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19 Eylül 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 3. katında 
toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyeleri, Av. Noyan Özkan, Av.İbrahim Arzuk, Av. 
Ayşegül Altınbaş, Av. Enis Dinçeroğlu, Stj. Av. Hakan Dimdik, Av. Ömer Erlat, Av.Cem 
Altıparmak, Av.Şehrazat Mercan,  Av.Yelda Kullap ve Av.Hande Atay katılmıştır.  
 
 
19.09.2011 günlü toplantı Gündemi 
 

 TBB Çevre ve kent komisyonu toplantı değerlendirmesi 
Av. Ayşegül Altınbaş tarafından 17-18 Eylül tarihinde yapılan TBB Çevre ve Kent 
Komisyonu toplantısında alınan kararlar, bundan sonra işleyecek süreç, 
oluşturulacak yürütme kurulu ve sekretarya hakkında bilgi verildi.  
  

 Uluslararası Çevre Sözleşmeleri ile ilgili kitap basımı 
TBB tarafından basımı gündeme gelen çalışma ile ilgili olarak Noyan Özkan, 
Hande Atay ve Hakan Dimdik’in görev almasına karar verildi. 

 
 Nato füze kalkanı ile ilgili gelişmeler 

Konu hakkında Noyan Özkan tarafından bilgi verildi. İzmir Barosu’nun şu 
aşamada konuya doğrudan müdahale durumunun bulunmadığına, gelişmelere göre 
tavır alınmasına karar verildi. 
 

 Toplumsal Olaylarda kullanılan biber gazı ve benzeri kimyasal gazlar ile ilgili 
olarak açılacak davaya ilişkin gelişmeler 
Dava hakkındaki son duruma dair Ömer Erlat tarafından bilgi verildi. Genel 
hatlarıyla dava dilekçesinin hazır olduğu görüldü.  
  

 Allianoi dava görevlendirmesi   
14.10.2011 tarihli duruşmada İzmir Barosu’nu temsil için, dava dilekçesini 
hazırlayan Yelda Kullap’ın görevlendirilmesine, ayrıca Hilal Küey ile Arif Ali 
Cangı’nın da baroyu temsilen duruşmaya katılmaları konusunda kendilerine 
teklifte bulunulmasına, katılım konusunun Yelda Kullap tarafından organize 
edilmesine, komisyonun temsilci avukatlara gerekli desteğin verilmesine karar 
verildi.    

 
 Danıştay 14.Dairesi’nin Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna dair vermiş olduğu 

ehliyet yönünden red kararına karşı  temyiz süreci 
Temyiz dilekçesinin hazırlanması konusunda gerekli bilgi, belge ve içtihatların 
toplanması ve temyiz dilekçesinin hazırlanması aşamasında destek olacak kişilerle 
irtibata geçilmesi konusunda Cem Altıparmak’a görev verilmesine, YK’nın bilgisi 
ve oluru kapsamında akademik çevrelerden konu hakkında görüş alma için Hande 
Atay, Hakan Dimdik  ve Noyan Özkan’ın görevlendirilmesine karar verildi. 
 

 Çevre Hareketi Avukatları Gerze toplantısı 
08-09 Ekim tarihinde Sinop Gerze’de yapılmasına karar verilen ÇHA toplantısına 
İzmir Barosu’na temsilen katılacak kişilerin Baro YK ile görüşülmesinden sonrası 
belirlenmesine.   
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 Av.Serkan Cengiz tarafından hazırlanan Aarhus Sözleşmesi Raporu ile bundan 
sonra yapılacaklar 
TBB Çevre Komisyonu toplantısında Aarhus Sözleşmesi ile ilgili bir takım 
kararlar alınmış olduğundan, bu kararların sonucunun beklenmesine, bir sonuç 
çıkmaması halinde İzmir Barosu’nun devreye girmesinin düşünülmesine karar 
verildi. 

 
 

 653 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili durum 
İlgili KHK ile ilgili olarak Enis Dinçeroğlu bilgi verdi. 

 
 
Bir sonraki toplantının 26 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 18:00’da İzmir Barosu merkez 
binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.19.09.2011 
 


