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31 Ekim 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu merkez binası 4. katında 
toplanmıştır.  
Toplantıya Katılanlar: Av.Noyan Özkan, Av.Cem Altıparmak, Av.Ayşegül Altınbaş, Av.Diler 
Bosut Güven, Av.Saim Akkurt, Av.Bahadır İnanlı, Av.İbrahim Arzuk, Av.Bircan Mersinli, 
Av. Şehrazat Mercan, Av.Enis Dinçeroğlu   
 
Mazeret Bildirenler; Av.Yüksel Kavak Kılınç, Av.Şenol Karaaslan, Stj.Av.Serdar Şengün,  
 
31.10.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
 
Foça Cüruf Alanı ve Aliağa Termik Santral 
 

 Söz konusu problemle ilgili olarak Menemen’den toplantıya katılan Av.Diler Bosut 
Güven, Av.Saim Akkurt ve Av.Bahadır İnanlı tarafından son gelişmeler hakkında bilgi 
verdi.  

 
 Yürütülecek dava sürecinin adli yargı (meni müdahale, delil tespiti) kısmının 

Menemen/Foça/Aliağa yerelinde çalışma yürüten avukat meslektaşlarca 
yürütülmesine;  

 
 İdari yargı kısmı ile ilgili olarak açılacak davada yine yerel örgütlerin (ziraat odaları, 

kooperatifler, muhtarlıklar vb.) ve bireysel davacıların yanında İzmir Barosu’nun da 
davacı olarak yer alması hususunun Baro YK’ya önerilmesine, bu sürecin Av.Ayşegül 
Altınbaş ve Av.Enis Dinçeroğlu tarafından takibine; 

 
 Gerek adli gerekse idari yargı sürecinde yereldeki meslektaşlara görüş alışverişi ve 

bilgi paylaşımının sürdürülmesine karar verildi.  
 

  
Kütahya Eti Gümüş Madeni ile ilgili olarak açılan Kütahya 1.Sulh Ceza Mahkemesi 
2011/853 E. Sayılı Davası 
 

 İzmir Barosu’nun şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı, madendeki setlerinin yıkılması sonucu 
ortaya çıkan durum ile ilgili olarak açılan davada, Baro’nun biri YK üyesi en az iki 
avukat tarafından temsil edilmesi hususunda Baro YK’nın gerekli kararları alması için 
öneride bulunulmasına karar verildi.    

 
Adliye Civarında kurulu baz istasyonu ile ilgili gelişmeler 
 

 Ulaştırma Bakanlığı’nın adliye dere kenarında araç üstü mobil olarak işletilen baz 
istasyonu ile ilgili yazı cevabı okundu. Daha önce İzmir Barosu tarafından İzmir 
Adliyesi’nde sabit olarak kurulan baz istasyonunun kaldırılması için açılan ve Baro 
lehine sonuçlanıp kesinleşen dava dosyasının bulunarak incelenmesine, bu konuda Av. 
Yelda Kullap’tan yardım alınmasına karar verildi.  
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 Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak, Türkiye çapında adliyelere baz istasyonu 
kurulması konusunda telekomünikasyon şirketleri ile ilgili bir anlaşma yapılıp 
yapılmadığının sorulmasına karar verildi.  

  
 

Konak Tünelleri/ MTA’dan gelen yazı cevabının değerlendirilmesi 
 

 Konu hakkında İzmir Valiliği’nden gelen yazı cevabı okundu. Konak Tünelleri ile 
ilgili İzmir Valiliği’nce bu konuda bir çalışma yapılmadığı cevabının verildiği 
görüldü.  

 Aynı konuda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına. Önceki yazılarda 
görev almasına istinaden Av.Bircan Mersinli’nin görev almasına, daha önce diğer 
kurumlara yazılan yazıların cevapları geldikten sonra, konu ile ilgili olarak bütüncül 
bir değerlendirme yapılmasına karar verildi.    

 
 
 
DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın “Dış Paydaşlar Çalıştayı” daveti 
 

 Davet konusu etkinliğin konusu itibarıyla Baro tüzel kişiliğinin temsilini gerektirecek 
bir husus olmadığına, bu konuda Baro YK’ya gerekli bilgilendirmede bulunulmasına 
karar verdi.   

 
 
Karabağlar Kent Konseyi’ne Baro temsilcisinin katılımı 
 

 Karabağlar Kent Konseyi’nin ilgili yazısı sonucunda, Konsey’in bir sonraki 
toplantısına Baro adına Av.Enis Dinçeroğlu ve Av.Şehrazat Mercan’ın katılmasına, 
avukatların iletişim bilgilerinin Karabağlar Belediyesi Kent Konseyi’ne iletilmesine 
karar verildi.     

 
 
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, bu konuda yazılacak metin için Av.İbrahim 
Arzuk ve Av.Noyan Özkan’ın görev almasına 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, bu konuda Av.Bircan Mersinli ve av.Enis Dinçeroğlu’nun 
görev almasına karar verildi.  
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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  

 
 
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.  

 
 
 
Bir sonraki toplantının araya Kurban Bayramı’nın da girmesi nedeniyle 14 Kasım 2011 
Pazartesi günü saat 18.00’da İzmir Barosu merkez binada yapılmasına toplantıya katılanların 
oybirliği ile karar verildi.31.10.2011 


