir vergi çeşidiydi. 1868 yılında bele
diyeler tarafından tahsil edilmesi gündeme gelmiş ve bu tarihten Cumhuriyet' e gelinceye kadar bir çok defa 
yürürlüğe girmesi yönünde girişimler olmuştur. Ancak, yabancı devlet vatandaşlannın vergiyi ödememe ko
nusundaki tavırlan ve Avrupalı devletlerin bu yöndeki siyasi baskıları sonucunda (okturova) resmi yürürlüğe 
girme imkanı bulamam1ştı. Tarkan Oktay (2005), "II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İstanbul Şehremaneti 
(Teşkilat ve Mali Yapı Analizi)", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, s. 
213-216. 
18 Şehir içi ulaşımında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan hayvanlı ya da motorlu araçlardan tarife çer
çevesinde alınan bir vergidir. 
19 Eğlence vergisi olarak da adlandırılan bu vergi, tiyatro, karagöz, sinema, gazino vb. insaniann toplu halde 
bulunduğu eğlence yerlerinden tari fe çerçevesinde belediyelerce tahsil edilmekteydi. 
20 Gaz ya da elektrik kullanılarak aydınlatılan sokaklarda bulunan binalardan, aydınlatma hizmeti karşılığında 
tahsil edilmekteydi. 
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İŞRBHKM'nin öngördüğü% lO'luk ek pay oranı% 40'a çıkarılmakta, asıl ver
gi üzerinden de% 20'lik bir pay Şehremaneti'ne bırakılmaktadır. Ayrıca, bele
diyelere ait tenvirat, tanzifatzı ve harita-ı umumi vergileri22 kaldınlarak, söz ko
nusu kalemlerin Hazine tarafından tahsil edilmesi ve emlak vergisi payı içinde 
Şehremaneti'ne aktarılması yöntemi getirilmektedir. Böylece, tahsil süreci daha 
etkin hale getirilerek harcamalar azaltılacak ve gelirlerin artması sağlanacaktı. 
Gelir potansiyeli bakımından önemli yeri olan diğer düzenleme, tarik bedel-i 
nakdisi13 konusundadır. Tasarının 8. maddesinde, tarik bedel-i nakdisinin bele
diye sınırları içinde toplanan kısmının Şehremaneti'ne aktarılması öngörülmek
tedir. 

Taşınmaz mallada ilgili düzenlenen diğer gelirler; bina alım-satım resmi, bina 
inşa ruhsat resmi, bina tamirat resmi, halka açık kahve, hamam, lokanta vb. yer
lerin açılahilmesi için gerekli ruhsat resmi, binaların bulaşıcı hastalıklara karşı 
dezenfeksiyon edilmesi karşılığında alınan tephir ücreti, kira sözleşmelerinden 
alınan kontrat resmi, ilan ve tabela resmi ile kaldırım işgal resmidir (Müeyyid, 
1330: 20-22). Belediyelere aidiyeti genel kabul görmüş söz konusu kalemlerin 
gelir potansiyeli, emlak vergisi ve tarikbedel-i nakdisine göre daha düşük dü
zeylerdeydi. 

Rüsum-ı Belediye kanun tasarısının ikinci bölümünde taşınır mallardan alınan 
vergilerle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Bu bölümün gelir potansiyeli ba
kımından en önemli düzenlemesi, temettü vergisi ile ilgili 12. maddedir. Hazine 
tarafından tahsil edilen temettü vergisine, daha önce İŞRBHKM'nin 1. madde
sinde düzenlendiği gibi, % lO'luk bir munzam (ek) pay eklenerek bu ek kısım 
Şehremaneti'ne aktarılacaktı. Ayrıca tasanda, ek pay dışında asıl verginin % 
20'si Şehremaneti'ne bırakılarak bir gelir artışı sağlanmaktadır. Taşınır mallada 
ilgili tasanda yer alan diğer vergiler; müzayede ile satılan eşyadan alınan müza
yede resmi, şehirde kesilen hayvanlardan alınan zephiye resmi, iskelelere yana
şan deniz araçlarından alınan merakib-i bahriye resmi, eğlence yerlerinden alı
nan lu'biyat resmi, şehirdeki motorlu ve motorsuz arabalardan alınan resim, es
nafın pazar, meydan ve iskelelerde bulunan tezgahları için alınan işgal resmi, 
tartı ve ölçü aletlerinin kontrolü karşılığında alınan damga resmi, belediye kan
tarında tartılarak ağırlığı onaylanan eşyadan alınan kantar resmi, depolarda sak
lanan gaz, İspirto gibi yanıcı maddeler karşılığında alınan mevadd-ı müştaile 
resmi, halka açık yerlerdeki oyun aletlerinin damgalanması karşılığında alınan 

