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ŞEHiRLEŞMEDE HUKUK KURALLARININ
ETKiSi/ETKiSiZLiĞi

METE YAPICI*

1Şehirlerde yaşayan insanımıza en çok ihtiyaç 
duydukları şeyler sorulduğunda dört kavramla 
karşılaşırız.

Güvenlik, düzen, adalet ve esenlik.

Bunun tabii sonucu olarak da dört büyük sorun 
önlerine çıkar.  

1.Can ve mal emniyetinin olmaması,
2. Anarşi, kaos ve kargaşa,
3. Haksızlıklar,
4. Hastalık yayan sağlıksız bir çevre.
Yukarıda açıkladığım bu dört ana ihtiyacın 

karşılanması ve dört sorunun izalesinde hukuk ku-
rallarının en önemli etkenlerden biri olması bek-
lenir. Beklenir de acaba gerçekten hukuk kuralları 
kendisinden beklenen anacı sağlayabiliyor mu ?

Türkiye’deki şehirleşme sürecinde bunun ne de-
rece gerçekleştiğini bu makalede inceleyeceğiz.

Ülkemizde halkımızın yüzde 93’ü şehirlerde 
yaşıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oran sadece yüz-
de 24 tü. Şehirleşme oranı 90 yılda dört kat artmış. 
Örneğin İstanbul nüfus olarak bu süre içinde tam 
19 kat büyümüş.

Peki bu olağanüstü nüfus artışı hukuka uygun, 
planlı, düzenli ve sağlıklı bir şekilde mi olmuş ?

1  Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı

Bakalım.

Hukuk kuralları uyulması isteğe bağlı olmayan, 
uyulmadığında müeyyidesi/yaptırımı olan kural-
lardır. Şehir ölçeğinde baktığımızda pek çok hukuk 
normunun şehircilik ile doğrudan veya dolaylı ola-
rak ilgili olduğunu görürüz.

Şehri ilgilendiren en temel hukuk normları ise 
imar mevzuatı ve belediye mevzuatıdır. İmar 
mevzuatı bir şehrin gelişiminin planlanması 
ve yapılaşmasına ilişkin kuralları, bu kuralların 
uygulama esasları ve bu kurallara uyulmadığında 
uygulanacak müeyyideleri içerir.

Ülkemizde kapsamlı ve detaylı ilk İmar Kanunu 
6785 sayılı İmar Kanunu olup 6 Temmuz 1956 
senesinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun yerini 
03.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı 
İmar Kanununa bırakmıştır. Her iki Kanun arasında 
esasen esaslı bir fark bulunmamaktadır ve büyük 
ölçüde aynı hükümleri içermektedirler.

Her iki Kanun da yapılaşmanın imar planlarına 
göre yapılacağı, bu planlara göre ruhsat alınmak 
suretiyle inşaat yapılacağı, ruhsatsız yapıların yı-
kılacağı, yapanlara para cezası uygulanacağına 
dair detaylı ve kapsamlı hükümler içermektedir. 
Hatta 6785 sayılı Kanun’da bu kanundaki görev-
leri yerine getirmeyen belediye başkanları hakkın-
da Türk Ceza Kanunundaki hükümler baki kalmak 
üzere her bir olay için ağır para cezası uygulana-
cağı hükmü de mevcuttur. (6785 sk md. 58)
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Ancak uygulamaya gelince işler hiç de ka-
nunlarda yazıldığı gibi gitmemiştir. Şehirler için ön 
görülen imar planları zamanında çıkartılamamış, 
imar parselleri oluşturulamamış, dolayısıyla bu 
plansız alanlardaki kaçak inşaatlar engelleneme-
miş, hatta hazine, belediye, vakıf, orman arazile-
ri gecekondularla dolmuştur. Bir diğer uygulama 
da genellikle tarla vasfındaki şahıslara ait büyük 
arazilerin özel parselasyon veya fiili taksim yolu 
ile plansız bir şekilde ruhsatsız ve kaçak yollarla 
inşaatlar yapılarak kullanılması hatta yer yer de 
sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında işgal edilmesi 
şeklinde olmuştur.

