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ŞEHiR HUKUKU ve BELEDiYELER

ENDERUN KURUMSAL DANIŞMANLIK

Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığı ilkesine 
uygun olarak üniter bir yapıya sahiptir. Yasama, 
yürütme ve yargı güçleri tek bir elde toplanamaz. 
Yürütme kuvveti devletin asıl icracı ve idari yönü-
nü göstermektedir ve Anayasanın 123. Maddesi-
ne göre yürütmeyi oluşturan devlet idaresi, mer-
kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanır. Yerel yönetimler, siyasi özerkliğe sahip 
değildir; buna mukabil idari, ekonomik ve mali 
özerklikleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler, “yer 
yönünden yerinden yönetim kuruluşları (belediye-
ler, il özel idareleri),”, ”hizmet yönünden yerinden 
yönetim kuruluşları (YÖK vb), ve kamu kurumu ni-
teliğinde meslek kuruluşlarından oluşmaktadır.

Kamu düzeni, kamu idarelerinin her türlü eyle-
minin mevzuata uygun olmasını gerektirir ki, bu da 
hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartlarından 
birisidir. Mevzuatlar ise bizim hukuk sistemimize 
göre belirli hiyerarşiye sahip normlardan oluşmak-
tadır. Bu normlar ve hiyerarşi aşağıdaki gibidir: 

-Anayasa
-Kanun ve milletler arası anlaşmalar…
-Kanun Hükmünde Kararname,
-Tüzük,
-Bakanlar Kurulu Kararı,
-Yönetmelik
-Genelge.
Kamu kuruluşlarının görev ve yetkileri bu norm-

lar tarafından belirlenir ve her türlü iş ve işlemleri 
de bu normlara uygun olmalıdır. Normlar hiyerar-

şisine göre hiçbir norm kendisinden daha üstte 
olan normlara aykırı olamaz.

Konuya doğrudan ülkemizin devlet yapılanması 
ile ilgili bilgi vererek girmemiz sebebi, belediyeleri-
mizin yürütmenin bir parçası olarak sahip olduğu 
yetkilerin temel kaynağını ortaya koymak içindir. 
Bu konumları ile belediyeler kamu tüzel kişiliğine 
sahip kurumlardır ve Anayasamızın 124. Maddesine 
göre “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelki-
şileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların 
ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulan-
masını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.”

Belediyeler bir kamu tüzel kişiliği oldukları için 
kendi görevleri ve yetkileri alanında yönetme-
lik çıkarma yetkisine sahiptir. Bu yetki, 1580 sayı-
lı eski Belediye Kanunu’nda açık bir şekilde ifade 
edilmekteydi. Söz konusu Kanunun 19. Maddesine 
göre; “Beldenin ve belde halkının sıhhat, selâmet 
ve refahını temin ve intizamı beldeyi halelden vi-
kaye maksadile kanunların bahşettiği salâhiyete 
müsteniden emirler vermek ve belediye yasakla-
rı koymak ve infaz ettirmek, hilâfında hareketleri 
görülenleri cezalandırmak” belediyelerin yetkileri 
arasındadır. Aynı yasanın 70. Maddesinde, be-
lediye meclisinin “Zabıta Talimatnamelerini” in-
celeme ve onaylama görevi ile 83. maddesinde 
de belediye encümeninin “belediyelere verilen 
vazifelerin ifasını temin için belediye tembihleri” 
yayınlayabileceği belirtilmekteydi. 1580 sayılı Be-
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lediye Kanunu’ndaki bu düzenleme, 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu’nda da özü itibarı ile korunmuştur. 
Yürürlükte olan bu Kanunun 15. Maddesi belediye-
nin yetki ve imtiyazlarını sayarken şu ifadelere de 
yer vermektedir:

-Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet 
ve girişimde bulunmak.

-Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçe-
vesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen ce-
zaları vermek.” 

Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre, zabıta-
nın görevleri arasında yer alan görevlerden biri de 
“Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde 
halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, bele-
diye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen gö-
revleri yapmak ve yetkileri kullanmak”tır.

Tüm bu açıklamalar açıkça göstermektedir ki, 
belediyeler, kendi görev alanlarında ve kendi sınır-
ları içerisinde mevzuat oluşturma ve bu mevzua-
tın gereklerini yerine getirttirebilmek için denetle-
me ve ceza verme yetkisine sahiptir. 

Şehir hayatının düzeni, şehirlinin sıhhat 
ve selametinin temini amacı ile belediyeler 
tarafından yönetmelik çıkarma yetkisi, şehir 
hukuku kapsamında normların belirlenmesinde 
belediyeleri de önemli bir aktör olarak 
konumlandırmaktadır. Bu kapsamda belediyeler 
tarafından çok farklı yönetmelikler çıkarılmaktadır.

-İmar Yönetmeliği
-Otopark Yönetmeliği,
-İlan reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
-Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 
-Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetme-

liği ve benzeri birçok yönetmelik, belediye mec-
lislerince kabul edilip yayınlanmaktadır. Özellikle 
birimlerin görev ve yetki yönetmelikleri ile sosyal 
yardımları düzenleyen yönetmelikler daha çok 
kurum içi çalışmaları düzenleyen normlar ise de 
imar, ulaşım, otopark ve benzeri faaliyetlerle ilgili 
yönetmelikler ise şehir hayatının düzenlenmesine 
ilişkin normlardır. 

Belediyeler farklı alanlarda yönetmelik çıka-

rırken özellikle de Belediye Emir ve Yasakları Uy-
gulama Yönetmeliği veya benzer isimlerle ya-
yınladıkları yönetmeliklerle şehir hayatının düzen 
ve intizamı konusunda geniş çaplı düzenlemeler 
yapmaktadırlar. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yö-
netmeliği incelendiğinde düzenlemenin kapsamı 
açıkça görülebilmektedir. 

Söz konusu yönetmeliğin kapsam maddesi şu 
şekildedir: “Madde 2: Bu yönetmelik, Kocaeli  Bü-
yükşehir Belediyesi yetki  sınırları içerisindeki tüm 
kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm bele-
diye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve be-
lediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm mü-
esseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye 
bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.”

Yönetmeliğin 2. Bölümü, konulara göre düzen-
lemeleri içermekte olup, bu konular şunlardır:

-Huzur ve Sükun İle İlgili Emir ve Yasaklar (madde 5)

-Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar (madde 6)

-Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar (madde 7)

-Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili emir ve yasaklar 
(madde 8)

-Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar (madde 9)

-Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar (madde 10)

-Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 11)

-Gezici ve Sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili Emir ve Ya-
saklar (madde 12)

-Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 13)

-İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 14)

Şehir hayatının çok geniş alanını düzenleyen bu 
yönetmeliğin ne kadar detaylı olduğunu, sadece 
bir konu ile ilgili düzenlemesine bakarak görmek 
mümkündür. Örneğin, Huzur ve Sükun İle İlgili Emir 
ve Yasakları düzenleyen 5. Madde şu şekildedir:

MADDE 5-(1)  Huzur ve sükunla ile ilgili uyulması 
gerekli kurallar şunlardır.
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a) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araç-
larında gezici izinsiz çalgıcılık ve seyyar  satıcılık 
yapmak.

b) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip 
geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sa-
katat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun 
kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini 
oturma maksadı dışında kullanmak.

ç) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil 
alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak.

d) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında 
umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araç-
larla veya hortumla inşaatına, evine su almak, 
çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal et-
mek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hay-
van yıkamak.

e) Belediyece yasaklanmış yerlerde aletli veya 
aletsiz spor yapmak, oyun oynamak.

f) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, ya-
pım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet

ve iş makineleri ile, kış mevsiminde hafta içi 
08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde 
hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri dışında çalışma 
yapmak. Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, 
tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 
10:00’dan önce akşam hava karadıktan sonra 
yapmak.(İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)

g) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan 
sahaları dâhilinde bulunan ev ve apartmanların 
herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hay-
vanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak 
ya da bulundurmak.

