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AKP HÜKÜMETİNİN AMACI

Yapılı ve Doğal Çevre Rantının Tekelleşmesi (4’lü sac ayağı)

Afet Riski 
altındaki 

alanların yeniden 
düzenlenmesi

2B 

KANUNUdüzenlenmesi KANUNU 

2023

Yapı 

2023

p
Denetimi 
kanunu 

(Torba Yasa)

Büyükşehir 
Belediye 
Kanunu ( )



ÖNCE ÇEVRELER, SONRA ÇEHRELER 

YAPILI ÇEVRE DÖNEMİN AYNASIDIR

4+4+4 eğitim sisteminden önce  okul yapıları değişti.



ÖNCE ÇEVRELER, SONRA ÇEHRELER 

YAPILI ÇEVRE DÖNEMİN AYNASIDIR

Yargı Sisteminde Değişiklik Yapılmadan Önce Adliye Binaları Değişti.



ÖNCE ÇEVRELER, SONRA ÇEHRELER 

Tasarlanmış Yaşamlar

•Kentte yabancılaşma

K l k ( l l l d d l )•Kamusal mekan (sosyal yaşam alanlarında daralma)

•Büyük kentlerde Kompleks alışveriş yapılarının  
( ü )artması (tüketim toplumu, tasarlanmış hayatlar)

•Konut : “Yatakhane” mi?

•İdeolojik Yaşam Dayatması:TOKİ  konutları



TORBA 
YASALARLAYASALARLA

KESE 
KAĞIDINDA
YAŞAMAMIZYAŞAMAMIZ
İSTENİYORİSTENİYOR



YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI  TORBA YASA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR



Torba Yasa, Yapı Denetimden Fikir Sanat Eserlerine,İmar Kanundan TMMOB 
Kanuna kadar değişiklik öngörüyor

Yapı Denetimi Kanunu

Kanuna kadar değişiklik öngörüyor

Yapı Denetimi Kanunu

İmar Kanunu

Kat MülkiyetiKat Mülkiyeti

Belediye Gelirleri Kanunu 

Kıyı KanunuKıyı Kanunu

İskan Kanunu

Mera KanunuMera Kanunu

Kamu kurum ve kuruluşlarının 
ürettikleri mal ve hizmetler 

tarifesi kanunutarifesi kanunu 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

TMMOB KanunuTMMOB Kanunu

644 sayılı KHK



KANUN TASARISI  TORBA YASA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Yapı Denetimi Kanunu
Yapı denetimi teknik müşavirlik firmalarının 
eline bırakılıyor, bu firmalara proje yapma 
yetkisi veriliyor, meslekten olmayan 
kişilerinde ortak olacağı firmalarla yapı

İmar Kanunu
kişilerinde ortak olacağı firmalarla, yapı 
denetimi süreci meslek mensubu 
olmayanların eline bırakılıyor. 

Planlama süreçleri tekelleşiyor, kamu yararı ranta teslim 
ediliyor,  kamu için ayrılan resmi yapı tesisler,otopark cami,hal 
gibi hizmet alanları özel mülkiyete konu olacak şekilde 
yapılaşmaya açılıyoryapılaşmaya açılıyor…

100 Daireli konutlarda,eğlence alanlarında, alışveriş 
merkezlerinde hastanelerde, otellerde v.b mescit yapmayı 

Meydan yol park ve yeşil saha olarak ayrılan Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait olan yerler daha önce devredilemezken bu

zorunlu hale getiriyor (muhafazakar yaşamın mekansallaşması)

Kuvvetlerine ait olan yerler daha önce devredilemezken bu 
alanlar Maliye Bakanlığına devredilebilecek.Değerli olan bu 
alanlar yapılaşmaya açılabilecek.

Mimarın mühendisin olmadığı yerlerde, teknikerler v.b leri 
proje çizebilecekler.



KANUN TASARISI  DENİZLERİ KUŞATIYOR

Kıyı Kanunu Kıyılarda yapılaşma sınırı ,kıyı kenar çizgisinden kara 
yönünde 10 metre, deniz seviyesine göre 5 metre 
yükselen yerlerde kıyı kenar çizgisine 20 metre diğer yü se e ye e de y e a ç g s e 0 e e d ğe
yerlerde 50 metreye çekiliyor.(kumsallara binalar 
yapılacak,denizler yapılarla kuşatılacak)

nı

Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeritlerinde 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat varlıkları koruma amaçlı imar 
planlarına ilişkin hükümleri uygulanmaz denerek 
koruma alanlarından çıkartılıyor ve talan açılıyor

yı
 ta

la
n koruma alanlarından çıkartılıyor ve talan açılıyor

Bu bölgelerde yapılacak projeler,kimlerden oluşacağı 
belli olamayan estetik kurulların değerlendirilmesine 

K
ıy y ğ

sunuluyor.

