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26 Eylül 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 3. katında 
toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyeleri, Av.İbrahim Arzuk, Av. Ayşegül Altınbaş, Av. 
Enis Dinçeroğlu, Stj. Av. Hakan Dimdik, Av. Ömer Erlat, Av.Cem Altıparmak, Av.Şehrazat 
Mercan,  Av.Şenol Karaaslan, Stj.Av.Pelin Turan ve Av.Hande Atay katılmıştır.  
 
 
26.09.2011 günlü toplantı Gündemi 
 

 Danıştay 14.Dairesi’nin Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna dair vermiş olduğu 
ehliyet yönünden red kararına karşı  temyiz süreci 
Hazırlanan temyiz dilekçesi üzerindeki son görüşler dile getirildi. Metne son hali 
verildi. İmza için Baro Başkanlığı’na gönderildi. 
 

 Konak Tünelleri Projesi 
Ulaştırma Bakanlığı’nca gündem getirilen Konak Tünelleri Projesi ile ilgili olarak, 
güzergah bilgisinin öğrenilmesine yönelik bilgi edinme başvurusunda 
bulunulmasına. Şehrazat Mercan’ın MTA’ya zemin etüdü ile ilgili olarak 
yapılacak başvuruyu üstlenmesine. Genel içerikli bilgi edinme başvurusunu Bircan 
Mersinli’nin üstelenilmesine karar verildi.  
 

 Toplumsal Olaylarda kullanılan biber gazı ve benzeri kimyasal gazlar ile ilgili 
olarak açılacak davaya ilişkin gelişmeler 
Hazırlanan taslak dava dilekçesi komisyona sunuldu. Dilekçe üzerinde son 
önerilerin alınması için dilekçenin İnsan Hakları Komisyonu ile paylaşılmasına. 
İki komisyon arasındaki irtibatın Şenol Karaaslan tarafından takibine. Dilekçenin 
her halükarda, 03.10.2011 tarihli toplantıda, dava açılması için Baro Başkanlığı’na 
sunulmasına.  
 

 TMMOB İzmir Deniz Ulaşım Raporu   
Baro Yönetim Kurulu tarafından, görüş bildirilmesi için Komisyon’a sevk edilen 
Rapor ile ilgili olarak, Komisyon üyelerinin gelecek haftaya kadar raporu  
incelemesine, bir sonraki toplantıda gerekli açıklamanın yapılmasına kara verildi.  
 

 Çevre Hareketi Avukatları Gerze toplantısı 
Ekim ayında Sinop Gerze’de yapılması düşünülen verilen ÇHA toplantısına, İzmir 
Barosu’na temsilen 4 kişiye kadar katılımcının gönderilebileceği belli olduğundan, 
toplantıya katılacak kişilerin toplantı tarihi netleştiğinde belirlenmesine karar 
verildi.  
 

 Uluslararası Çevre Sözleşmeleri ile ilgili kitap basımı 
TBB tarafından basımı gündeme gelen çalışma ile ilgili olarak Noyan Özkan, 
Hande Atay ve Hakan Dimdik’e yapılan görevlendirmenin sonuçlarının 
beklenmesine karar verildi. 
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 Komisyon toplantı mekanı 

Komisyon toplantıları bir süredir Baro Binası 3. kattaki konferans salonunda 
yapılmakta olup, konferans salonunun mevcut yapısı; ortak çalışma ve katılımcılık 
duygusunu zedelediğinden, uygun bir toplantı salonunun belirlenmesi in Baro 
YK’dan talepte bululmasına karar verildi.  
 

 Expo-İnciraltı  
Askıya çıkarılan İnciraltı imar plan değişikliği notlarının, bilgi ve belgelerin elde 
edilmesine, bu konuda Enis Dinçeroğlu ile Şehrazat Mercan’ın görev almasına 
karar verildi.   
 

 
 
Bir sonraki toplantının 03 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 18:00’da İzmir Barosu merkez 
binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.19.09.2011 
 