ğ) Hayvanları belediyemize ait yeşil alanlarda 
otlatmak.

h) Her türlü belediye mallarına zarar vermek ( 
Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan ço-
cukların velileri sorumludur.)

ı) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini 
yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekil-
de karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek 
ve asılsız ihbarda bulunmak.

i)  Belediyenin belirlediği yerler dışında hayvan 
satışı yapmak.

j) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile 
çığırtkanlık.

k) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek ses-
le bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin 
almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya 
gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satı-
cılık ve ilan-reklam yapmak,

l) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu 
motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çev-
reyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı 
yalıtımını yaptırmamak, yasaktır.

Belediyelerin şehir hukuku kapsamında gerçek-
leştirecekleri çalışmaların elbette belirli kuralları, 
yöntemleri bulunmaktadır. Bu kural ve yöntemleri 
üç ana başlık altında incelememiz mümkündür:

1-Normlar Hiyerarşisine Uyum:

Yukarıda belirttiğimiz gibi, normlar hiyerarşisi-
ne göre hiçbir norm kendisinden daha üstte olan 
normlara aykırı olamaz. Bu sebeple belediyeler 
yönetmelik çıkaracakları zaman, Kanun, karar-
name, anayasa gibi üst normlara aykırı düzen-
leme gerçekleştiremezler. Düzenlemenin haklı 
bir ihtiyaçtan doğması üst normlara aykırılık için 
gerekçe değildir. Dursunbey Belediye Meclisince 
oy birliği ile kabul edilen bir düzenlemenin yargı 
tarafından uygun bulunmaması bu konuda yakın 
tarihli bir örnektir.

Bilindiği gibi son yıllarda yerleşim yerlerimizde 
çok hızlı ve kontrolsüz bir “zincir market” şubeleri 
açılması trendi yaşanmaktadır. Öyle ki yan yana 
ya da çok yakın mesafelerde farklı markalara 
ait ve hatta aynı markaya ait şubeler açılmak-
tadır. Kontrolsüz gelişme hem şubelerin verimli-
liğini olumsuz etkilemekte ve hem de çevresinde 
yer alan farklı küçük esnafın ticari olarak ayakta 
durmasını adeta imkânsızlaştırmaktadır. Bu zincir 
marketlerle ilgili ülke genelinde sınırlayıcı düzenle-
me de bulunmamaktadır.

Dursunbey Belediyesi, ilçede hızla artan bu zin-
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cir market açılması süreci ile ilgili bir düzenlemeye 
gitmeye karar vermiş ve 04.07.2017 tarihinde “Zin-
cir Marketlerde Aranması gereken Şartlar” konu-
lu bir düzenlemeyi kabul etmiştir. 13 maddelik bu 
düzenlemede, “İki Ulusal Market (Zincir Marketler) 
arası en az 500 metre mesafede olması” gibi 
şartlar da yer almaktadır. Bu düzenleme kapsa-
mında yeni bir zincir market şube açılma talebi ret 
edilmişi, konu yargıya taşınmış ve Balıkesir İdare 
mahkemesi, düzenlemenin hukuka uyarlılığının ol-
madığından hareketle, oy birliği ile uygulamanın 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Mahkeme kararının genel dayanağı, işyeri 
açma ile ilgili yasal düzenleme (3572 sayılı İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve 
bu kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik) bulun-
masıdır. Bu düzenlemede, Meclis kararını içeren 
şartlar bulunmamaktadır ve işyeri açma ile ilgili 
ancak bu yasada yer alan hükümler geçerlidir. 

