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ŞEHiR ve HUKUK iLiŞKiSiNDE ŞEHRiN HUKUKU iLE
HUKUKUN ŞEHRiNE GENEL BiR BAKIŞ

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER
* SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, 

I. GİRİŞ
Şehir ve hukuk birbirinden ayrılmaz ve 

bütünleşmiş iki kavramdır. İnsanlar toplu halde 
yaşama zorunluluğunu görüp, bir araya gelerek 
oluşturdukları yerleşim yerlerinde hem birbirleriyle 
ilişkilerinin hem de yerleşim yerlerine olan bağlarının 
sürdürülebilirliğini hukuk sayesinde elde etmişlerdir. 
Bu yönüyle şehir demek hukuk, hukuk demek şehir 
demektir. Çünkü toplu yaşama, insanların sahip 
olduğu hak ve özgürlüklerine de bir sınır getirmiştir.  
Şehirde yaşayanların aynı hak ve özgürlüklere 
sahip olduğunda, birinin hakkının sınırı diğerinin 
aynı konudaki hakkıyla sınırlı olacaktır. Bunu da 
menfaatler dengesiyle toplumsal düzen kuralları 
sağlanmaktadır. 

Topluluktan topluma gidişte, başta din, ahlak, 
görgü ve hukuk kuralları şeklinde bir sosyal düzen 
kurulmuş ve toplumsal düzen kurallarının önemli 
bir bölümünü içeren hukuk kuralları sayesinde de 
topluluğun olduğu yer olan şehirler var olmuş ve 
varlıklarını da  hukuk sayesinde sürdürmektedirler. 

Tarihi süreçte toplu yerleşim yerleri ağırlıklı 
olarak “kent” olarak ‘KAYA, 2007: 7, KAYA/ŞENTÜRK/
DANIŞ/ŞİMŞEK, 2007: 9) adlandırılmakta ise de biz 
yazımızda aynı anlama gelen “şehir” kavramını 
kullanacağız.

İnsanların yerleşim yerleri sadece şehirler 
değildir. Köy ve kasaba şeklinde yerleşim alanları 
da bulunmaktadır. Ancak tüm hukuki ilişkiler ağının 
gerçekleştiği ve yürütüldüğü yerlerin şehirler olması 
nedeniyle biz burada hem şehirden hukuka hem 
de hukuktan şehre bakacağız. Buna bakarken 
de tabiri caizse, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk 
mu yumurtadan çıktı anlamına gelen şehir mi 
hukuku doğurdu yoksa hukuk mu şehri meydana 
getirdi demeyeceğiz. Her ikisinin de doğruluğunu 

görüp şehir ekseninde hukuki ilişkilerin sebep ve 
sonuçlarına etki eden en başta şehirli, sonra yerel 
yönetici, merkezi yönetici, yerel ve merkezi siyasi 
iradenin, şehir hukukuna ve hukukun şehrine ne 
gibi olumlu yada olumsuz etkilerinin bulunduğunu 
hukuki gözle kısaca değerlendireceğiz. 

II. ŞEHİR HUKUKUNUN MUHTEVASI
VE İLİŞKİLİ HUKUK BİLİMLERİ
Gerek özel hukuk bilim dalları gerekse de kamu 

hukuku bilim dallarının birçoğunda hukuki ilişkiler, 
şehir ve şehirli eksenli olup hak ve yükümlülükler 
içermektedir. Dolayısıyla her bir hukuk dalından şehir 
hukukuna bakılabilir. Ancak bu ayrı ayrı makalelere 
konu olacak kadar geniştir. Bu açıdan biz bu 
çalışmada sadece özet şeklinde şehir hukukuna 
kavramsal bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. 

1. Şehir Hukuku ve Medeni Hukuk İlişkisi

Kişiler arası ilişkilerin hukuku olan medeni hukuk, 
kelime anlamında şehir anlamına gelen “medine” 
kelimesinden türetilmiştir. Medeni kavramıyla, 
kırsallıktan kurtulmuş şehirleşmiş ve uygar kişiler 
kastedilmektedir. Yabancı hukuklarda da “city”, 
“civilization” “citizen” “polite” kavramları da aynı 
anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla medeni 
hukukun kişiler, aile, borçlar, eşya ve miras hukuku 
ilişkileri, şehir hukuku içinde gerçekleşmekte ve adeta 
şehir bu ilişkiler yumağının oluştuğu yer olmakta ve 
varlık kazanmaktadır. Öyleyse burada şehir sadece 
fiziki bir mekânı içermemekte, şehirlileşme veya 
kentlileşme, (KAYA, 2007: 117) olarak ifade edilen 
sosyal, kültürel, sosyolojik, siyasi, ekonomik, dini tüm 
faktörleriyle bütünleşmiş adeta ruhu bulunan bir 
varlık niteliği kazanmaktadır. Bu husus, 14. yüzyılda 



85

İbni Haldun’un “Mukaddime”sinde yer verdiği 
şehir ve toplum ilişkilerinin anlatıldığı “umran” 
kavramında da benzer şekilde ifade edilmiştir 
(ÖKMEN/GÖRMEZ, 2010: 488, ATEŞ/UTKAN, 2017: 
220).  Hatta roma hukukunun başlangıcında hukuk, 
sadece etrafı surlarla çevrili alan içinde yaşayan 
kişilere uygulanan “ius civile” idi.  

