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ŞEHİRCİLİK VE İMAR TARİHİNDEN BİR SAYFA: 

 “ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDÜRİYETİ” 

 
        Dr. Şafak Başa1 

 

GİRİŞ  

 

Ülkemizde şehircilik ve imar ile ilgili olarak hatırlanması gereken teşkilatlardan biri 

“Ankara Şehri İmar Müdüriyeti”dir. Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında 28 Mayıs 1928 ta-

rihinde kabul edilen 1351 sayılı “Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazaifine 

Dair Kanun” (Resmi Gazete: 30.5.1928/902) ile Dâhiliye Vekâletine bağlı ve hükmi şah-

siyete haiz bir devlet kuruluşu olarak “Ankara Şehri İmar Müdüriyeti” kurulması karar-

laştırılmıştır (TBMM Kavanin Mecmuası: Cilt:6, Sayfa: 400-402). Bu yazıda Ankara’nın 

imarında çok önemli bir kilometre taşı olan Ankara Şehri İmar Müdüriyeti hatırlatılmaya 

çalışılacaktır.  

 

TARİHİ GELİŞİMİ  

 

Ankara Şehri İmar Müdüriyetini açıklamaya geçmeden önce Cumhuriyetin ilanından 

Müdüriyetin kurulduğu 1928 yılına gelininceye kadar olan dönemdeki gelişmelerin özet-

lenmesinde yarar vardır. 20 Nisan 1924 tarihli 491 sayılı “Teşkilatı Esasiye Kanunu”nun 

2. maddesi ile Ankara’nın başkent olma kararı teyit edildikten sonra, Cumhuriyet Hükü-

metince Ankara’nın imarı üzerinde durulmaya başlandı. Çünkü genç başkentin imarın-

daki başarı bir anlamda yeni rejimin başarısıyla özdeşleşecekti. Bunun için öncelikle 

imar faaliyetleri açısından ciddi adımların atılması gerekti. Bu konuda ilk önemli gelişme 

16 Şubat 1924 tarihli ve 417 sayılı “Ankara Şehremaneti Kanunu”nun çıkarılması oldu. 

Bu Kanunla Ankara’daki belediye düzeni İstanbul’a benzer olarak şehremaneti haline 

getirildi. Esasen bu adım Osmanlı belediyecilik geleneğinin bir devamıydı (Tekeli, 1978: 

37). 

 

Cumhuriyet yönetimi, aynen İstanbul’da olduğu gibi başkent belediye yönetiminin diğer 

belediyelerden ayrılması ve ayrı kanunla düzenlenmesi ilkesini devam ettirerek, Ankara 

Belediyesinin adını Ankara Şehremaneti’ne çevirmiştir. Ankara Şehremaneti’nin kurul-

ması, 1580 sayılı Belediye Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, belediyecilik açısın-

dan değişik bir uygulamaydı (Atasoy, 1992: 52). Ankara Şehremaneti 1924-1930 yılları 

arasında görev yapmış, 1930 yılında kabul edilen 1580 sayılı Kanun’un 162. maddesi ile 

Ankara Şehremaneti Kanunu yürürlükten kaldırılarak yeni Belediye Kanunu’nun getir-

diği düzene geçilmiştir.  

                                                 
1 Bu makalenin yayımlandığı yer için bakınız: BAŞA, Şafak (2012), “Şehircilik ve İmar Tarihinden 
Bir Sayfa: Ankara Şehri İmar Müdüriyeti”, Denetim Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 117, (Ocak-Mart 2012), 
s: 67-71. 
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Ankara Şehremanetini kuran 417 sayılı Kanun’a göre, Ankara Şehri kendine tabi bağ, 

bahçe, tarla ve otlakları içinde kalmak üzere tepelerden geçirilerek sınırı ile bir şehre-

maneti teşkil eder. Bu sınır, belediye genel kurulu tarafından tespit edilir ve haritası dü-

zenlenir. Harita, Dâhiliye Vekâletinin onayı ile kesinleşir. Ankara Şehremaneti, bir bele-

diye dairesinden ibarettir. Ankara Şehremanetinin organları; şehremini, belediye genel 

kurulu (cemiyet-i umumiye-i belediye) ve emanet komisyonundan (encümeni emanet) 

oluşmaktadır. Ankara Şehremini, Dâhiliye Vekili tarafından atanır, görev ve yetkileri İs-

tanbul Şehremini ile aynıdır. Belediye genel kurulu, 24 üyeden kuruludur. Genel kurul 

üyelikleri için yapılacak seçim, Vilayet Belediye Kanununa göre ve 48 üyelik için yapılır. 