Dursunbey Belediye Meclisi kararı aslında eko-
nomik ve sosyal yönden bizce çok doğru bir ka-
rardır ancak yukarıda ifade etiğimiz gibi düzenle-
menin haklı bir ihtiyaçtan doğması üst normlara 
aykırılık için gerekçe değildir ve işyeri açma ile ilgili 
yasal düzenleme bulunmaktadır. 

2-Görev ve Yetki Alanı İle Uygunluk:

Belediyeler, ancak kendi görev ve yetki alanları 
ile ilgili yönetmelik çıkarabilirler. Örneğin, eğitim-
le ilgili düzenleye yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında 
olduğu için, belediye kendi sınırları içerisindeki 
okulların müfredatı, öğretmen çalıştırma şartları 
gibi konularda düzenleme yapma yetkilisine sahip 
değildir.  

3-Yönetmelik Taslak Metinlerinin Hazırlan-
masına İlişkin Usul Ve Esaslara Uygunluk:

17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır. Yönet-
meliğin kapsam maddesi şu şekildir: “Bu Yönet-
meliğin amacı; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, 
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, 

kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, 
Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzen-
leyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Belediyeler 
de kamu kurumu olduğu için yönetmelik taslak-
larını hazırlarken bahsi geçen Yönetmelikteki hü-
kümlere uymak zorundadırlar.

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler Yönetme-
liğin 4. Maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:

a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.

b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak 
hazırlanır. 

c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz 
önünde bulundurulur.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara 
ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, 
gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli 
değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden 
ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç 
duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır. 

d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlene-
meyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma 
özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez. 

e) Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir 
tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir; 
taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tered-
düt bulunmuyorsa, taslakta ayrıca kapsam hük-
müne yer verilmez.

 f) Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır bi-
çimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hüküm-
lere yer verilmez.

Belediyeler tarafından hazırlanan yönetme-
likler, belediye meclisleri tarafından kabul edile-
rek ve 3011 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanacak 
Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun uyarınca 
mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları 
ile ilan edilerek yürürlüğe konulur. Ancak bazı ko-
nularda yönetmelik çıkarılırken merkezi idareden 
görüş alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
sebeple belediyeler genel olarak; Malî konularda 
düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sa-
yıştay Başkanlığından, Teftiş Yönetmelikleri için ise 
İçişleri Bakanlığından görüş almak zorundadırlar.
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Hemşehri Hukuku ve Şehir Hukuku

5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesinin 
başlığı “Hemşehri Hukuku” olarak belirlenmiş olup, 
madde içeriği şu şekildedir:

Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. 
Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine ka-
tılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve 
belediye idaresinin yardımlarından yararlanma 
hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedele-
meyecek koşullarda sunulması zorunludur. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kül-
türel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. 
Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, si-
vil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya 
ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara da-
yanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uy-
makla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katıl-
ma paylarını ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu metin aslında şehir hukuku kapsa-
mında değerlendirilebilir; çünkü şehrin ve şehir yö-
netiminin karşılıklı hak ve sorumlulukları ile ilgili dü-
zenleme içermektedir. Ancak bu düzenleme daha 
çok demokratik katılım, bilgi edinme hakkı ile yar-
dımlardan yararlanmayı düzenlemektedir. Buna 
mukabil şehir hukuku, imardan çevreye, esenlikten 
sosyal ve kültürel faaliyetlere, sağlıktan eğitime, 
ulaşımdan haberleşmeye kadar çok geniş alan-
larda düzenleme içermelidir. Bu yönüyle yasadaki 
“hemşehri hukuku” çok dar kapsamlı olarak dü-
zenlenmiştir. Böyle olmakla beraber, özellikle de 
Avrupa Kentsel Şartı gibi şehir hukuku alanında-
ki çalışmalarda katılımcı yönetime yapılan vurgu 
açısından bakıldığında, bu alanda önemli bir içe-
rik olarak değerlendirilebilir. 