Şehir hukuku, içinde sadece şehirlilerin 
haklarının yer aldığı bir sistem değildir. Bilakis 
tüm temel haklar vardır ve önceliklidir. Ancak tüm 
şehirlilerin de aynı haklara sahip olduğu dikkate 
alındığında, aynı derecede borç ve yükümlülükleri 
de içinde barındırmaktadır. Yükümlülüklerin dikkate 
alınmadığı sadece hakların öne çıkarıldığı bir 
sistem, şehir hukuku olarak adlandırılamaz. Türk 
Medeni Kanunu m. 683 ve devamındaki mülkiyet 
hükümleri ile 737 ve devamındaki komşuluk hukuku 
hükümlerinin en iyi uygulama alanı bulacağı yer, 
şehir hukukudur desek yanlış olmaz. Dolayısıyla 
haklarımız, yükümlülüklerimizi unutturmamalıdır. 

Şehir hukuku içinde günümüz itibariyle medeni 
ve borçlar kanunları dışında, dikey yapılaşmada 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu mülkiyet devirlerinde 
2644 sayılı Tapu Kanunu hükümleri de mülkiyet 
hukuku içinde bireysel hak ve özgürlüklerin kullanımı 
ve sınırlarını düzenlemektedir. 

2. Şehir Hukuku- İmar Hukuku İlişkisi

 Şekilsel olarak şehir hukuku denildiğinde en çok 
kullanılan kavramın, şehrin yapısıyla ilgili hukuki 
ilişkileri içeren “imar hukuku” olduğu görülecektir. 
Ancak şehir hukukunun sadece imar hukukundan 
ibaret olmadığı açıktır. İmar hukukunun ağırlıklı 
olarak yer alması, şehir hukukunun şehrin fiziki 
olarak görünen yüzünü ortaya koymaya yaradığını 
ve kuruluş hikayesini gösterdiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Tarihte şehirlerin doğuşuna 
bakıldığında bir arada yaşama gerekliliğinin, 
güvenliğin sağlanması ve korunma amacıyla, 
çoğunlukla çevresinin surlarla çevrilmiş ve bir 
sınırlandırılmıştır. İstanbul buna en güzel örnektir. 
Şehirlileşmiş şehirlilerin, zamanla şehirlere ruh 
katacak olan ortak kullanım alanları olan yolları, 
hamamları, sarayları, okulları, ibadet binaları, spor 
alanları, yeşil alanları yaparak devam ettirdikleri 
süreç, ortak ihtiyaçlara göre şekillenmiş planlı 
yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Burada imar 
hukuku ve  medeni hukuk, mülkiyet hukukunun hak 
ve özgürlüklerine sınır çizmekte ve taşınmazlara 
ilişkin bireysel tasarrufların ancak şehir içinde belli bir  
yerleşim planına göre yapılmasını sağlamaktadır. 
Öyle ki bir taşınmaz mülkiyetine sahip birey, 

meskenini dilediği yere, dilediği genişlik ve 
yükseklikte yapamamakta ancak imar hukukunun 
o şehre özgü uygulamasına göre yapabilmektedir. 
Tabiri caizse, şehirliler, kendi elleriyle kurarak 
şekillendirdikleri (KARASU, 2008: 45) fiziki mekanları 
olan şehirlerini, imar hukukuna tabi olarak kendileri 
şekillenir (ŞAHİN, 2013: 6) hale gelmiş olmaktadırlar. 
Bu anlamda, kişilerin şehirler üzerinde şehirli hakları 
kadar, şehirlerin de kişiler üzerinde şehir hakları 
vardır sözü, yerli yerinde anlamlı bir söz olmaktadır.  
Bu düşünce, şehir hukuku imar hukuku ilişkisinde hem 
toplumsal sözleşme kuramına uygun hem de,  İbni 
Haldun’un Mukaddime’sindeki “sebebi asabiyet” ile 
ifade edilen (ATEŞ/UTKAN, 2017:222)  dayanışma 
sonucu oluşan bir toplumsal düzene de uygundur. 
Her iki fikrin bileşimi, şehirli ve şehir haklarını 
ve yükümlülüklerini içine alan şehir hukukudur. 
Çünkü o şehirde yaşayan şehirlinin şehir hukuku 
kapsamında şehirden beklediği haklar ile o şehrin 
o kişiden beklediği haklar birbiri içine girmekte ve 
tüm şehirlilerle birlikte bir bütün olmaktadır. İşte 
şehir hukuku bu anlamda hak ve yükümlülüklerin 
birlikte uygulandığı yerin hukuku olmaktadır. Örnek 
olarak ben mülkiyetimdeki bir binaya çatı katı inşa 
edersem, komşum olan kişinin çevreden yararlanma 
hakkına zarar vermiş olduğum gibi, şehrin planlı 
yapısını bozmak olarak da şehrin hakkına zarar 
vermiş olmaktayım. 