Kanunda tayin edilen süreler bu seçim için yarıya indirilerek uygulanır. Belediye genel 

kurulunun görev ve yetkileri, İstanbul Şehremanetinin görev ve yetkileri ile aynıdır. An-

kara Şehremanetinde şehremininin başkanlığında; fen, sağlık, hesap işleri ve hukuk işle-

ri müdürlerinden ibaret bir emanet komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, vilayet bele-

diye meclislerinin görev ve yetkilerine sahiptir. Kanun ayrıca, İstanbul Şehremaneti tara-

fından uygulanmakta olan her türlü mevzuatın, Ankara şehrine uygun olanlarının bele-

diye genel kurulunun kararı ile uygulanabileceğini hükme bağlamıştır (Atasoy, 1992: 

52–53). 

 

Ankara Şehremaneti, İstanbul’dakine benzer olmakla birlikte bazı önemli farklılıkları da 

beraberinde getirdi. Örneğin Ankara Şehremanetinin bütçesinin tasdiki ve kadrolarının 

ve maaşlarının tayin hakkı Dâhiliye Vekâletine verildi. Oysa İstanbul’da bu konularda 

şehremaneti yetkiliydi. İstanbul şehremanetinin kendisinin bir zabıta teşkilatı vardı. 

Oysa Ankara’da bu görev doğrudan polise verildi. İstanbul Cemiyeti Umumiyesini seçe-

cek seçmenlerin 100 kuruş, seçilecek adayların da 200 kuruş emlak vergisi veren kişiler 

olması koşulu vardı. Ankara için bu koşul kaldırıldı (Tekeli, 1978: 38). 

 

Ankara’nın ilk şehremini olarak önce Mehmet Ali Bey daha sonra da, İstanbul’da uygu-

lamacı niteliğiyle tanınan Haydar Bey 1924 Haziran’ında Ankara’ya şehremini olarak 

tayin oldu. Haydar Bey Ankara’da İstanbul Şehremanetine benzer bir düzen oluşturdu. 

Ankara Şehremini Haydar Bey’in en önemli girişimi, yeni kentin kurulacağı 4.000.000 

m2’lik alanın kamulaştırılması oldu. Bu iş için özel olarak 15 Mart 1925 tarihinde kabul 

edilen 583 sayılı “Ankara’da İnşası Mukarrer Yeni Mahalle İçin Muktazi Yerler İle Bataklık 

ve Merzagi Arazinin Şehremanetince İstimlâki Hakkında Kanun” çıkarıldı. Bu Kanun An-

kara kentinin gelecekteki konumunu belirlemiş oldu. Eski Ankara bırakılarak, Çankaya 

ile eski Ankara arasında yeni bir kent kurulacaktı. Bu Kanunla Ankara’nın imarında 

önemli bir adım daha atılmış oldu (Tekeli, 1978: 38-39).  

 

1927 yılından sonra Ankara’nın belirli bir planlama disiplini içinde geliştirilmesi ihtiyacı 

daha fazla hissedilmeye başladı. Ankara Şehremanetince, esaslı bir plan hazırlatmak için 

yabancı uzmanlarla temasa geçildi ve ayrıca yarışma hazırlıklarına başlandı. Bu hazırlık-

lar sürerken Ankara Şehremanetinin teknik kadrosu ve örgütlenmesinin Ankara’yı ve bu 

statü içinde yeni plan çalışmalarını da yönetemeyeceği düşünülerek yeni ve güçlü bir 

örgütlenmeye gidilmesi kararlaştırıldı. İşte bu gelişmeler sonucunda 28 Mayıs 1928 yı-
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lında 1351 sayılı Kanunla “Ankara Şehri İmar Müdürlüğü” kuruldu.  Bu dönemin İzmir 

Belediye Reisi iken yangın yeri için yabancı uzmanlara plan yaptırmak gereğini hisseden 

Şükrü Kaya’nın Dâhiliye Vekili olduğu dönem olduğu da hatırlanmalıdır (Tekeli, 1978: 

41-42). 