Yasada yer alan “Belediye sınırları içinde otu-
ran, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin 
kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve du-
yurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür” 
ifadeleri de, belediyelerin kanunlara dayanan 
kararlarına uyulma zorunluluğunu pekiştirmesi 
bakımından da önemlidir. Buradaki “Kanunlara 

dayanan” ifadesi yanıltıcı olmamalıdır. Çünkü bu 
ifade, kanunlara dayanan yetkilerle çıkarılan yö-
netmeliklere de uyum zorunluluğunu içermektedir. 
Zaten Türk Hukuk Sisteminde, hiç bir yönetmelik, 
kanunla çerçevesi düzenlenmemiş alan için çı-
karılamaz.  Örneğin belediyeler toptancı halleri 
ile ilgili emir ve yasaklar çıkarabilir ama zaten bu 
alanda 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli 
Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ti-
caretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile bu 
kanun kapsamında çıkarılan “Sebze Ve Meyve Ti-
careti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” 
bulunmaktadır. Belediye, Kanunla düzenlenmiş 
bu alanda, kanuna ve bu Kanuna göre çıkarılan 
yönetmeliğe aykırı olmamak üzere, daha ayrıntılı 
yükümlülükleri içeren yönetmelik çıkarabilir. Kafa 
karışıklığına sebebiyet vermemesi için belirtelim 
ki, yukarıda örnek olarak verilen ve İşyeri Açma 
ve Ruhsatlandırma ile ilgili Kanuna uymadığı için 
Dursunbey Belediye meclisi kararına karşı yürüt-
meyi durdurma kararı bu duruma aykırı değildir. 
Çünkü o olayda, söz konusu kanuni, işyeri açılması 
ile ilgili olarak kanunda ve o kanuna göre çıkarılan 
yönetmelikteki şartlar dışında bir şart ileri sürüle-
meyeceğini açıkça belirtmektedir. 

Değerlendirme:

Belediyelerimizin Şehir Hukuku, Şehir ve Şehirli 
Hakları konularında çalışmalar yapması önemlidir 
ve özellikle de Yönetmelik Çıkarma Hakkı kapsa-
mında değerlendirildiğinde, bu alanda önemli bir 
aktör oldukları da açıktır. Ancak bir şehirle ilgili hu-
kuki normlar oluşturmak gerçekten çok çetrefilli bir 
çalışmadır. İlgili tüm mevzuata, yargı içtihatlarına 
hâkim olmayı gerektirir ki, özel uzmanlık çalışması 
istemektedir. Bu sebeple belediyelerin doğrudan 
bu alanda bir hukuk normları oluşturmak yerine 
öncelikle şehir hukuku çalışmalarında üst politika 
belgesi işlevi görecek, 5393 sayılı Belediye Kanunu 
13. Maddesindeki Hemşehri Hukuku düzenleme-
sinden hareketle, tarafların gönüllü katılımını sağ-
layacak bir belge, manifesto düzenlemesi daha 
doğru olacaktır. Bu alanda, 2024 yılında Pendik 
belediyesince bir çalışma örnek olarak alınabilir.

Pendik Belediyesince başlatılan Kent Hukuku 
çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Kentli Hakları 
Deklarasyonundan yararlanılarak “Pendik kentli 
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Hakları Birlikte Yaşam Mutabakatı Tasarısı” ha-
zırlanarak tartışmaya açılmak üzere Pendik Kent 
Danışma Meclisine sunulmuştur. Ekinde bir de ta-
ahhütname içeren metin şu şekildedir:

“1-  Her Pendik’li; insan haklarına saygılı ve bu 
hakları geliştirmeye açık, bireyin refahını ve kişiliği-
ni geliştirme güdüsü ve fırsatı sağlayan bir kentsel 
ortamda yaşama hakkına sahiptir.

2-  Her Pendik’li; saldırılara ve suça karşı korun-
muş güvenli bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

3-  Her Pendik’li; hava, su, gürültü v.b. kirlenme-
lere konu olmayan ekolojik dengeleri korunmuş bir 
kentsel çevrede yaşama hakkına sahiptir.