3194 sayılı İmar Kanunu, kanun koyucu tarafından 
tüm şehirlerde uygulanmak üzere yürürlüğe 
konulmuştur. Kanunla, şehir-hukuk ilişkisi en iyi şekilde 
işleyecek ve şehirlilerin en azından şehirde sağlıklı, 
güvenli, huzurlu ve rahat yaşamaları sağlanacaktır. 
İmar mevzuatı hükümleri, genel soyut ve sürekli 
olacak şekilde tüm şehirlere uygulanmaktadır. İmar 
mevzuatı bu anlamda, ortak aklın ürünü ve olması 
gereken en iyi uygulama anlamına gelen şehrin fiziki 
standartları demektir. İmar mevzuatını standartlar 
olarak değerlendirmemize rağmen, şehirlerde 
problemlerin bitmemesinin sebebi, imar mevzuatı 
hükümlerinden değildir.  Uygulayıcıların uygulama 
yöntem ve anlayış farkındandır. Kanunun çok iyi 
olması yeterli değildir. Önemli olan uygulayıcılar 
elinde nasıl uygulandığıdır. Kanunun 1985 yılından 
bu yana geçen yürürlük sürecinde onlarca yeni 
değişikliklere rağmen şehir hukuku anlamında tabiri 
caizse ruhi daralmaları bitmemiş, bilakis artmıştır ve 
fiziki planlı kalkınmayı sağlayan şehir sayısı istenilen 
kadar olmamıştır.  Bunun sebepleri neler olabilir 
diye şehir hukuku gözüyle meseleye baktığımızda; 
yerel yönetimlerde çalışmış, birçok ülke şehirlerini 
gezmiş biri olarak kanaatimce en başta gelen 
sebebi, şehirde yaşayan veya yaşamak için gelen 
kişilerin, başta imar hukuku olmak üzere şehir 
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hukukunu ekonomik, ticari ve siyasi olarak kanun 
koyucuya karşı hakların sınırlarını zorlamak ve 
sonunda onu kısmen de olsa elde etmiş olmalarıdır. 
Şehri, ruhu olan bir canlıya benzetmiştim. Elbisesini 
giymiş bu şehir, mecburen büyümektedir. Bazı 
şehirler normal büyürken bazıları ise tabiri caizse 
obezite gibi büyümektedir. Toplam nüfusumuzun 
neredeyse yüzde sekseni şehirlerde yaşar hale 
gelmiştir.  İşte tam bu noktada büyümeyi, elbiseyi 
değiştirmeden, aynı renkten yama yaparak planlı 
kalkınma ve genişleme olarak gerçekleştirirsek, 
problemleri azaltmış oluruz. Ancak gerek bireylerin 
şehir hukukuna uymayan veya uydurulmasına 
yönelik aşırı talepleri gerekse de fiili durumlar 
siyaseti etkilemekte ve sonucunda da hukuki 
olarak şehir hukukuna bazen aynı renkten bazen 
de farklı renkten bile elbise yaması yapılmaktadır. 
Mesela, şehrin ulaşımının deniz altından, yer 
altından, havadan yapılması, bireysel ulaşıma 
kota sınırlaması getirilmesi gibi örnekler, yamasız 
genişleme veya aynı renk yamayla büyümeye 
benzetilebilir. Yeni mahalleler kurulması veya 
bireylerin mülkiyetinde yer alan belli alanların imara 
açılması şayet şehrin bütünlüğünü bozacak veya 
tarım alanlarının azalmasına yol açacaksa plansız 
büyümeye benzetmek veya tabiri caizse şehrin 
şehirliye karşı hakkını ihlal anlamına gelebilecektir.  
Örnek kabilinden Danıştay 6. Dairesinin 18.12.2009 T. 
Ve  2007/5058 E, 2009/12254 K sayılı İlamında,

“İmar planlarının, planlanan yörenin bugünkü 
durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin 
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için 
coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve 
mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma 
ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler 
ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan 
ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi 
çözüm yollarını bulmak belde halkına iyi yaşama 
düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin 
kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan 
ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse 
çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın 
sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı 
ile ilgili konular gözönüne alınarak hazırlanması 
gerekmektedir. Anılan ölçütlere göre hazırlanan 
imar planları zamanla planlanan alandaki koşulların 
zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen 
yöntemlere uygun olarak değiştirilir. Sosyal ve teknik 
altyapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan 
değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetimi 
bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesi 
yoluyla yapılacaktır. Bu irdelemeden sonra 
sadece plan değişikliği yapılan alanın değil plan 
bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlanan 

yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerin 
kapsamlı bir biçimde ele alınarak, kamu yararına 
uyarlık bulunup bulunmadığının araştırılması 
gerekmektedir. Ayrıca, imar planlarının yargısal 
denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları ve kamu yararı kriterlerinin yanısıra özelliği 
itibariyle imar planının bütünlüğü, genel yapısı, 
kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması 
gibi olgular nedeniyle “üstün kamu yararı” ilkesinin 
de gözetilmesi zorunludur”(Danıştay Dergisi, S. 124). 
Denilerek de konu detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Burada teori olarak akıl yürütmenin kolay 
olduğunu, oysa taşın altına elin konulması 
halinde işlerin o kadar da kolay olmadığı 
görülecektir. Zaruretler de bazen şehir 
hukukunu etkileyebilmektedir. Bu sebeple bu tür 
uygulamaların temelinde aktif rol alacakların 
şehirlilerin olması gerektiğini ve önceliği şehrin 
haklarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Dünyada bir çok şehir için bu anlamda rüya şehir 
veya hayal şehir gibi benzetmeler yapılmaktadır. 
Oysa o şehirlerin sistemleri incelendiğinde, bu hale 
gelmesinde o şehirde yaşayanların birçok şehirli 
haklarının sınırlanmış veya kullanımının zorlaştırılmış 
olması sonucu olduğu görülecektir. En basitinden 
kendi şehirlerimiz açısından merkezi caddelerde 
ücretli otopark sistemi getirilmesi ve ücretinin biraz 
yüksek tutularak ücretli otoparklara yaklaştırılması 
halinde, şehirli hakları zedeleniyor gibi gözükse 
de araç kirliliğinin belli bir süre sonra azalmasıyla 
adeta şehir, gerçek hüviyetine kavuşmaktadır.

Planlı kalkınma ve standartlara uygun 
şehirleşmenin geçmiş  40 yılına bakıldığında, ilk akla 
gelen imar hukuku zorlama sonuçları, 3194 sayılı 
Kanun öncesinde çıkarılan 775 sayılı Gecekondu 
Kanunudur. Bu Kanunla adından da anlaşıldığı 
gibi zaman içinde imar hukukuna hiç uymayan 
ancak fiili hale gelmiş yapıların ıslahı, tasfiyesi ve 
yeniden yapımının önlenmesi amaçlanmıştır. Bir 
diğer örnek, 2012 yılında “kentsel dönüşüm” diye 
bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanundur. Burada her ne 
kadar zaruret durumları esas alınmışsa da gerçek 
anlamda bir kentsel dönüşüm, şehrin bütünlüğü 
içinde tam olarak gerçekleştiği söylenemez.  Aynı 
şekilde, 2018 yılında 3194 sayılı Kanuna 7143 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 16 madde düzenlemesiyle 
şehirli bireylere, artık imar hukukuyla bağdaşmayan 
yapılaşmalarınıza son verin, bu son olsun anlamında 
“imar barışı” getirilmiştir. Bu tür uygulamaların son 
bulmasını istiyorsak, öncelikle bir şehirli olarak kendi 
bireysel haklarımız ile şehrin bizim üzerimizdeki 
haklarını karşılaştırarak yerel yönetimlerden bir 



87

şeyler isteyebilmeliyiz. 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi (deprem 
ve benzeri afete dayalı) mecburi farklılıkların 
azaltılması, kendi haline planlı büyümenin 
sağlanması için kanaatimce, öncelikle bireylerin 
tam anlamıyla şehirlileşmesine yönelik çalışmalar 
yapılması ve şehrin hukuku olursa şehirlilerin veya 
gelecek nesillerin hukuku olur farkındalığının 
sağlanması gerekir. Aynı şekilde siyasi iradenin 
de siyasi gerekçelerle bu tür uygulamalara fırsat 
verecek tavırlar sergilememesi gerekir. Yanlışı 
başlatan ve ısrarla hukukileştirmek isteyen şehir 
hukuku süjelerine aynı kararlılıkla karşı konulmalı, 
yanlışa yanlışla cevap verilmemeli ve bunun şehirde 
yaşayan diğer kişilere yapılmış bir haksız fiil gibi 
algılanması sağlanmalıdır.  

İmar hukukuyla bağlantılı ve şehir hukukuna 
bütünleştiren geliştiren diğer mevzuatlara bakacak 
olursak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2985 
sayılı Toplu Konut Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Kanunu, 1164 sayılı Arsa Üretimi Kanunu örnek 
olarak verilebilir.  Şehir hukukunun en önemli unsuru 
olan imar hukuku içine, fiziki şehre ruh katan, 
tarihi, kültürel ve sanatsal yapıların korunması da 
girmektedir. Bu husus 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını  Koruma Kanunuyla düzenlenmiştir.   

3. Şehir Hukuku- Çevre Hukuku İlişkisi

Çevre hukuku ile imar hukuku arasında sıkı ilişkiler 
mevcuttur. Adeta çevre hukuku imar hukukunu 
tamamlamaktadır.  Yaşama hakkının şehre bakan 
yönü, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkıdır. 
1982 Anayasasının, “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin 
Korunması” başlığı ile 56. maddesinde düzenlenen 
çevre hakkı, Anayasasının “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” bölümünde yer almıştır. Bu 
madde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü 
getirerek çevre hakkına geniş bir çerçeve çizmiştir.  
Aynı şekilde Anayasanın 23. Maddesinde de sağlıklı 
ve düzenli şehirleşme ilkesine de yer verilmiştir. 
Bu maddeye göre çevre hakkının korunması, 
merkezi idareyle birlikte hem yerel idarenin hem 
de şehirlilerin görevidir. Çünkü insanın yaşaması 
için hava, su ve mekana ihtiyacı vardır. Hava, su 
ve toprak çevre olarak adlandırıldığında insanın 
en temel hakkı da sağlıklı çevrede yaşama hakkı 
olmaktadır. Bu anlamda çevre kirliliği, hava, su, 
toprak gibi etrafımızı saran, tüm canlılar gibi 
şehirde yaşayanların sağlık ve çevresel değerlerini, 