Kıyılarda yapı yasağı maddesi değiştirilerek, kıyılarda 
akaryakıt ve enerji üretim tesislerinin yapılmasının önüakaryakıt ve enerji üretim tesislerinin yapılmasının önü 
açılıyor.

Kıyılarda 1992 yılından önce yapılmış yapılara af 
getiriyor.



KANUN TASARISI  TORBA YASA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Doğrudan mimarlık mesleği için olmazsa olan telif hakkı hedef alınıyor.Mimarlığı 
öldürüyor. Bina cephelerinde Selçuklu cepheleri giydirmesiyle, Cumhuriyet döneminin 
mekansal kimliği dönüştürülmesinin önündeki mimar muafakatı kaldırılıyor.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Eseri üreten mimar 
sonrasında eseri ile 

mekansal kimliği dönüştürülmesinin önündeki mimar muafakatı kaldırılıyor.

ilgili söz hakkı 
ortadan kaldırılıyor. 

Mimari eserin Bedii 
Vasfı yoksa

Yerel yönetimlerde 
kurulan mimari estetik 

kurullar tarafından

Mimarlar  varsa telif  hakkı 
var, yoksa yok…öldükten 

sonra eser sahipsiz kurullar tarafından  
özgün fikir olduğuna 

dair tescil işlemi 
yaptırılmak zorunda 

Mimari eserlerde telif hakkı, 
mimarın vefatı ve yapının 

p

y p
kalınıyor.Özgün fikir 

değilse  telif hakkı yok 

y p
yıkılmasıyla sona eriyor.



KANUN TASARISI İLE MERA ALANLARI TALAN EDİLİYOR

Mera Kanunu
Mera alanları kentsel dönüşüm 
kanunu kapsamında, rezerv alan 
olarak Çevre ve Şehircilikolarak  Çevre  ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkisinde yapılaşmaya 
açılıyor.15 gün içerisinde 
tahsislerin yapılmasıtahsislerin yapılması 
öngörülüyor. 



KANUN TASARISI  ANAYASAYA AYKIRI , RANT  HEDEFLİ , DOĞAL  ve 
TOPLUMSAL YAŞAMI BİTİRME TASARISIDIR.

Anayasaya aykırı şekilde, anayasal değişikliğe gerek 
duymadan getirilen tüm bu kanunlar, kentlerin, ülke 

topraklarının, yaşam alanlarının, yeşil alanlardan, kıyılara, p , y ş , y ş , y ,
ormanlardan meralara kadar hepsinin yapılaşmayı açılması, 

kamu yararı yerine rantı öngören uygulamalarıyla AKP 
hükümeti ekonomik krize çare olarak yapılı ve doğal çevreninhükümeti ekonomik krize  çare olarak yapılı ve doğal çevrenin 
talanıyla sermaye yaratmaya çalışmakta, yarattığı bu kentsel 

rant alanlarıyla yeni seçmen kitlesi oluşturarak iktidarını 
kesintisiz hale getirmeyi hedeflemektedirkesintisiz hale getirmeyi hedeflemektedir. 

Yaşam alanlarındaki muhafazakarlaştırmayı mekansal olarak 
da görünür hale getirerek modern yaşama ve Cumhuriyetinda görünür hale getirerek, modern yaşama  ve Cumhuriyetin 

Özgürlükcü değerlerine meydan okumaktadır.



TMMOB HEDEFTE

AKP Hükümetinin hazırladığı bu torba yasa son 
olarak tüm bu rant süreçlerini toplum yararıolarak tüm bu rant süreçlerini toplum yararı 

yaklaşımıyla  önleyecek potansiyeli olan 

TMMOB’yi ortadan kaldıracak düzenleme 
getiriyor ve kendi yandaş örgütünü yaratmayı g y y ş g y y

hedefliyor. 