 

TANIMI ve ÖZELLİKLERİ 

 

Ankara Şehri İmar Müdüriyetini kuran 1351 sayılı Kanunun birinci maddesinde Ankara 

Şehri İmar Müdüriyeti tanımlanmaktadır; “Ankara şehrinin esaslı imarına ait olarak İcra 

Vekilleri Heyeti kararile tevdi edilecek işlerle iştigal etmek ve Dâhiliye Vekâletine merbut 

ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir devlet müessesesi olarak Ankara Şehri İmar Müdüriyeti 

teşkil edilmiştir” (TBMM Kavanin Mecmuası: Cilt: 6, Sayfa: 400-402). Gerek yukarıdaki 

tanımdan gerekse Kanunun diğer maddelerinden hareketle Ankara Şehri İmar Müdüri-

yetinin “özellikleri” şöyle sıralanabilir; 

 

* Ankara Şehri İmar Müdüriyeti, Ankara şehrinin esaslı imarına ait olarak İcra Vekilleri 

Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararıyla tevdi edilecek işlerle iştigal edecektir.  

 

*  Ankara Şehri İmar Müdüriyeti, bu gün bile nazım plan bürolarının sahip olmadığı yet-

kilerle bir planlama ve uygulama örgütü olarak kuruluyordu. Müdüriyet, uygulama imar 

planını ve beş yıllık programını hazırlayacak ya da hazırlatarak Bakanlar Kuruluna onay-

latacaktır. Hazırlanan beş yıllık programı Bakanlar Kuruluna onaylattıktan sonra yıllık 

bütçelerle uygulayacaktır (Tekeli, 1978: 42). 

 

*  Ankara Şehri İmar Müdüriyeti; Ankara Şehremanetine değil merkezi hükümete başka 

bir deyişle Dâhiliye Vekâletine (İçişleri Bakanlığı) bağlı olarak görev yapacaktır.  

 

* Ankara Şehri İmar Müdüriyeti; tüzel kişiliğe haiz bir devlet kuruluşu olarak oluşturul-

muştur. 

 

* Ankara Şehri İmar Müdüriyeti; katma bütçeli bir idare olarak kurulmakta, gelirlerini 

devlet bütçesinden yapılacak tahsislerden, satış ve kira gelirlerinden sağlayacaktır. Ayrı-

ca istikraz yapmak hakkına da sahiptir. Muvazeneyi Umumiye ve İhale Kanununa bağlı 

olmaksızın uygulamaya girebilecektir. Planın uygulanması için gerekli bütün Maliye, Ev-

kaf, Hususi İdare ve Şehremanetine ait alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla Müdürlüğe 

devrolunacaktır. Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulduğunda Şehremanetinin elinde 

yukarıda bahsedilen 583 sayılı Kanun gereği kamulaştırılmış 4.000.000. m2 arsa vardır 

(Tekeli, 1978: 42-43). 

 

* Aşağıda da bahsedileceği üzere, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü lüzumu kadar yerli ve 

yabancı uzman ve personel kullanabilecektir. Temel karar organı Ankara İmar Müdürü 

ve Bakanlar Kurulunun seçtiği 3–5 üyeden oluşan imar idare heyetidir (Tekeli, 1978: 

43). 
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TEŞKİLATLANMASI 

 

Ankara Şehri İmar Müdüriyeti bünyesinde bir “müdür” ile bir “idare heyeti” ve lüzumu 

kadar “ücretli memur ve müstahdem” ve “yabancı ve yerli uzmanlar” bulunacaktır. Mü-

dür, Dâhiliye Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun onayı 

ile tayin ve tebdil edilecektir. İdare heyeti İcra Vekilleri Heyetince intihap olunacak üç-

ten beşe kadar azadan ve müdürden teşekkül edecektir. Azalardan biri Dâhiliye Vekili 

tarafından reis seçilecektir (md.4). İdare heyetinin bazı kararları Dâhiliye Vekâletinin 

onayı ile bazı kararları da Dâhiliye Vekâletinin tasvibi ve İcra Vekilleri Heyetinin onayı ile 

kesinleşecektir (md.7). Ayrıca Ankara Şehri İmar Müdüriyetinin bütün işlem ve hesapla-

rı ilgili vekâletlerin (bakanlıkların) murakabe ve teftişine tabi olacaktır (md.11). (TBMM 

Kavanin Mecmuası: Cilt: 6, Sayfa: 400-402).  