ekolojik dengesini bozan her türlü olumsuz etkendir. 
2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Şehir hukukunun önemli parçalarından biri olan 
belediyeler için çevre hukukuna ilişkin olarak 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine 
göre, belediye zabıtası, kentin esenlik, huzur, 
sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olduğu   
belirtilmektedir. Belediyelerde söz konusu 
yasaklara uymayanları, diğer bir ifade ile belediye 
suçu işleyenleri araştırmak, engellemek ve kimi 
durumlarda da cezalandırmak için gerekli işlemleri 
yapmak işi de bir kolluk gücü olarak belediye 
zabıtasına düşmektedir.  Belediyeler bakımından bu 
görevler, bir taraftan şehirlilerin haklarını korumak 
olurken, bir taraftan da her bir şehirlinin bu konudaki 
yükümlülüklerini oluşturmaktadır.  

4. Şehir Hukuku- Yerel Yönetim Hukuku İlişkisi

Şehrin neyine bakarsak bakalım hukuk karşımıza 
çıkar. Yukarıda fiziki mekan olarak baktık ve en başta 
imar, akabinde çevre mevzuatıyla karşılaştık. Şehre 
yönetim olarak bakarsak da hukuki kişilik olarak 
belediye yönetimini görürüz.  Gerek 5393 gerekse 
de büyükşehirler için 5216 sayılı Kanunlar, yerel 
yönetim olarak şehir hukukuna dahil olmaktadır.  
Ayrıca merkezi idare anlamında 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu da 
yerel yönetim hukukunun kaynakları arasında yer 
almaktadır. 

Şehir bazında hukuki faaliyet gösteren kişi ve 
kurumların, şehrin konu ve sorunlarını çözmeye 
yönelik sürdürdükleri yerel iktidar çabaları yerel 
siyaset(ÖNDER, 2007: 188, AKDOĞAN, 2006: 
17) olarak adlandırılır. Yerel siyaset aynı şekilde 
kaynak kullanma, karar alma ve güç kullanabilme 
yanında yerelin etkin kılınmasına yönelik genel 
siyaseti ve genel kararları etkileme faaliyetlerini de 
içerir (ŞENTÜRK, 2006: 35). Yerel yönetim hukuku 
anlamında bu etkileme yanlış değildir. Siyasetin 
tabiatı gereğidir. Ancak problem, şehir hukuku 
içinde özelikle şehrin yapısını bozacak yukarıda 
belirttiğimiz az da olsa imar hukukuna aykırı işlemler 
ve bunların belli bir yerde yasallaştırılmasıdır. 
Aslında bunu isteyenler, şehre zarar verdikleri kadar 
kendisine de uzun vadede zarar vermektedirler. 
Hukukta koruyucu haklar kadar dayanışma hakları 
da bir o kadar önemlidir. Dayanışma hakları, diğer 
tüm insan haklarının ortak özelliği olan yaşama 
hakkını ortak paydada birleştirmektedir. Tabiri 
caizse kardeşlik haklarıdır. Bana yapılan iyi ise 
başkasına yapılan da iyi olmalıdır. Benim yaptığım 
bana iyi başkasına kötü ise, bunun dayanışma 
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hakkı ile bağdaşır yanı yoktur. Dayanışma hakları, 
diğer tüm insan haklarının da korunması için ortak 
gözetim, işbirliği ve dayanışmayı gerektirdiğinden 
şehir hukukuna uymayan uygulamalara karşı 
birlikte mücadele etmeyi gerektirmektedir.    

III. ŞEHİRLİ HAKLARININ KULLANIMI VE 
HUKUK ŞEHRİNE DÖNÜŞÜMÜ

1. Temel Şehirli Hakları

Şehirli (kentli) hakları (ÖNDER, 2007: 193) insan 
haklarının şehir-şehirli boyutunda karşımıza 
çıkanlarıdır. Şehirde bulunmanın verdiği, aslında 
bireysel olarak da var olan hakların şehir yönüyle 
birlikte kullanılmasını sağlayan haklardır. 
Dayanışma hakları içinde yer alan haklar olarak 
da görülebilir. Dolayısıyla şehirli hakları, insan 
haklarının özel bir türü olmaktadır (ÖNDER, 2007: 
194, ÖNDÜL, 1998: 4, ERTAN, 1997: 39) 

Şehirli hakları, şehirde yaşamaktan kaynaklı ona 
bağlı haklar olarak başta Anayasa olmak üzere 
birçok kanuni düzenlemelerde yer almakta ve 
toplu bir sıralaması bulunmamaktadır.  Ancak ana 
başlıklar altında şu şekilde sıralanabilir.  