Kısacası var olan kanunlar, müeyyideler etkisiz 
kalmıştır. Güvenlikten, düzenden, esenlikten fer-
sah fersah uzak mahalleler, ilçeler hatta şehirler 
oluşmuştur.

Plansız bölgelerde, orman arazilerinde, tarla va-
sıflı arazilerde, kamuya ait arazilerinde, dere yatak-
larında, heyelan bölgelerinde, fay hatlarının üstün-
de kısacası boş görülen her yere derme çatma, fen 
ve sağlık kurallarına aykırı milyonlarca gecekondu 
ve ruhsatsız yapı yapılmıştır. Doğru düzgün yolu ,alt-
yapısı, parkı, okulu, sağlık ocağı, hastanesi, karakolu, 
araç park yeri, hatta fırını, marketi, pazarı olmayan 
mahalleler, ilçeler oluşmuştur.

Planlı alanlara gelince, maalesef bu alanlar da 
planlara uygun yapılaşmamış, binalar ön görülen 
emsal ve kat sayıları ile taban oturumlarına riayet 
edilmeksizin inşa edilmiş, daha önce iskan belgesi 
alan binalara da kaçak katlar yapılmıştır.

Yeni yerleşim yerleri önce mahalle sonra da ilçe 
ismi verilerek yerleşim yeri statüsü kazanmışlardır.

1955 yılında Türkiye’de sadece 50.000 gece-
kondu ve 250.000 gecekondulu nüfus varken 
bu sayı 1995 yılında 2.000.000 gecekonduya ve 
10.000.000. nüfusa ulaşmıştır. Gecekondu statü-
sünde olmamakla beraber ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırı yapılan yapılar bu sayıya dahil 
değildir.  Bkz Tablo 1

İstanbul’da Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Arnavut-
köy, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Esenyurt 
ilçeleri ile diğer ilçelerdeki pek çok semt, Ankara’da 
Mamak, Yenimahalle, Sincan vb ilçeler gecekondu-
laşma sürecinde oluşan şehirlere örnektir.

İş o noktaya gelmiştir ki imar affından başka 
çare kalmamıştır. 6785 sayılı İmar Kanununun çık-
tığı tarihten bu yana adı af kanunu olsun olmasın 
içinde af mahiyetinde hükümler olan 18 adet ka-
nun çıkarılmak zorunda kalmıştır. Bkz Tablo 2 Bun-
lardan en önemli üç tanesi 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve son olarak çıkarılan 
İmar Barışı Kanunu olarak nitelendirilen 7143 sayılı 
Kanundur.  Bu kanunların amacı gecekondulaş-
mayı veya çarpık yapılaşmayı önlemek olarak ifa-
de edilmişse de, temel özellikleri “”bu güne kadar 
olan oldu, bundan sonra olmasın” şeklinde kural-
lar içermesidir. Bazı alan ve bölgeler af kanunla-
rının dışında bırakılsa da af kapsamına girmeyen 
alanların çoğunda da mevcut durum kabullenil-
mek durumunda kalınmıştır. 

Çoğu kişi çıkarılan afların sorunu çözmediğini, 
kaçak yapılaşmayı cesaretlendirdiğini ve işleri iyice 
içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade etmektedir. 
Bu yaklaşım kısmen doğru olmakla beraber bu 
afların bir zaruretin sonucu olduğu da açıktır. 
Aflar sorunu çözemese de çözüm yönünde bir 
adım olmuştur. En azından yol, altyapı, okul, sağlık 
ocağı gibi temel ihtiyaçlar kısmen ve yetersiz de 
olsa zaman içinde giderilmiştir. İmar afları kısmen 
mülkiyet sorununu çözdüğünden eski derme 
çatma yapılar gecekondu sahiplerinin ekonomik 
durumlarının da iyileşmesiyle çoğu yine ruhsatsız 
ve kaçak olmakla birlikte yerlerini nisbeten daha 
nitelikli betonarme yapılara bırakmıştır. 