TORBA YASADA TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİTORBA YASADA TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 

TMMOB’nin ulusal ve bölgesel meslek odalarına üyeliği Bakanlığın iznine bağlanıyorTMMOB nin ulusal ve bölgesel meslek odalarına üyeliği Bakanlığın iznine bağlanıyor 
(Uluslararası ortamlarla  buluşma araçları kapatılıyor, baskıcı rejiminin teşhir olmasının 
önünü kapamak için önlem alınıyor) 

Meslek mensubu sayısı 500 ü bulduğunda Oda kurulması zorunlu hale getiriliyor.Bu 
haliyel geçtiğinde yasa 32 meslek disiplini, 81 ilde 840 civarında oda oluyor 

Kayıtlı üye sayısı 25 olan yerlerde  her meslek mensubu için il odası kuruluyor.sayısı 
250’yi geçen yerlerde il odası kurulması zorunlu hale getiriyor. Kolayca denetim altına 
alınacak beylikler oluşturuluyoralınacak  beylikler oluşturuluyor. 

S i i t i ğ l k i i i t il l k d ği ti il k h f k t bSeçim sistemi  çoğunluk yerine nispi temsil olarak değiştirilerek, muhafazakar tabana 
temsiliyet alanı açılıyor. Yandaş örgütlenmesinde kadrolaşacak ortam yaratılıyor.



TORBA YASADA TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

İl odalarının iktisadi işletme kurmasını getirerek bilimsel ve teknik kurumları

TORBA YASADA TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 

İl odalarının iktisadi işletme kurmasını getirerek bilimsel ve teknik kurumları 
piyasalaştırıyor . Üniversite,kamu kurumu,gerçek ve tüzel kişiler,uluslararası kuruluşlarla 
proje hazırlayabilecekleri, ortak proje geliştirebilecekleri, bir ticari sistem 
tanımlıyor Bakanlıkla iyi geçinen onlara karşı çıkmayan odalar piyasa gözetim vetanımlıyor.Bakanlıkla iyi geçinen onlara karşı çıkmayan odalar piyasa gözetim ve 
denetiminde yer alabilecekler. Bilimsel bakış açısının  paraya teslim olacağı bir 
sistemle karşı karşıya kalacağız.  

Odalar meslek komiteler kurarlar.Komitelerin kararları bağlayıcıdır. ( Yönetim ile komite 
arasında Yetki karmaşası)

Yönetmelik çıkartma yetkisi Bakanlığın uygun görüşüne bağlanıyor . Odalar Bakanlığa 
bağlı Genel Müdürlük pozisyonuna itiliyor 

İl odaları gelirlerinin en çok %10 unu odalara, odalarda gelirlerinin en çok %5’ini birliğe 
kt klaktaracaklar. 



İL ODALARI

•Mali ve idari konularda karar alırlar

•Aidatlarını belirlerler

•Odaların mesleği yürütülmesine ilişkin usulleri uygular(büro 
t il ğiti tifik ü i ill i )tescil,eğitim,sertifika,üye sicilleri )

•Temsilcilik açabilirler,Öğrenci üyelik yapabilirler,

•Bakanlıklarla kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yaparlarsa•Bakanlıklarla kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yaparlarsa

•Üye kayıtları il odasına yapılır

•6 aydan fazla bir yerde ikamet ediyorsan yada görevliysen üye kaydın•6 aydan fazla bir yerde ikamet ediyorsan yada görevliysen , üye kaydın 
ikamet ettiğin yerde olması zorunlu

•Kamu çalışanlarına üyelik gönüllü

•Üyelik bilgileri  kamu kurum ve kuruluşlarına açılıyor

•Aidatlarını ödemeyenler,seçimlere katılamaz, delege , temsilci ve yönetici 
l il hi tl d lolamaz verilen hizmetlerden yararlanamaz



TMMOB yapılanması bu haliyle ortadan kaldırılıyorTMMOB yapılanması bu haliyle ortadan kaldırılıyor, 
Bakanlığın Genel Müdürlüğü gibi çalışacak yandaş 

örgütler  yaratılması hedefleniyor.

Toplum yararı çalışmalar rafa kaldırılıyor.

Odalar piyasalaştırılıyorOdalar piyasalaştırılıyor

Özelleştiriliyor

Vesayet altına alınıyor 

Odalar üzerinde kesin ve mutlak denetim kurulmayaOdalar üzerinde kesin ve mutlak  denetim kurulmaya 
çalışılıyor…

Ne için?Ne için?
Kentleri  ve ülke topraklarını yağmalamak, totaliter bir rejim 

kurmak,yaşam alanlarımızı muhafazakarlaştırmak için…



Mesele esir düşmekte değil ,teslim olmamakta


