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27 Haziran 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 5. 
katta toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyeleri, Av. Ayşegül Altınbaş, Av. Noyan Özkan,  
Av. Cem Altıparmak, Stj. Av. Serdar Şengün, Stj. Av. Hakan Dimdik, Av. Enis Dinçeroğlu 
ve Av. Şenol Karaaslan katılmıştır. 
  
Mazeret Bildirenler; Av.Yelda Kullap 
 
27.06.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
 
 
 
Kütahya Gümüş Madeni 
 

 Kütahya Gümüş madeniyle ilgili meydana gelen olay nedeniyle tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının yapmış oldukları harcamalar nedeniyle ileride maden işletenin 
sorumluğu gözetilerek rücû edilmesi olasılığına bulunmaktadır. 

  Kütahya Valiliğinden bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgi istenmesine ilişkin 
dilekçe taslağının üzeninde düzeltmeler yapılarak son halinin mail gurubu üzerinden 
tamamlanmasına bundan sonra dilekçenin ilgili kuruma gönderilmesine karar 
verilmiştir. 
 

Bergama-Kozak Altın Madeni 
 

 Önceki toplantılarda alınan karar gereği İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü'nün altın 
madeni şirketlerine vermiş olduğu ruhsatların iptali için açılan davalar sonucunda 
maden ruhsatlarının iptalleri için İzmir İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci'ye 
Baro tarafından mektubun Av. Enis Dinçeroğlu tarafından yazılmasına gelecek yazıya 
göre işlemin yapılmasana karar verilmiştir. 
 

Plan ve Plan Notları 
 

 İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden 1/25.000 planın ve plan 
notlarının dijital ortamda istenmesine,  

 İzmir Valiliğinden 1/100.000 planın ve plan notlarının dijital ortamda istenmesine, 
 

Bergama Ovacık Altın Madeni 
 

 İdare Mahkemesi tarafından verilen kararların sonuçsuz bırakılması nedeniyle yargı 
kararlarını yerine getirmeyen kişiler hakkında suç duyurusu yapılıp yapılmadığının 
Av. Arif Ali Cangı’dan sorulmasına, 

 Eğer suç duyurusu yapılmamış ise mahkeme kararların uygulanmaması nedeniyle özel 
idare aleyhine suç duyurusu İzmir Barosu tarafından bulunulmasına YK önerilmesine. 

 Yine mahkeme kararlarının uyulmaması nedeniyle tazminat davasının açılmasının 
düşünülmesine karar verildi. 
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Biber Gazı 
 

 İnsan sağlığı yönünden ölümcül sonuçlar doğuran ya da uzun dönemli sağlık 
sorunlarına yol açan Biber Gazının güvenlik güçleri tarafından toplumsal olaylarda 
kullanılması nedeniyle idari işlem tesis ettirme kanunsunda hazırlanan dilekçenin son 
halinin verilmesinden sonra İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.  

 
 

Bir sonraki toplantının 04 Temmuz 2011 tarihinde saat 18:00 da İzmir Barosu merkez 
binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.27.06.2011 