İlk gecekonduların yıkılıp yerine yapılan bu be-
tonarme yapılar ile daha önceki yıllarda ruhsatsız 
veya ruhsatlı olarak yapılan eskimiş betonarme 
yapıların durumu şu anda şehrin en önemli sorun-
larından biridir. 

Gecekondulaşma sürecinde çıkarılan ge-
cekondulaşmayı ve kaçak yapılaşmayı önleme 
amaçlı yasal düzenlemelerden istenilen faydanın 
alınamamış olması, depremsellik açısından risk 
taşıyan yapıların dönüşümü için hazırlanan 6306 
sayılı Yasa hakkında da acaba yine mi sonuç çık-
mayacak sorularını gündeme getirmiştir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, hukuk kuralları 
önemli olmakla beraber tek başına şehrin dönü-
şümü ve iyileştirilmesi için yeterli değildir.

İnsanların acil barınma ihtiyaçları, sosyoeko-
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nomik durumları, gelecek endişesi içinde olmaları, çevrelerine olan güven duygularının azalması gibi et-
menler hukuk kurallarının etkisini azaltmakta hatta yer yer tamamen etkisiz kılmaktadır. 

Hukuk kuralları ancak insanlarımızın genel olarak temel ihtiyaçlarının karşılanabilir olması, yine genel 
olarak hak ve adalet duygularının gelişmiş olması durumunda istenen faydayı sağlayabilmektedir. Diğer 
durumlarda ise yukarıdaki belirttiğimiz olumsuzluklar devam edip gidecektir.

 

Yıllar Gecekondu Gecekondulu Nüfus  
Kentsel Nüfustaki Payı %

1955 50.000 250.000 14,7

1960 240.000 1.200.000 16,4

1965 430.000 2.150.000 22,9

1970 600.000 3.000.000 23,6

1980 1.150.000 5.750.000 26,1

1990 1.750.000 8.750.000 33,9

1995 2.000.000 10.000.000 35,0

2002 2.200.000 11.000.000 27,0

Tablo 1

Kaynak : 1948’den Bugüne İmar Afları

Binali Tercan, Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Sayı Ka-
nu-
nun 
Adı

Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarihi Sayı

1 5218 Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazisinden Belli bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490 Sayılı Kanun 
Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında 
Kanun

22/ 06 / 1948 6938

2 5228 Bina Yapımını Teşvik Kanunu 06 / 07 / 1948 6950

3 5431 Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun 13. Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun

11 / 06 / 1949 7230

4 6188 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun 29 / 07 / 1953 8470

5 7367 Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun 29 / 07 / 1959 10265

6 775 Gecekondu Kanunu 30 / 07 / 1966 12362

7 2805 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı 

İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

21 / 03 / 1983 17994

8 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 

Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

08 / 03 / 1984 18335

9 3290 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde-
ler Eklenmesi Hakkında Kanun

07 / 06 / 1986 19130

10 3366 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. 26 / 05 / 1987 19471

11 3414 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 tarih ve 247 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 tarih ve 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun

11 / 03 / 1988 19751

12 4706 Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 18 / 07 / 2001 24466

13 4833 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu (Md.51-ö) 31 / 03 / 2003 25065

14 5027 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu (23.3.2004 tarih ve 25411 sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır) 24 / 12 / 2003 25330

15 5377 Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Md.184) 08 / 07 / 2005 25869
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16 5398 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun

21 / 07 / 2005 25882

17 5784 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 / 07 / 2008 26948

18 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31 / 05 / 2012 28309

19 6639 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.38) 15 / 04 / 2015 29327

20 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun (Geçici Md.16)

18 / 05 / 2018 30425

21 2002-
3654

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettiği Mal ve Hizmetlerden 4736 Sayılı Kanun Gereğince Ücretsiz 
veya İndirimli Olarak Yararlanacakların Tespitine İlişkin 2002/3654 sayılı Kararın Eki Kararda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Karar

08 / 02 / 2002 24665

22 İlke 

Kararı 

(No: 

99)

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 
İlke Kararı (No: 99)

25 / 01 / 2017 29959

       


