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21 Kasım 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu merkez binası 3. katında 
toplanmıştır.  
Toplantıya Katılanlar: Av.Noyan Özkan, Av.Ayşegül Altınbaş, , Av.Bircan Mersinli, Av. 
Ömer Erlat, Av.Enis Dinçeroğlu, Stj.Av.Serdar Şengün, Av. Şehrazat Mercan,  Av.Şenol 
Karaaslan 
 
Mazeret Bildirenler; Av.Cem Altıparmak,  
 
21.11.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
Bayraklı Gözetleme Kulesi Davası  
 

 İzmir 2. İdare Mahkemesinden; Hazine'ye ait taşınmazda davacı idare yapılan 
ruhsatsız imalatların mühürlenmesine yönelik 28.02.2011 gün ve 22/945 sayılı yapı 
tatil zaptının iptali ve 2. kez yürütmenin durdurulması istemiş olup mahkemece YD 
kararı verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi itiraz 
edildiği bilgisi verildi.  

 
 Edirne TBB Çevre Komisyon Toplantısı 
 

 25-26 Kasım tarihinde Edirne’de yapılacak olan Çevre Komisyonu toplantısı hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Toplantının bir güne çekildiği bilgisi aktarıldı. 
 

 26 Kasımda yapılacak olan toplantıya TBB Çevre Komisyonu üyemizin katılması 
önerildi. Daha önce alınan kararın takibine. 

 
Adliye Civarında Kurulu Baz İstasyonu İle İlgili Bilgilendirme 
 

 Adalet Bakanlığına yazılan adliye dere kenarında araç üstü mobil olarak işletilen baz 
istasyonu ile ilgili yazı cevabı okundu. Başvurucu avukata yazı ek yapılarak yanıt 
verildiği bilgisi verildi. 

 İzmir Barosu tarafından İzmir Adliyesi’nde sabit olarak kurulan baz istasyonunun 
kaldırılması için açılan ve Baro lehine sonuçlanıp kesinleşen dava dosyasının 
arşivinden alınarak incelenmesine, ayrıca daha inceleme sonucuna göre karar 
verilmesine dair alınan kararın takibine. 

 
Konak Tünelleri/ Büyükşehir Belediyesi’nden Gelen Yazı Cevabının Değerlendirilmesi 
 

 Büyükşehir Belediyesi tarafından istenilen bilgi yazısının okundu. Kurumlar arası 
yazışma kurallarının hatırlatılarak İzmir Barosu Başkanlığı tarafından yazılan 
cevapların geldikten sonra, konu ile ilgili olarak bütüncül bir değerlendirme 
yapılmasına karar verildi.    

 Büyükşehir Belediyesine Konak Tünelleri hakkında yazılacak bilgi istem yazısının 
Av.Enis Dinçeroğlu tarafından hazırlanmasına karar verildi. 
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Van Depremi ile ilgili değerlendirme  
 

 Daha önceki yıllarda deprem için toplanan vergilerin hangi kalemlere harcandığı ve 
halen bu vergilerden devam eden harcamalar konusunda ilgili kurumlara bilgi edinme 
kapsamında başvuruda bulunulmasına, Av.Noyan Özkan’ın kaleme almış olduğu yazı 
değerlendirildi, yazının son halini alması ve katkıların alınması için mail gurubuna 
iletilmesine karar verildi. 

 
 İzmir’de afet durumunda kent halkının toplanacağı, geçici barınma (çadır, konteyner 

vb.), sağlık ve benzeri ihtiyaçları için ayrılan arazilerin nereleri olduğu, bu arazilerin 
halen boş olarak muhafaza edilip edilmediği, edilmediyse ne amaçla kullanıldığı 
hususunda İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bilgi edinme kapsamında 
başvuruda bulunulmasına ilişkin alınan kararın devamına, bu konuda Av.Bircan 
Mersinli ve Av. Enis Dinçeroğlu’nun aldıkları görevlerin devamına karar verildi. 

 
Tarımda Kullanılan İlaçların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi 
 

 Tarımda kullanılan ilaç ve aşırı gübre kullanımının çevre ve insan sağlığına etkisi ilgili 
kurumlara yazıların yazılmasına Av. İbrahim Arzuk, Av.Noyan Özkan, Av. Cem 
Altıparmak tarafından yerine getirtmesine karar verildi. 

 
Kuş Cennetine İlişkin 

 
 Kuş Cennetine atık atılıp atılmadığının Bilgi edinme Kanunu Çerçevesinde Koruma 

kuruluna ve Büyükşehir Belediyesi sorulmasına. Koruma Kurulu ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılmış olunan protokolün süresinin bitip bitmediği, bitmiş ise 
yeni bir protokolün yapıldığının sorulmasına konunun Av. Av.Enis Dinçeroğlu 
tarafından hazırlanmasına karar verildi. 

 
Uluslararası Çevre Sözleşmeleri İle İlgili Kitap 

 
 TBB tarafından basımı için sarf kararı alınan Uluslararası Çevre Sözleşmeleri İle İlgili 

kitabın Av. Cem Altıparmak tarafından redaksiyonun tamamlanarak TBB ne 
gönderilmesine, konunun takibine karar verildi.  

Nükleer Karşıtı Platform  

 Stj. Av. Serdar Şengün tarafından İzmir Nükleer Karşıtı Platform toplantısı hakkında 
bilgilendirme yapıldı, 

 NKP toplantılara İzmir Barosu Başkalığının katılımın devamına, toplantıların İzmir 
Barosu Başkanlığı adına Stj. Av. Serdar Şengün tarafından takibine karar verildi. 

 
Baro Web Sitesinde Kent ve Çevre Komisyonuna Sayfası 
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 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. 

 
 

Bir sonraki toplantının 28 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 18.00’da İzmir Barosu merkez 
binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.21.11.2011 


