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07 ġubat 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu Ġzmir Barosu Merkez binası 5. 

katta toplanmıĢtır. Toplantıya Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak ile komisyon üyeleri Av. 

Noyan ÖZKAN, Av. Cem ALTIPARMAK, Av. Enis DĠNÇEROĞLU, Av. Bircan 

MERSĠNLĠ, Av. Ömer ERLAT, Stj. Av. Serdar ġENGÜN, , Av. Ġbrahim ARZUK, Stj. Av. 

Hande ATAY, Av. Yelda KULLAP, Av. ġenol KARAASLAN katılmıĢtır. 

 Av. AyĢegül ALTINBAġ, Yrd. Doç.Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Av. ġehrazat MERCAN 

mazeret bildirmiĢlerdir.  

Elelele Hareketi Dönem Sözcüsü Ġzmir Tabip Odası temsilcisi Dr. Oya Otyıldız, Elele 

Hareketi’nin yürüttüğü davalardaki sorunlar hakkında bilgi vermek amacıyla komisyon 

toplantısına katıldı.  

Toplantıda gündem olarak ; 

1-)Allianoi ile ilgili ÇED’e iliĢkin taleplerin olabilirliği 

2-)Zeytincilik Yönetmeliği 

3-)Kozak Gelintepe’de altın arama faaliyetleri hususnda davalı Koza ġirketinin yanında 

katılmak isteyen muhtarlıkların davayı kilitleme sorunu( Arif Ali Cangı’nın önerisidir) 

 

GÖRÜġÜLEN KONULAR 

1. Av.Ömer Erlat Zeytincilik Yönetmeliği’nde değiĢiklik yapmaya yönelik taslak ile 

ilgili olarak bilgi verdi. Yönetmeliğin öncelikle Zeytincilik Kanunu’nun 20.maddesine 

aykırı olduğunu, sadece bu sebeple bile bu yönetmeliğin yasaya aykırı olduğunu ifade 

etti. 

Konu hakkında Av.Enis Dinçeroğlu ve Av.Noyan Özkan da görüĢlerini bildirdi. 

Yönetmelik taslağının bu haliyle tüm zeytinlik alanların enerji, sanayi ve madencilik 

faaliyetlerine açık hale getireceği konusunda görüĢ birliğine varıldı.  

Yönetmelik taslağı hakkında ne yapılabileceği düĢünüldü. Av.ġehrazat Mercan’ın da 

bu konu hakkına bir hazırlığının olduğu söylendi.  

Eldeki belge ve bilgileri ve yapılacak olan bilgilendirmeleri de dikkate alarak gelecek 

oturum, yönetmelik taslağına yönelik mücadele araç ve yöntemlerinin belirlenmesine 

karar verildi.  

2. Bursa-Gebze Otoyolu konusu görüĢüldü. Valiliklere gönderilecek olan yazının akıbeti 

ile ilgili olarak Baro’dan bilgi istenilecek.  

Otoyolun güzergâhında bulunan barolar ile iĢbirliği yol ve yöntemleri belirlenecek.     

Ġzmir Valiliği’ne otoyol güzergâhında olup da Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından kaç tane 

taĢ ocağı ruhsatı verildiği ve yine aynı güzergâh üzerinde Tarım Ġl Müdürlüğü 

tarafından belirlenen zeytincilik alanlarının nerelerinin olduğunun sorulmasına, bu 

konuda ilgili metnin Av.Enis Dinçeroğlu tarafından düzenlenmesine karar verildi.  
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3. Komisyonun faaliyetlerinin aynı alanda çalıĢma yapan ve mücadele eden diğer sivil 

toplum örgütlerine, platformlara, odalara bilgilendirme olarak iletilmesi, aynı Ģekilde 

web sayfasının aktif bir Ģekilde kullanılması hususunda Baro’dan talepte 

bulunulmasına karar verildi.  

4. Zonguldak’ta yapılması düĢünülen daha sonra Ankara’da yapılmasına karar verilen 

çevreci avukatlar toplantısı ile ilgili olarak, 12-13 ġubat 2011 tarihinde yapılacak olan 

toplantıya Komisyon adına Av.Yelda Kullap, Stj.Av.Hande Atay ve Av.Cem 

Altıparmak’ın katılmasının daha önce Baro Yönetim Kurulunca alınan sarf kararı 

doğrultusunda iĢlemlerin yapılmasına karar verildi.  

5. Av.Yelda Kullap tarafından Komisyona sunulan, Allianoi’de ÇED süreci ile ilgili 

rapor üzerinde görüĢmeler yapıldı.  

 Raporun komisyondaki herkes tarafından okunmamıĢ olması nedeniyle, 

raporun komisyonun diğer üyelerin de tarafından okunup incelenmesi 

sonrasına konunun tartıĢılmasına;  

 Diğer taraftan da olumsuz idari iĢlem tesisi için Baro’nun baĢvuruda 

bulunmasının önerilmesine, bu konudaki dilekçenin Av.Bircan Mersinli 

tarafından hazırlanmasına; 

 Yine “bir grup yurttaş” adına Allianoi’de ÇED sürecinin iĢletilmesi talepli 

dava açılmasının düĢünülmesine, bu konuda dava dilekçesi hazırlığının 

Av.Yelda Kullap tarafından yapılmasına karar verildi.     

6. Elelele Hareketi Dönem Sözcüsü Ġzmir Tabip Odası temsilcisi Dr. Oya Otyıldız, 

Elelele Hareketi’nin yürüttüğü davalarda Ġzmir Barosu’ndan destek talebinde bulundu. 

Toplantılara Baro temsilcisinin katılımını, dönem sözcülüğünün 5 Haziran’da el 

değiĢtireceğini ve bu görevin Baro tarafından üstlenilmesi talebini dile getirdi. Yine, 

Elele Hareketi tarafından sürdürülen davalarda Baro’nun müdahil olmasının ve devam 

eden davalarda hukukçu desteğinin davalar açısından önemli olacağını ifade etti. 

Devam eden davalara müdahil olunması ve hukukçu desteği konusunda, davayı takip 

eden avukatlarla görüĢülmesine müteakiben hareket edilmesine karar verildi.  

Her ayın 2. ve 4.haftalarındaki PerĢembe günü Ġzmir Tabip Odası’nda yapılan Elele 

Hareketi toplantılarının komisyonumuz üyelerinden Stj.Av.Serdar ġengün ve Av. 

Devrim Kırlangıç tarafından takip edildiği bilgisi verildi.  

7.   Av.Ömer Erlat, Baro temsilcisi olarak katıldığı Konak Kent Konseyi toplantısı ile 

ilgili bilgi verdi. Konseylerin fiilen etkisiz yapılar olduğu konusunda görüĢlerini dile 

getirdi.   

8. Toplantıların bundan sonra saat 18.00’de yapılmasına karar verildi.  
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Bir sonraki toplantının 14 ġubat 2011 tarihinde saat 18:00 da Ġzmir Barosu merkez binada 

yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.07.02.2011   