21 Belediye tarafından temizlik hizmeti verilen sokaklardaki binalardan, hizmetin karşılıgı olarak tahsil edilen 
bir vergiydi. 
22 İstanbul genel haritasının düzenlenmesi harcamalanna katılım saglamak amacıyla 1913-I 917 yılında emlak 
vergisi içinde bir ek vergi biçiminde tahsil edilmiştir. 
23 Vilayet yönetimi tarafından il sınırlan içindeki yoiiann inşa ve bakım hizmeti karşılığından tahsil edilmek
teydi. 1915'de tarikbedel-i nakdisinin belediye sınırlan içinden tahsil edilen kısmı Şehremaneti'ne bırakıldı. 
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resim, talih oyunlan oynatılan yerlerden alınan resim ve av veya merak için bes
lenen köpeklerden alınan resmi olarak düzenlenmişti (Müeyyid, 1330: 22-26). 

Rüsum-ı Belediye kanun tasansının üçüncü ve son bölümü gerçek ve tüzel ki
şilere ilişkin hükümler içermektedir. Söz konusu bölüm, önceki kanunlarda yer 
alınamakla birlikte gerek 1915 tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunuz4 ve gerekse 
1924 tarihli Belediye Vergi ve Resimleri Kanunuzs gibi tasarıdan sonra yürürlü
ğe giren temel kanunlarda da yer almamış yeni gelir önerileriyle dikkat çekmek
tedir. Bunların ilki 25. maddede Şehremaneti sınırları içinde üç aydan fazla sü
reyle İkarnet eden, yıllık geliri 500 kuruştan yüksek ve yaşı 20'den yukarı olan 
kişilerden üç ayda bir 20 kuruş olarak alınması öngörülen ikamet vergisidir. Ge
tirilen kriterler göz önüne alındığında, taşradan başkente yönelen göçü önlemek 
gibi gayelerden daha çok, salt gelir amaçlı bir vergi olduğu görülmektedir. 

İkinci öneri 27. maddede yer alan, Şehremaneti sınırları içinde faaliyet göste
ren sigorta şirketlerinin, yangın sigortası için aldıkları primin% lO'unu Şehre
maneti 'ne itfaiye resmi olarak ödemelerini öngören düzenlemedir. Belediye ve
ya devletin itfaiye örgütü bulunan diğer birimlerinin yangının yol açtığı zararı 
en aza indirmesiyle sigorta şirketleri lehine ortaya çıkardıkları yararın paylaşıl
ması, söz konusu vergi düzenlemesinin temel gerekçesini oluşturmaktadır. 

Üçüncü öneri, bazı meslek sınıflan için getirilen düzenlemedir. Tasarının 26. 
maddesindeki hükme göre, mühendis, mimar ve ebniye kalfalarına verilecek eh
liyet belgesi karşılığında, bir kez olarak vergi alınması öngörülmektedir. Hazi
ne'nin meslek sahiplerinden tahsil ettiği temettü vergisi yanında, Şehremane
ti'nin ek olarak vergi alması anlamına gelen bu düzenleme, oluşacak tepkiyi as
gariye indirmek amacıyla bina inşası gibi doğrudan belediyeleri ilgilendiren a
landaki meslek sınıflanyla sınırlı tutulmuştur. Maddenin devamında tabip, ec
zacı, bakkal, fırıncı, arabacı, harnarncı vs. gibi halkla doğrudan ilişkili olan es
nafın, belediye tarafından denetimi sırasında verilecek hüviyet belgeleri için, 
ayrıca bir ücret alınması da öngörülmektedir. 

Tasarının 28. maddesi, şehirde yerel hizmet yürüten şirketlerle ilgilidir. Yeni 
düzenlemeye göre halka yönelik olarak belediyenin görev alanına giren bir ko
nuda faaliyet gösteren özel şirketler, bir kez olarak sermayelerinin % 0,5'i ve 
her yıl gayrı safi hasılalarının % 1 'ini, hükümet yada belediye ile yapılan söz
leşmelerdeki yükümlülüklerden ayrı olarak Şehremaneti'ne ödeyeceklerdi. 
Maddenin devamında, tasarının yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak, imtiyaz 
süresi uzatılacak veya sözleşmesi yenilenecek şirketleri kapsayacağı belirtilerek, 
o sırada kurulu durumdaki şirketler istisna tutulmaktadır. İmtiyazlı şirketlerden 
Şehremaneti'nin pay alması konusunda kanun derecesindeki ilk düzenleme, 

z4 Düstur, II. Tertip, c. 7, s. 466-474. 
zs Düstur, III. Tertip, c. 5, s. 303-315. 
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İŞRBHKM'nin 3. maddesinde yapılmıştı. Ancak, söz konusu kanunda, kurulu 
durumdaki şirketleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bir açıklık bulunmaması 
nedeniyle uygulamada çeşitli anlaşmazlıklar görülmekteydi. Tasan'da, kapsa
rnın somut olarak belirtilmesi anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir 
düzenlemedir. Rıfat Bey'in tasarısı, yürürlüğe girme imkanı bulamamakla bir
likte, 1915 tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunu'nun 21. maddesinde, kurulu du
rumdaki şirketler de kapsam içine alınarak tasanda öngörülenin ötesinde Şeh
remaneti lehine bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. 