1. Sağlıklı ve temiz çevrede yaşama hakkı-(Anayasa 
m.56, imar ve çevre kanunları, belediye kanunu m. 
51, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu), 

2. Güvenlik hakkı- (Anayasa m.19),

3. Şehir hizmetlerine katılım ve bilgilendirme hakkı- 
(Belediye Kanunu m. 13), 

4. Konut hakkı- (Belediye Kanunu, 14, 69,  2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu), 

5. Kültür hakkının  korunması ve geliştirilmesi hakkı- 
(Belediye Kanunu m. 13,14,73),

6. Şehir ekonomisinin ve ticaretinin geliştirilmesi 
isteme hakkı- (Belediye Kanunu, 14, 5449 sayılı 
Kalkınma Ajansları Kanunu), 

7. Eğlenme, dinlenme, ulaşım, spor ve dinlenme 
hakkı- (Belediye Kanunu m. 14),

8. Eğitim hakkı- (Tüm eğitim mevzuatı, Belediye 
Kanunu m. 14), 

9. Yerel yönetimleri seçme ve seçilme hakkı- (Tüm 
seçim mevzuatı),

Yukarıda sayılan hakları çoğaltmak mümkündür. 
Ancak burada önemli olan bu hakların tüm 
şehirlilerin hakkı olduğu için, bir kişinin aynı konudaki  
hakkı, diğeri için yükümlülük oluşturmasıdır. Şehirli 
haklarının toplu olarak değerlendirildiği ve metin 

halinde ortaya konulması bağlamında 1992 yılında 
Avrupa Konseyince Strasbourg’da kabul edilen 
“Avrupa Kentsel Şartı” önemli bir metindir.  Söz 
konusu Metin, fiziki şehir çevresinin ve mevcut konut 
stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve 
kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma 
ve halk katılımını esas almaktadır.  Aşağıdaki gibi 13 
maddelik  ilkeleriyle ve 20 maddelik deklarasyonu 
ulusal mevzuatlara yol göstermektedir.  

Avrupa Kentsel Şartında yer alan 13 ilke ve 
20 maddelik haklar aşağıdaki gibidir.

1.Ulaşım ve dolaşım, 2. Kentlerde çevre ve doğa, 
3. Kentlerin fiziki yapıları, 4. Tarihi kentsel yapı mirası, 
5. Konut, 6. Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların 
önlenmesi, 7. Kentlerdeki özürlü ve sosyo ekonomik 
bakımdan engelliler, 8. Kentsel alanlarda spor ve 
boş zamanları değerlendirme, 9. Yerleşimlerde 
kültür, 10. Yerleşimlerde kültürler arası kaynaşma, 11. 
Kentlerde sağlık, 12. Halk katılımı, kent yönetimi ve 
kent planlaması, 13. Kentlerde ekonomik kalkınma 
ilkelerinden oluşmaktadır. 

Deklarasyonlar ise aşağıdaki gibidir.  

1. Güvenlik, 2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre, 
3. İstihdam, 4. Konut, 5. Dolaşım, 6. Sağlık, 7. Spor 
ve dinlence, 8. Kültür, 9. Kültürler arası kaynaşma, 
10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre, 11. İşlevlerin 
uyumu, 12. Katılım, 13. Ekonomik kalkınma, 14. 
Sürdürülebilir Kalkınma, 15. Mal ve hizmetler, 16. 
Doğal zenginlikler ve kaynaklar, 17. Kişisel bütünlük, 
18. Belediyeler arası işbirliği, 19. Finansal yapı ve 
mekanizmalar, 20. Eşitlik şeklindedir. 

Her bir şehirli hakkının kullanımı, hakkın 
mahiyetine ve hukuki ilişkinin niteliğine göre en az 
bir başka kişinin bulunmasını gerektirebileceği gibi 
tamamen bireysel de olabilir. Tamamen bireysel 
olması kullanımının sınırsız olduğu anlamına 
gelmeyecek, bilakis şehir hukuku bunun sınırını 
çizecektir.  

2. Şehirli Haklarının Kullanılış Biçiminden Oluşan 
Hukuk Şehri

Şehir hukukunun, şehre ruh katan özellikleri 
içinde barındırdığını hak temelli olsa da, tüm 
şehirlilerin de aynı haklara sahip olduğunun 
bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ve bunun 
şehir hukuku anlamına geldiğini belirtmiştik. Ancak 
hukuk şehri kavramı literatürde pek kullanılan 
bir kavram değildir. Bir hukukçu olarak aslında 
hukuk şehri kavramının da artık kullanılması 
gerektiği kanaatindeyim. Bu kavram şehir hukuku 
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uygulamalarının sonuçlarına göre hak edilmiş bir 
sıfat olarak kullanılabilecek bir kavramdır. 

Hukuk şehrinde;

-Şehirliler sağlıklı ve temiz çevrede yaşamak 
için çevreye ve sağlığa zarar verici iş ve eylemler 
yapmazlar ve bilinçlidirler. Yerel yöneticiler de 
yapmalarına fırsat vermezler. Yapılmışsa da hem 
şikayet hakkı kullanılır hem de gereken idari tedbirler 
uygulanır.

-Ceza hukuku kuralları, disiplin hükümleri, zabıta 
hizmetleri en iyi şekilde çalışır. Hem kişiler suç 
işlenmesine yol açacak tedbirsizlikler yapmazlar, 
hem de güvenlik güçleri buna fırsat vermezler.

