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19 Mart 2012 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu merkez binası 5. katında 
toplanmıştır.  
 
Mazeret Bildirenler; Av. Cem Altıparmak, Av. Şehrazat Mercan, Av. İbrahim Arzuk, Av. 
Hande Atay, Av. Yüksel Kavak Kılınç 
 
 
19.03.2012 günlü toplantı Gündemi 
 
Konak Tünelleri 
 

 Konak tünelleri konusundan Av. İbrahim Arzuk tarafından hazırlanan raporun mail 
gurubu üzerinden değerlendirilmesine karar verildi 

 Raporun son haline verilmesinden sonra İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonunun 
Web sayfasında yer almasına dair alınan kararın takibine karar verildi. 

 İhale yönü ile ilgili Devlet Denetleme Kuruluna durumun bildirilmesine ilişkin yazının 
Av. Enis Dinçeroğlu tarafından hazırlanmasına dair alınan kararın takibine, 

 Hazırlanacak raporun sonucuna göre ÇED kapsam dışı tutulması ile ilgili dava 
açılmasının değerlendirilmesine kararın takibine. 

 
Okul Bahçelerinin Otopark Olarak Kullanılması 
 

 Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmaması konusunda İzmir Valiliğine bilgi 
istem yazısının Av. Cem Altıparmak tarafından son halinin verilerek gönderilmesine 
dair kararın takibine.  
 

Aliağa Termik Santralindeki Gelişmeler 
 

 Aliağa’da kurulması düşünülen termik santrallerle ilgili olarak yaşanan son gelişmeler 
dikkate alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurulması gündeme gelen 7 adet 
termik santralle ilgili olumlu görüş açıklaması sonrasında, İzmir Barosu’nun bu 
süreçte hem davacı hem de hukuk örgütü olması nedeniyle bir basın açıklaması 
yapmasının YK’ geçen karar doğrultusunda Av. İbrahim Arzuk tarafından hazırlanıp 
gönderilen yazının mail üzerinden son halinin verilmesinden sonra işlemin 
yapılmasına karar verildi. 

 Aliağa Belediyesi tarafından verilen 2.ruhsatın verilmesine ilişkin karara karşı İptal 
Davasının açılmasının YK tarafından onay verildiği dava hazırlığının Av. Enis 
Dinçeroğlu tarafından yerine getirilmesine karar verildi.  

 Uluslararası Zeytincilik Konseyine yazı yazılarak; termik santraller, taşocağı kırma-
eleme tesisleri, maden işletmeleri, çimento fabrikaları, otoyollar gibi tesislerin zeytin 
üzerinde ki etkilerinin bu tesislerin kurulmasına koşulların neler olduğu ilişkin 
bilimsel çalışma, tez, araştırma temayül olup olmadığının var ise gönderilmesine dair 
yazının Av. Hakan Dimdik tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmasına dair 
alınan kararın takibine, 

 Konun uluslar ve uluslararası koşulların değerlendirildiği taramanın Av. Yüksel Kavak 
Kılınç tarafından yapılmasına dair alınan kararın takibine karar verildi. 
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İzmir’de NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığının Merkezi  
 

 İzmir’de kurulması düşünülen NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi ile ilgili 
NATO Genel Sekreterliğine sorulmasına Av. Hakan Dimdik ve Av. Cem Altıparmak 
tarafından hazırlığın yerine getirilmesine dair alınmış olunan kararın takibine. 

 İzmir’de yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile temasa 
geçilerek çalışmalara başlanması. 

 
TBB Çevre Hukuku Kurultay Toplantısı 
 

 Haziran 2012 tarihinde TBB Çevre Hukuku Kurultayı için İzmir’de yapılacak ÇED 
atölye çalışmasına katılacak isimlere ile görüşmelerin tamamlandığı bilgisi verildi.  

.  
 Atölye çalışmasının 24 Mart 2012 Cumartesi saat 10:00 da başlanmasına dair alınan 

takibine karar verildi.  
 

Komisyon Çalışmaları İle İlgili Yanıtlar ve Van Depremi İle İlgili Değerlendirme  
 

 İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen yazı okundu değerlendirmenin yapılması için 
üzerinde çalışılmasına. 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Deprem bilgi yanıtı, 
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yanıt yazısı, 

Gelen yanıt yazılarının değerlendirilmesi ile kamusal alanlar ile ilgili yeni bir 
başvurunun yapılmasının değerlendirilmesinin Av. İbrahim Arzuk tarafından 
değerlendirilmesine dair alınan kararın takibine karar verildi. 

 Deprem konusunda İzmir Adliyesinde deprem ve doğal afetlere hazırlık planının olup 
olmadığını İzmir Başsavcılığına bilgi edinme kanunu kapsamında başvuru 
yapılmasına yazının Av. Ercan Şölen tarafından hazırlanmasına ilişkin alınan kararın 
takibine. 
 

Afet Yönetimi Ve Kentsel Dönüşüm Atölye Çalışması 
 

 Afet Yönetimi Ve Kentsel Dönüşüm Atölye Çalışmasın 31 Mart 2012 tarihinde 
yapılmasının baro YK tarafından onay verildiği bilgisi aktarıldı. 

 
Bölgesel Çevre Davaları 
 

 Çevre davaları hakkında bölgesel düzeyde istatistiksel bilgilerin oluşturulması için bir 
çalışmanın yapılmasına dair alınmış olunan kararın takibine. 

 Konunun Av. Serdar Şengül, Av. Hande Atay tarafından alınan karar çalışmaların 
devam ettiği bilgisi karar verilmesine. 

 Konunun izlenmesine karar verildi.  
 
Komisyon Uzun Erimli Çalışması 
 

 Komisyonun uzun erimli çalışmalar konusunda konuların neler olabileceği hakkında 
fikirler sunuldu. 
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 Hukuk kurallarının geçersiz kılınması konusunda yapılacak çalışmanın belirlenmesi 
(Gökova Santral, Yatağan Termik Santrali, Bergama Altın Davaları ve Konak 
Tünelleri) konusunda çalışmaların değerlendirilmesine, 

 Daha önce çevre ihlalleri raporu hakkında hazırlığın mail grubu üzerinden 
değerlendirmenin başlamasına karar verildi. 

 Bu amaçla çalışmanın önümüzdeki toplantılar da tartışılmasına karar verildi. 

Tapu Tüzüğü Taslağı 

 Medeni Kanun, Eşya Hukukunu ilgilendiren konuların ağırlıklı olması nedeniyle 
konunun Av.H. Enis Dinçeroğlu tarafından hazırlığın tamamlandığı bilgisi verildi. Av. 
Şenol Karaaslan ile birlikte çalışmanın bu hafta içerisinde tamamlanarak baro YK 
sunulmasına karar verildi. 
 

Baro Web Sitesinde Kent ve Çevre Komisyonuna Sayfası 
 

 Komisyon üyelerini ellerinde bulunan kararları komisyon ile paylaşmalarına, 
 Uluslararası ve ulusal mevzuatın sayfada yer alması için gerekli çalışmaların 

devamına, 
 Gönderilmiş olunan kararların tasnif edilerek Baro Web sitesinde yayımlanmasına 

ilişkin kararların devamına. 
 
Bir sonraki toplantının 26 Mart 2012 tarihinde saat 18:00 da İzmir Barosu merkez binada 
yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.19.03.2012 


