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Toplantı Av. Ayşegül Altınbaş,Av.Noyan Özkan,Av. Şehrazat MERCAN, Av.İbrahim 
Arzuk,Stj.Av.Hakan DİMDİK”in katılımı ile açılmıştır. 

 
Av.Yelda Kullap,Av.Cem Altıparmak, mazeret bildirmişlerdir.  
 
  1-) 16 Temmuz 2011 günü Ankara ”da yapılacak Barolar Birliği Kent 

ve Çevre  Komisyonu toplantısı hakkında  gündem açılmış, TBB’nin sürece aktif katılımı, 
çevre ihlalleri karşısında sessiz ve dışarıda kalmaması konuşulmuş, iktidarın  kanun yapma 
yolu ile hukuku bertaraf etmeye çalıştığı,  çevre mücadelesi veren insanları hedef gösterdiği, 
politikacı ve işadamlarının “ideolojik davalar yoluyla Yatırımların engellendiği “ şeklinde 
beyanatlarının hak arama özgürlüğünün engellenmesi anlamına geleceği, başta Türkiye 
Barolar Birliği olmak üzere Baroların müdahil olması , hukuku anlatması , özgürlükleri 
anlatmasının önemli olduğu konusunda anlaşılmıştır. 

 
  Yine Eti Gümüş A.Ş”nin Çevre Mühendisleri Odasına karşı açtığı 

tazminat davasının aynı zamanda bir meslek örgütüne yapılmış bir saldırı olduğunu, bu 
konuda Barolar Birliğinin taraf olması gerektiği ve bu hususun Barolar Birliğine önerilmesine 
karar verilmiştir. 

 
  Türkiye Barolar Birliği”nin basılı yayın konusunda çalışmaya 

başlamasını, öncelikle Uluslararası Çevre Sözleşmeleri kitabının basılmasının önerilmesini, 
kitabı yayına hazırlamak konusunda görev alınabileceğinin de söylenmesine karar verilmiştir. 

 
  2-)Politikacıların “ideolojik davalar yoluyla girişimler engelleniyor  “ 

söylemleri üzerine konuşulmuş, bu davaları ve davanın taraflarını kamuoyunda yanlış 
göstermeye yönelik kinayeli bu üslubun ilkellik olduğu, hukuk devletini anlamamış 
olduklarını gösterdiği, hak arama özgürlüğünün engellenerek bir korku toplumu yaratılmaya 
çalışıldığı anlamına geleceği hususunda hemfikir olunmuştur. Bu hususta Başta Baro 
Başkanımız olmak üzere tüm Yönetim Kurulunun bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir. 

 
  3-)İzmir Barosunun tarafı olduğu tüm davalar ile özelde çevre konulu 

davaların bir dökümü ile tam dosya nüshalarının birleştirilerek komisyon incelemesine 
alınması konusunda talebimizin Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir. 

 
  4-)İzmir için önerilen 35 projenin neler olduğunun tespiti ile üzerinde 

çalışılmasına, diğer meslek odalarıyla bir toplantı tertip edilerek Kentimiz için yararlı olup 
olmayacağı üzerine görüş alışverişinde bulunulması konuşulmuş, gelecek haftaya kadar bu 
projelerin tespiti ile üzerinde çalışılması ve gelecek hafta komisyon gündemine alınmasına 
karar verilmiştir 

 
                      5-)Bakanlıkların tekrar dizaynını düzenleyen kanun hükmünde 

kararnameler üzerinde konuşulmuş, Planlamanın yerelin elinden alınıp Bakanlıklar kontrolüne 
verildiği, tepeden yapılacak bu planlamalar, izinler ve ruhsatnamelerin sakıncaları üzerine 
konuşulmuş, gelecek hafta daha detaylı konuşulmasına karar verilmiştir.  

 
   Bir sonraki toplantı tarihi 18.07.2011 gün ve 18.00 olarak 

belirlenmiştir. 