-Yerel hizmetlere katılım şeffaftır, bilgilendirmeler 
yeterli ve zamanındadır. Denetim mekanizmaları 
çok iyi çalışmaktadır.

-Konut hakkı, planlı büyümeye bağlı olarak gerek 
merkezi yönetim gerekse de yerel yönetimin 
koordinesinde imar mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde kullanılmaktadır. 

-Şehrin canlı bir varlık gibi vücut bütünlüğün 
sağlayan sosyal ve kültürel değerlerinin 
korunmasına hem şehirliler hem de merkezi ve yerel 
yöneticiler sahip çıkmaktadırlar. 

- Eğlenme, dinlenme, spor, ibadet, ulaşım gibi haklar 
şehirliler tarafından rahatça kullanılmakta, aynı 
konudaki başkasının haklarına riayet edilmekte en 
basitinden yaya hakkı farkındalığı aşikardır. 

Hukuk şehrinde kamu düzeni sağlanmıştır. Hukuk 
şehri, huzur şehri anlamına gelmektedir. Şehirlinin 
yerel ve merkezi yöneticilerinden memnuniyet oranı 
çok yüksektir. Yerel yönetimlerde toplam kalite 
yönetimi uygulanmaktadır.  

Tıpkı, rüya şehir, yaşanabilir şehir, marka şehir, 
finans merkezi şehir, tahkim merkezi şehir, teknoşehir, 
spor merkezi şehir, fuar merkezi şehir, uzay merkezi 
şehir,  termal şehir  gibi özellikleriyle tanınan şehirler, 
hukuk kurallarına riayet üstünlüğü ile niye hukuk  
şehri olarak tanınmasın. Dolayısıyla tüm toplumsal 
düzen kurallarının hakim olduğu bu şehirler de hukuk  
şehirleri olabilir. İstenirse başarılabilir. 

Bilindiği üzere marka, mal veya hizmetlerde ayırt 
edici işaret olarak 6769 sayılı Kanun kapsamında 
ticarette kullanmaktayız. Uzun zamandır hukuk 
ve işletme bilimi temelinde, şehirlerin de diğer 
şehirlerden ayırt edilmesine yönelik merkezi ve yerel 
yönetimlerin gayretleriyle bazı şehirlerimiz belirli 
özellikleriyle “marka şehir” (UYAR, 2018: 468) yarışına 
girmişlerdir. Dünyada Londra finans merkezi, Paris 

tahkim merkezi, Frankfurt havayolu aktarım merkezi, 
Hollywood film merkezi şeklinde marka şehir olarak 
anılmaktadır. Ülkemiz bakımından her ne kadar 
yeni olsa da Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Bursa, 
İstanbul marka şehir anlamında örnek verilecek 
şehirlerimizdendir.  Burada ayırt edici özellik, sanayi 
olabilir, ticaret olabilir, finans olabilir, tahkim olabilir, 
teknoloji olabilir. İşte tam bu noktada şehirlerimiz 
için şehir hukuku anlamında hukuk uygulamalarıyla 
marka şehir olabilirler. Mesela suç işleme oranlarının 
çok düşük olduğu, dava sayılarının az olduğu, 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin işletildiği 
ve uyuşmazlıklarda çözüm süresinin kısa zamanda 
bitirildiği, işsizlik sorununun az olduğu, bilgilendirme 
ve denetim mekanizmalarının iyi işlediği, onaya 
tabi işlemlerde gecikmenin yaşanmadığı, idari 
para cezalarına az rastlanıldığı, toplam kalite 
yönetimlerinin uygulandığı şehirlere, biz hukuk şehri 
diyebiliriz. Merkezi veya yerel yönetimlerin amacı, 
tüm toplumda hukuku hakim kılmak olduğuna göre, 
toplu yaşanılan şehirler bakımından bunu başarmak, 
en başta her bir şehirlinin gayreti ve bir o kadar da 
merkezi ve yerel yöneticilerin adaletli yönetimleri 
sayesinde sağlanabilecektir. Merkezi yönetim, turizmi 
teşvik edebiliyor, ihracatı teşvik edebiliyor, istihdamı 
teşvik edebiliyor. Öyleyse hukuk uygulamalarıyla 
huzur şehri olmuş şehirleri de teşvik edebilmelidir.   