Rüsum-ı Belediye kanun tasansında öngörülen diğer bir düzenleme, Şehre
maneti'nin ticari alandaki faaliyetleriyle ilgilidir. Tasarının 29. maddesinde, 
Şehremaneti 'nin kendi adına belediye gazinosu, yarış mahalli, otel ve tiyatro in
şa ederek işletmesine olanak tanınmaktadır. Maddede, söz konusu yerlerin özel 
şirketlere de ihale edilebileceği belirtilmektedir. Bu durumda, sözleşme çerçe
vesinde gayrı safi hasıladan Şehremaneti 'ne pay verilecekti. Şehreman eti, bu tür 
yerlerden aldığı pay yanında, tasarının 21. maddesinde düzenlenen lu'biyat 
resmini, faaliyet alanı gereği ayrıca tahsil edecekti. Tasarıdaki bu düzenleme 
kendinden sonraki çalışmalan da etkilemiş, 1915 tarihli Rüsum-ı Belediye Ka
nunu'nun 22. maddesinde de benzer hükümlere yer verilmiştir.16 

Sonuç 

Rıfat Bey'in araştırmamız kapsamında ele alınan tasanlar bütünü niteliğine 
sahip çalışması, Osmanlı başkentinde belediyeler alanında yaşanan reform süre
cinin başlıca aktörü durumundaki Şehremaneti 'nin kurumsal yapısına dikkat 
çeken bir özelliğe sahiptir. Bunun bir sonucu olarak, özellikle II. Meşrutiyet 
sonrası dönemde şehreminleri tarafından üstünde önemle durolan "vilayet yöne
timi ile belediye yönetiminin Şehremaneti bünyesinde birleştirilmesi" temel 
yaklaşımını temel almaktadır. 

Vilayet yönetimi ile belediye yönetiminin birleştirilememesi durumunda bele
diye yapısıyla ilgili olarak hazırlanan alternatif tasanlar, sistemin işleyişi bakı
mından önemli bir açılımı ifade etmektedir. 1908-1912 döneminde İstanbul'da 
uygulanan Şehremaneti ve yirmi belediye dairesinden oluşan yapının beraberin
de getirdiği yönetimler arası yetki ve fonksiyon anlaşmazlıklarının olumsuz et
kisi, belediye ile ilgili tasanlara da yansımış gözükmektedir. 1912 'de 
DTBHKM ile uygulamaya sokulan şube belediye sisteminin aynı şekilde be
nimsenmesi söz konusudur. Şehremaneti'nin kurumsal yapısıyla ilgili ortaya 

16 1915 tarihli Rüsum-ı Belediye Kanunu'nun 22. maddesinde belediyelerin yanş mahalleri, oteller, belediye 
gazinalan vb. yerler inşa etme ve bu yerlerin gelirlerinden yararlanabilmelerine ill;lkan tanınmaktaydı. Aynca, 
belediyeler söz konusu yerleri şirketlere de ihale edebilmekteydt. Ancak, bu gibi yerlerde kumar oyunlanna 
izin verilmesi yasaklanmıştı. 
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konulan diğer tasarıların özellikle, 1912'den sonra artış gösteren beledi alandaki 
hukuki kodifıkasyon çalışmalarını bir adım daha ileri götürdüğü söylenebilir. 

Rıfat Bey'in Rüsum-ı belediye kanun tasarısı, Şehremaneti'nin gelir kaynak
ları konusunda İŞRBHKM ile elde edilen genişlemeyi sürdürmektedir. Hazine 
tarafından tahsil edilen vergilerden Şehremaneti'ne aktarılan paylarda artış ön
görülmesi yanında ikamet vergisi ve itfaiye resmi gibi yeni gelir kaynaklarının 
düzenlenmesi, tasarının önemli noktalarını oluşturmaktadır. 

Rıfat Bey'in tasarılar bütünü olarak nitelendirdiğimiz çalışması, her ne kadar 
yazarın beklentileri doğrultusunda Meclis-i Mebusan'ın açılmasından sonra 
gündeme gelme imkanı bulamamış ise de kendinden sonraki uygulamalar üze
rinde gerek bir tartışma zemini oluşturması ve gerekse doğrudan yararlanılması 
biçiminde etkili olmuştur. Bunun izlerini, 1915 tarihli Rüsum-u Belediye Kanu
nu gibi Osmanlı Dönemi düzenlemeleri yanında, 1930 tarihli Belediye Kanunu 
ile İstanbul' da vilayet ve belediye yönetiminin birleştirilmesi gibi Cumhuriyet 
dönemi uygulamalarında da gözlemlemek mümkündür. 
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