 

Müdürlükte bulunacak idari ve teknik birimler bütçe kanunlarında gösterilmiştir. 27 

Mayıs 1930 tarihli ve 1646 sayılı (RG: 28.05.1930/1505) “Ankara Şehri İmar Müdürlü-

ğünün 1930 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na göre Müdürlükte; Fen İşleri Şubesi, İnşaat ve 

Tatbikat Şubesi, Plan ve Harita Şubesi, Hesap İşleri Şubesi ve Yazı İşleri Şubesi buluna-

caktır (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 8, sayfa: 599-601). 

 

Böylece başkent Ankara’nın imarında çok önemli görevler alacak ve İçişleri Bakanlığına 

bağlı olan yeni bir teşkilat doğmuş olmaktadır. Yapısı kısaca özetlenmeye çalışılan Anka-

ra Şehri İmar Müdürlüğü çok ilginç bir planlama ve uygulama kuruluşu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uygulama için kendi fonu olabilen ve kendi karar organına dayanarak ve 

kendi koyduğu kurallara göre bunları kullanabilen bir yapıdadır. Kanunun kabul edildiği 

yılın 1928 yılı olduğu göz önünde tutulursa Ankara İmar Müdürlüğüne tanınan olanağın 

önemi daha iyi anlaşılır (Tekeli, 1978: 43) 

 

BÜTÇE ve KADRO DURUMU: 

 

1351 sayılı Kanunda, Ankara Şehri İmar Müdüriyetinin “mülhak bir bütçe” ile idare olu-

nacağı (md.3) hüküm altına alınmış ve her yıl çıkarılan bütçe kanunlarıyla Müdürlüğün 

bütçeleri, kadro durumu ve birimleri özel olarak düzenlenmiştir. Aşağıda bütçe kanunla-

rından hareketle Müdürlüğe her yıl tahsis edilen ödenek ve kadrolar gösterilmiştir. 

 

Şekil: Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Bütçe ve Kadro Durumu  

Bütçe Yılı Ödenek Miktarı (Lira) Kadro Toplamı 

1930 320.000  17 

1931 250.000  18 

1932 174.512  20 

1933 170.000  20 

1934 171.512  28 

1935 171.512  30 

1936 160.457  35 
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* 27 Mayıs 1930 tarihli ve 1646 sayılı (RG: 28.05.1930/1505) “Ankara Şehri İmar Müdür-

lüğünün 1930 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1930 mali yılı için 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğüne 320.000 Lira ödenek verilmiş, (B) cetvelinde de Müdür-

lüğün gelirleri gösterilmiştir. Kanuna ekli (C) cetvelinde ise Müdürlüğün kadroları dü-

zenlenmiştir. Buna göre, Müdürlüğe verilen kadro toplamı: Müdür dâhil (17) kişidir. An-

kara Şehri İmar Müdürü 500 Lira ücret alacaktır (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 8, say-

fa: 599-601). 

 

* 19 Temmuz 1931 tarihli ve 1849 sayılı (RG: 26.07.1931/1857) “Ankara Şehri İmar Mü-

dürlüğünün 1931 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1931 mali yılı 

için Ankara Şehri İmar Müdürlüğüne 250.000 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdür-

lüğe verilen kadro toplamı: (18) kişidir (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 10, sayfa: 220-

222). 

 

* 28 Mayıs 1932 tarihli ve 1986 sayılı (RG: 31.05.1932/2112) “Ankara Şehri İmar Müdür-

lüğünün 1932 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1932 mali yılı için 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğüne 174.512 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdürlüğe 

verilen kadro toplamı: (20) kişidir. Kanunun 5.maddesi ile de; mevcut imar heyeti yerine 

Dâhiliye Müsteşarı ve Ankara Belediye Reisi ile Muhasebat, Hıfzıssıhha İşleri, Yollar 

Umum Müdürlerinden terekküp edecek bir heyet ikame edilmiştir (TBMM Kavanin 

Mecmuası, Cilt: 11, sayfa: 409-411). 

