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25 Nisan 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 5. katta 
toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyeleri Av.Noyan Özkan, Av.Yelda Kullap, Av.Bircan 
Mersinli,  Av. Cem Altıparmak, Stj. Av. Serdar Şengün, Av.Şehrazat Mercan, Av.Devrim 
Kırlangıç, Av. Enis Dinçeroğlu, Av. Ömer Erlat ve Av. Şenol Karaaslan katılmıştır. 
  
Av. Av. Hande Atay, Av. İbrahim Arzuk, ve Av. Ayşegül Altınbaş, mazeret bildirmiştir.  
  
25.04.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
 
Bilgilendirme 
 
Allianoi yazışması hakkında İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 08.04.2011 tarihli 
cevabi yazısı okundu. Cevap dilekçesindeki üslubun kurumlar arası yazışma teamüllerine 
aykırı olduğu, cevap veren kurumun İzmir Barosu ile muhatap olduğunun ve yazı dilinin de 
ona göre ayarlanmasının gerekliliği konusunda bir ilgili müdürlüğe bir yazı gönderilmesinin 
YK’ya önerilmesine karar verildi.  
 
 
Türkiye Çevre Avukatları Toplantısı 
 

• TÜBAKKOM toplantısının tarihleri (13-14 Mayıs) ile Türkiye Çevre Avukatları 
toplantısının tarihlerinin çakışması üzerine her iki komisyonda da görev alan YK üyesi 
Av.Ayşegül Altınbaş’ın çevre hareketi avukatlarının toplantısını erteleme önerisi 
görüşüldü. Toplantı tarihinin daha önce avukatlara duyurulmuş olması, 14-15 Mayıs 
sonrasında 19 Mayıs haftasının tatil için kullanılabilme ihtimali ve akabinde yaklaşan 
yerel seçimler nedeniyle, tarihlerde bir değişikli ğe gidilmemesine karar verildi.  

• Av.Ayşegül Altınbaş’ın çevre komisyonundan sorumlu YK üyesi olması sebebiyle bu 
toplantı nedeniyle artacak olan iş yükünün  Av.Cem Altıparmak ve Av.Yelda Kullap 
tarafından paylaşılmasına karar verildi.  

• Toplantı tarihinin diğer barolar da paylaşılıp katılımları konusunda çağrı yapılması 
hususunda YK’ya tavsiyede bulunulmasına karar verildi.  

 
Kent Milletvekilleri Adaylarına Açık Mektup 
 

• Toplanan soruların düzene sokulması, birbirleriyle çakışan sorular olup olmadığının 
kontrolü ve kamuoyuna sunulabilir bir metin haline getirmek için Av.Cem Altıparmak  
görev aldı.  

 
 
 Arapdağı Maden Alanı 
 

• Karşıyaka Arapdağı madeni konusunda Av.Enis Dinçeroğlu’nun Karşıyaka Belediyesi 
ile temasa geçip konu hakkında bilgi almasına, maden alanının fotoğraf ve kamera ile 
tespiti için maden sahasına gidilmesine karar verildi karar verildi. 
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Çevre İhlali Raporlamasının Hazırlanması  
 

• Çevre İhlal Raporlamasının hazırlanması konusu görüşüldü. Yapılan iş bölümü 
neticesinde üstlenilen somut işlerin olabildiğince hızlı bir şekilde komisyon 
gündemine getirilmesine karar verildi.  

 
Baro bülteni ile ilgili yazı  
 

• Yayınlanacak olan Baro bülteninde çevre komisyonunun faaliyetleri konusunda bir 
yazının yer alması için yayın komisyonu ile iletişime geçilmesine, Av.Şenol 
Karaaslan’ın iletişimi sağlamasına karar verildi. 
  
Bir sonraki toplantının 2 Mayıs 2011 tarihinde saat 18:00 da İzmir Barosu merkez 

binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.25.04.2011   
 