Adalet Bakanlığının davaların hedef sürede 
bitirilmesi projesinde pilot şehir uygulaması hukuki 
şehir uygulamasına bir örnektir. Hukuk şehri 
uygulamalarına  bu anlamda ben de bir örnek 
vermek istiyorum. Gençlerimiz sosyal medyayı 
çok iyi kullanmaktadırlar. Gençlerimiz aynı şekilde 
haklarını çok iyi bilmektedirler. Aile içi ilişkileri ayrıca 
bunun ispatıdır. Bu gençlerimiz, bazı merkezi 
veya yerel uygulamalara bazen fazlasıyla tepki 
göstermektedirler. Bu talep ve hassasiyetlerini 
sorumluluk alarak onlara yaşatmak geçmişle 
geleceğe bir köprü olacaktır. Hak temelli olmak ve 
yükümlülükleri ikinci plana atmak çözüm değildir. 
Mesela, yeni evlenenlerde son yıllarda boşanma 
oranlarının yüksekliğinin temelinde eşlerin birbirlerine 
sadece hak temelli bakmaları yatmaktadır. Aslında 
her iki taraf yükümlülüklerini yerine getirse zaten 
geriye hakları kalacak ve itiraz edilecek konu da 
kalmayacaktır. Bu benzetmede olduğu gibi, genç 
şehirlilerin gerçek anlamda şehirlileşmeye daha 
fazla katkı yapacağına inandığım bir yöntem olarak, 
örnek olması ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi 
için, “genç yöneticiler şehri” şeklinde bir uygulama 
yapılabilir. Liyakat esas alınmak şartıyla  pilot şehir 
uygulamasıyla en genç vali, en genç belediye başkanı, 
gençlerden oluşan meclis üyeleri,  gençlerden oluşan 
mahalle muhtarları, gençlerden oluşan siyasi parti 
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yöneticileri, gençlerden oluşan alt kademe idari 
yöneticileri seçilebilir veya atanabilir. Böylelikle hep 
hak temelli eleştirmeyi seven gençlerimiz, şehirde 
hakkı kullananların karar vericileri konumunda 
olduklarında, hakkı birlik ve beraberlik içinde hakim 
kılmakla hukuk şehrine örnek olabilirler. Siyasi 
partilerde gençlik kolları uygulaması,  genç yönetici 
ve iş adamı dernek faaliyetleri ve genç yönetici okulu 
projeleri şeklinde güzel örnekler bulunmaktadır. 
Bu şekildeki uygulamalar, şehir hukuku ve hukukun 
şehri kültürünü sorumluluk hukuku çerçevesinde 
geliştirecek ve küçükten büyüğe herkesi mutlu 
edecek ve şehrini benimsetecektir.   

V.  SONUÇ

Dünyada var olan her şeyin temelini insan 
oluşturur. Dolayısıyla değer ifade eden her şey insan 
olursa bir anlam ifade eder. Şeyh Edebali’nin “insanı 
yaşat ki, devlet yaşasın” dediği gibi toplu halde 
yaşama zorunluluğunun devamı da toplumsal düzen 
kurallarının şehirde hakim kılınmasıyla sağlanacaktır. 
Şehirlerimiz geçmişten günümüze nasıl geldiyse 
geleceğe de şehrin hukuku- hukukun şehri ilişkisinin 
çok iyi işlemesiyle gidecektir.   

Şehirde yaşayan bireylerin tam anlamıyla 
şehirlileşmesi, medeni hukuk, imar ve çevre hukuku 
ve yönetim hukukunu içine alan şehir hukukunu tam 
benimsemeleriyle mümkün olacaktır. 

Şehir hukuku yeterince benimsenmediği içindir 
ki belli zamanlarda hep imar affına yol açan 
düzenlemeler yapılmaktadır. Tüm bunların azalması 
ve olmaması için de herkesin şehir hukukunun 
ruhuna uygun davranması gerekmektedir. Aynı 
şekilde siyasi iradenin de siyasi gerekçelerle bu tür 
uygulamalara fırsat vermemesi gerekmektedir. 
Yanlışa yanlışla cevap verilmemelidir. 

Şehirli haklarının, şehirde yaşayan herkesin 
hakkı olduğu bilinci yerleştirilmelidir. Şehirli hakları 
dayanışma hakkı içinde kaldığı sürece şehirli-
şehir bütünlüğünü sağlar ve şehir hukuku adını alır. 
Şehir hukuku şehrin, tarihini, kültürünü, sosyolojisini, 
ekosistemini şehirliyle birlikte koruyorsa bir 
anlam ifade eder. İşte şehir hukuku amacına 
uygun uygulandığında, şehirli şehrinden, yerel 
yöneticisinden ve hemşehrilerinden memnun 
kalacaktır. İşte bu durumda ortaya hukuk şehri 
çıkacaktır.  Hukuk şehri de şehirleri marka şehir 
yapan bir başka ayırt edici özellik olarak literatüre 
girecektir.  Hukuk şehri, şehir hukuku olmadan 
doğmaz. Öncelikle şehir hukuku tüm hukuki ilişkinin 
taraflarınca benimsenecek  ve standartlara uygun 

uygulanacaktır. Bu şekilde hukuki uygulamanın 
yapıldığı şehir, hukuk şehri olacaktır.  

Şehir hukuku hukuk şehri ilişkisine katkı yapacak 
bir yöntem olarak, valisinden, belediye başkanından 
meclis üyelerinden, alt kademe yöneticilerinden, 
mahalle muhtarına kadar bir bütün halinde “genç 
yöneticiler şehri” uygulaması yapılabilir. Bu yöntemin 
bir şehirde pilot uygulamasıyla, gençlerin de şehir 
hukukuna aktif katılımı sağlanmış olur. Her ne kadar 
gençlerin bazı alanlarda bu şekilde yönetime dahil 
olduğu uygulamalar bulunsa da bu denli  tüm 
yönetim kademesi örneği yoktur.  Bu şekilde olması 
halinde gençler daha fazla sorumluluk alacaklar ve 
hemşehrileri de bu sorumluluğa ortak olacaklardır.  
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