 

* 29 Nisan 1933 tarihli ve 2156 sayılı (RG: 08.05.1933/2395) “Ankara Şehri İmar Müdür-

lüğü 1933 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1933 mali yılı için Anka-

ra Şehri İmar Müdürlüğüne 170.000 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdürlüğe veri-

len kadro toplamı: (20) kişidir (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 12, sayfa: 246-247). 

 

* 31 Mayıs 1934 tarihli ve 2477 sayılı (RG: 03.06.1934/2717) “Ankara Şehri İmar Müdür-

lüğü 1934 Mali Senesi Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1934 mali yılı için Anka-

ra Şehri İmar Müdürlüğüne 171.512 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdürlüğe veri-

len kadro toplamı: (28) kişidir. Kanunun 4.maddesi ile de; mevcut imar heyeti yerine 

Dâhiliye Müsteşarı ve Ankara Belediye Reisi ile Muhasebat, Hıfzıssıhha İşleri, Yollar 

Umum Müdürü ile İmar Müdüründen terekküp edecek bir heyet ikame edilmiştir. 

(TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 13, sayfa: 619-621). 

 

* 6 Nisan 1935 tarihli ve 2683 sayılı (RG: 13.04.1935/2976) “Ankara Şehri İmar Müdür-

lüğü 1935 Mali Yılı Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1935 mali yılı için Ankara 

Şehri İmar Müdürlüğüne 171.512 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdürlüğe verilen 

kadro toplamı: (30) kişidir. Kanunun 4.maddesi ile de; mevcut imar heyeti yerine Dâhili-

ye Müsteşarı ve Ankara Belediye Reisi ile Muhasebat, Hıfzıssıhha İşleri, Yollar Umum 

Müdürü ile İmar Müdüründen terekküp edecek bir heyet ikame edilmiştir (TBMM Kava-

nin Mecmuası, Cilt: 14, sayfa: 30-33). 
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* 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2989 sayılı (RG: 01.06.1936) “Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 

1936 Mali Yılı Bütçe Kanunu”na ekli (A) işaretli cetvelde 1936 mali yılı için Ankara Şehri 

İmar Müdürlüğüne 160.457 Lira ödenek verilmiştir. Bu yıl için Müdürlüğe verilen kadro 

toplamı: (35) kişidir. Kanun’un 4. maddesi ile de; mevcut imar heyeti yerine Dâhiliye 

Vekâleti Müsteşarı ve Ankara Belediye Reisi ile Maliye Vekâleti Bütçe ve Mali Kontrol, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlerinden ve Nafıa 

Vekâleti Şose ve Köprüler Dairesi reisi ile İmar Müdüründen terekküp edecek bir heyet 

ikame edilmiştir (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 16, sayfa: 707-710). 

 

ANKARA BELEDİYESİNE BAĞLANMASI 

 

1928 yılında 1351 sayılı Kanun yürürlüğe girerken Ankara İmar Planı da yabancı şehir-

ciler arasında sınırlı bir yarışmaya bir yarışmaya çıkarılmıştı. Yapılan uluslararası ya-

rışmayı Berlin kentinin imar planı yarışmasını da kazanan H. Jansen kazandı. “Jansen 

Planı” 23.07.1932 tarihinde Bakanlar Kurulunun “13209 sayılı Kararnamesi” ile onandı. 

Hazırlanan beş yıllık uygulama planı da 09.06.1934 tarihinde Bakanlar Kurulunun 

“21821 sayılı Kararnamesi” ile uygulamaya konuldu. Jansen 1938 yılı sonuna kadar An-

kara Şehri İmar Müdürlüğünün danışmanı olarak kaldı. Planın ede edilmesiyle Ankara 

İmar Planı için kurulan genel çerçeve tamamlanıyordu (Tekeli, 1978: 43). Artık olağan 

bir imar ve belediyecilik düzenine geçilebilirdi. 

 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 1937 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 31.05.1937 tari-

hinde kabul edilen 3196 sayılı “Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün Ankara Belediye-

sine Bağlanması Hakkında Kanun”un (RG: 05.06.1937/3623) birinci maddesiyle; özel 

kanunlarında gösterilen teşkilatı, görev ve yetkileri baki kalmak şartıyla Ankara Beledi-

yesine bağlanmıştır (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt:17, sayfa: 792–793). 