4-  Her Pendik’li; kendi ekonomik ve toplumsal 
girişimlerini geliştirmek için gerekli alt yapılara sa-
hip olmayı isteme hakkına sahiptir.

5-  Her Pendik’li; yeterli çeşitlilikte mal ve hiz-
metlerden seçme olanağı hakkına sahiptir.

6-  Her Pendik’li; kentte uygun yeterli çalışma 
olanaklarına ve güvencesine sahip olma ve ken-
tin ekonomik gelişmesinden pay alabilme hakkına 
sahiptir.

7-  Her Pendik’li; çoğulcu bir kentli kültürü edi-
nebilme fırsatlarından yararlanma hakkına sa-
hiptir.

8-  Her Pendik’li; kültürel farklılıkları dolayısıyla 
kimsenin iş yaşamında ve toplumsal yaşamdan 
dışlanmadığı ikincil konumlara itilmediği çok kül-
türlü, bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

9-  Her Pendik’li; bağlılık duyabileceği, ona an-
lam yükleyebileceği, kimliği olan bir kentte yaşa-
ma hakkına sahiptir.

10- Her Pendik’li; tarihsel mirasın ve geçmişle 
sembolik bağların korunduğu, nitelikli, uyumlu mi-
marlık değerlerinin bulunduğu ve yenilerinin ekle-
nebildiği bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

11- Her Pendik’li; yeterli çeşitlilikte konutun üre-
tilmekte olduğu bir sistemin sağlandığı konut sto-
ku içinden, kentte yaşayanların ödeme koşulları-
na uygun, sağlıklı, özel yaşamın gizliliğine olanak 
veren, dinlendirici, güvenceli konut edinebilme 
hakkına sahiptir.

12- Her Pendik’li; konut alanları, çalışma alan-
ları, dinlenme ve eğlenme ile ulaşımı arasında, bir-
birini rahatsız etmeyen uyumlu bir arazi dengesi-
ne sahip, insanların birbirleriyle ilişki kurma fırsatını 
çoğaltan bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

13- Her Pendik’li; özürlüler de dâhil olmak üzere 
kentteki değişik gelir gruplarına kentin bir nokta-
sına çok zaman harcamadan belli bir konfor dü-
zeyinde seyahat ederek ulaşma olanağı veren yol 
ve ulaşım sistemine sahip olma hakkına sahiptir.

14- Her Pendik’li; koruyucu sağlık tesislerine ko-
layca ulaşabilen, sağlıklı içme suyu ve kanalizas-
yon sistemlerine sahip, yeterli güneş ışığı alan, yeşil 
alanlara sahip bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

15- Her Pendik’li; dünyanın gelişmiş bilgi ve hü-
nerlerini elde etme olanağını sağlayan, eğitim ve 
kendini yetiştirme olanakları veren, bu olanakları 
sürekli geliştiren bir kentte yaşama hakkına sahip-
tir.

16- Her Pendik’li; yaş, yetenek ya da gelir ayırı-
mı olmadan yeterli çeşitlilikte spor yapma ve boş 
zamanları değerlendirme olanaklarından yarar-
lanabilme hakkına sahiptir.

17- Her Pendik’li; kentteki hizmetlerin görül-
mesini sağlayacak yerel yönetimlere seçme ve 
seçilme, kararlarına katılma ve yönetim üzerinde 
sürekli bir demokratik denetimde bulunma ve bilgi 
edinme hakkına sahiptir. 

Tüm bu haklardan, cinsiyet, yaş, köken, inanç, 
sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fi-
ziksel ve zihinsel özürlerine bakılmadan, eşit olarak 
yararlanma hakkına sahip olan Pendikliler ve Pen-
diklilere hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör kuruluşları olarak bizler; tüm bu hakları 
korunması ve geliştirilmesi için gayret gösterece-
ğimizi ve kentimize karşı hak ve yükümlülüklerimizi 
yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.”