 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünü Ankara Belediyesine bağlayan 3196 sayılı Kanunun 

ikinci maddesi imar idare heyetini yeniden düzenlemiştir. Buna göre İmar İdare Heyeti; 

belediye reisinin riyaseti altında İcra Vekilleri Heyetince intihap edilecek olan Maliye, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Nafıa ve Dâhiliye Vekâletlerine mensup birer zat ve Dâhiliye 

Vekâleti Hukuk Müşaviri ile bir mütehassıstan ve İmar Müdüründen terekküp ettirilmiş-

tir. İdare heyetince verilecek kararların icrası, İmar Müdürlüğünün mümessili olan bele-

diye reisine aittir. Kanunun dördüncü maddesi gereğince; imar müdürü ile idare heyeti-

ne alınacak mütehassıs aza belediye reisinin teklifi ve Dâhiliye Vekilinin inhası üzerine 

İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tayin ve aynı suretle tebdil edilecektir. Yine müdürlüğün 

diğer memur ve müstahdemlerinden 100 Liradan fazla ücret alanlar imar müdürünün 

teklifi ve belediye reisinin inhası üzerine Dâhiliye Vekili tarafından tayin olunacaktır. 

Kanunun beşinci maddesine göre de; İcra Vekilleri Heyetinin onayına tabi olmayan idare 

heyeti kararları aleyhine belediye reisi tarafından yedi gün içinde Dâhiliye Vekili nez-

dinde itiraz olunabilecektir. İtiraz vukuunda vekilin vereceği karar ile heyetin itiraza 

uğramayan kararları kesin olup icraları lazımdır. Ancak bu kararlar aleyhine idari dava 

açılabilecektir (TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 17, sayfa: 792-793). 
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SONUÇ 

 

Ankara’nın modern ve imarlı bir kent haline gelmesinde Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 

ve personelinin rolü çok büyüktür. Ankara’nın imarı her zaman diğer kentlerin imarına 

örnek teşkil etmiştir. Ankara deneyiminden elde edilen sonuçlar ülkemizdeki imar mev-

zuatının şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu dönem imar ve şehircilik açı-

sından ilginç bir dönemdir. Yeni başkentin imarı Cumhuriyet rejiminin başarısıyla öz-

deşleştirilerek politik gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir. Özellikle şehrin imar planının 

yapılmasında yurtdışından uzmanların getirilmesi önemlidir. Esasen bu gelişmeler Ata-

türk ve arkadaşlarının planlı kentleşmeye verdikleri önemin bir göstergesidir.  Zamanın 

şartları gereği Ankara’nın imarı için devletin genel yöntemleri dışında aktif olarak hare-

ket etme olanaklarına sahip özel bir imar teşkilatı kurulmuş, işlevini tamamlayınca da 

Ankara Belediyesine devredilmiştir. Bu teşkilatın İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev 

yapması ayrıca önemlidir. Teşkilat Kanununda İçişleri Bakanına ve Müsteşarına önemli 

görev ve yetkiler verilmiştir. İçişleri Bakanlığının daha o yıllarda şehircilik ve imar konu-

larıyla yakından ilgili bir bakanlık olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyet yönetimi Nafıa 

Vekâleti olmasına rağmen Ankara’nın imarı ile ilgili bir teşkilatı İçişleri Bakanlığına bağ-

lamayı daha uygun görmüştür. İçişleri Bakanlığının imar ve şehircilik konularında tarih-

ten gelen tecrübe ve sorumluğunun halen devam ettiği düşünülmektedir. Ankara Şehri 

İmar Müdürlüğünün görevleri günümüzde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe beledi-

yelerinin imar birimlerince yerine getirilmektedir. Bu gün bu birimlerin Atatürk döne-

minden intikal eden Ankara şehri imar mirasını korumak ve geliştirmek gibi tarihi bir 

görevi bulunmaktadır. Bu yazının bir amacı da bu tarihi görevi hem uygulayıcılara hem 

de denetleyicilere hatırlatmaktır.   
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