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   Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 5. katta 

toplanmıştır. Toplantıya Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak Av. Ayşegül ALTINBAŞ ile 

Av.Noyan ÖZKAN,Av.Şehrazat MERCAN,Av.Cem ALTIPARMAK,Av.Bircan MERSİNLİ,Av.Ömer 

ERLAT,Av.Filiz KUNT, Yrd.Doç Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ, Stj.Av. Serdar ŞENGÜN,Yrd.Doç.Dr. 

Münevver AKTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Av.Devrim KIRLANGIÇ,Stj.Av. Mehmet 

Harun ELÇİ,Av.Enis DİNÇEROĞLU,Av.İbrahim ARZUK, Stj.Av. Hande ATAY,Av.Şenol 

KARAASLAN katılmıştır. 

 

 

1-) Av. Ayşegül ALTINBAŞ toplantı tarihine kadar Komisyonun çalışmaları hakkında 

bilgilendirme yapmış, Harmandalı Çöplüğü, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa 

Tasarısı, Füze Kalkanı,Alianoi gibi konularda geçilen ve gelinen aşamaları aktarmıştır. 

 

2-)Öncelikli hem tanışma olması hem de Komisyonun işleyiş şekli ve hedefleri konusunda 

pusula olabilmesi açısından katılımcılar sırayla söz alarak ,kısaca kendilerini 

tanıtıp,temenni ve önerilerini anlatmışlardır. 

 

Av.Noyan ÖZKAN: Kitapçıklar basılmasını, kent ve çevre konularında yayılı basın 

hazırlanmasını, Baro web sitesinde Komisyona ayrılacak bir yer dahilinde görüş ve bilgi 

paylaşımının etkin ve görünür kılınmasını , 

 

Av.Şehrazat MERCAN- Planlama ,katı atık,çimento,taş ocakları konusunda çevre duyarlılığı 

çerçevesinde çalışmalar yaptığını , bu ve diğer konularda Komisyon çalışmalarına destek 

vereceğini, 

 

Av.Cem ALTIPARMAK- Çevre konusunda çalışan STK”larda da çalışmalarını sürdürdüğünü, 

gelinen süreçte tek başına hukukçularla çözüm alınamayacağı bir sürecin geliştiğini, tüm 

çevre örgütleriyle beraber çalışmanın gerekliliği, Çevre Savunuculuğu ağı gibi Komisyonu 

görmek istediğini, 

 

Av.Bircan MERSİNLİ- Bisiklet Derneği üyesi olduğunu, kentimizde trafiğin ciddi tehdit 

oluşturduğunu, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, otopark kirliliğiyle mücadele edilmesi 

gerekliliğini, 
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Av.Ömer ERLAT- Güncel olaylara ,önümüze gelen sorunlara,basın açıklaması 

yapmanın,dava açmanın yetmeyeceğini, yeni normların çevre hareketinin dava yoluyla 

kazanılması önünde engel olacağını,normlar düzeyinde hukuka aykırılıkları siyasal tonu olan 

bir seslenişle gerek sanal gerekse gerçek ortamlarda yüksek sesle söylemek gerekliliğini, 

 

Av.Filiz KUNT-Önerilere katıldığını,Komisyonun ardında Baro Yönetiminin durması 

gerekliliğini, Baronun STK”larla beraber çalışması gerekliliğini, 

 

Doç. Dr.Muhlis ÖĞÜTÇÜ- Çevre hareketleri avukatlarıyla toplantı bazında beraber 

olduğunu, İdare hukukunda Çevre alanında çalıştığını, Çeşitli Kurullarda üye olduğunu, 

menfaat çatışması doğabileceğini , her zaman komisyona bilgi ve tecrübesini aktaracağını,  

 

Stj.Av. Serdar ŞENGÜN- Aynı zamanda emekli orman yüksek mühendisi olduğunu, 

çalışmalarda halk tabanının bilgilendirilmesi ve desteğinin alınmasını, yerellerin 

güçlendirilmesi gerekliliği, komisyonun sürekliliğinin sağlanmasını, genç meslektaşların 

sürece katılmasının sağlanması, ekotur etkinlikleri,slayt vs gösterileri ile yılda 1-2 panelin 

yapılmasını,doğa gezileri yapılmasını, bisiklet kullanımının teşviki ile yavaş kent 

uygulamasının desteklenmesini 

 

Yrd Doç Dr. Münevver AKTAŞ- Uluslararası kamu hukuku konusunda çalıştığını, sınır aşan 

sular konusunda doktora tezi yaptığını, Sular Hukuku konusunda bilgi ve tecrübesinin 

olduğunu, bilgi ve tecrübesini paylaşmak ve Komisyonun çalışmalarına destek vereceğini, 

 

Yrd Doç.Dr Tijen DÜNDAR SEZER–Anayasa Hukuku kürsüsünde çalıştığını, Örgütlenme,İnsan 

Hakları,Yaşam ve Kadın Hakları konusunda çalışmalar yaptığını, Çevre Konusunda 

çalışmalara başladığını ve bu alanın çok heyecan verici olduğunu,Komisyonun çalışmalarına 

katılacağını 

 

Av.Devrim KIRLANGIÇ- İlk defa bir komisyon çalışmasına katıldığını, kent ve çevre sorunları 

karşısında duyarsız kalınmamasını, üzerine düşen görevleri yerine getireceğini 

 

Stj.Av.Mehmet Harun ELÇİ- Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptığını, Kent ve Çevre 

hukuku konusunda toplu duruşun etkili olacağını,STK”larla beraber bir duruş sergilemek 

gerektiğini,Baz İstasyonlar ve İmar Kirliliği hakkında çalışmasının olduğunu, 
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Av.Enis DİNÇEROĞLU-Ege Belediyeler Birliği danışmanı olduğunu, Mahalli İdareler 

konusunda yoğun mesaisi olduğunu, Kentli olmak, kentlilikle ilgili yeni birşeyler söylemek 

gerektiğini,kentsel hakların anlatılması,yeni nesil  dayanışma haklarını, iyi yönetim 

hakkının anlatılması gerektiğini, Kıyı kanunlarının değiştirildiğini, Meraların ,yaylakların 

satılabilir hale getirildiğini,Toprak koruma kanunun bertaraf edildiğini,en ufak planları bile 

merkezi idarenin planladığını,kentlilerin kentleri hakkında karar vermelerinin önünün 

kapatılmaya çalışıldığını, kamu yararı kavramının değiştirildiği, kamu kavramının 

değiştirildiğini, etkin mücadele etmek gerekliliğini, 

 

Av.İbrahim ARZUK- Doğanın korunması, sağlıklı bir çevrede yaşamı talep etmekten ziyade 

gelinen süreçte doğanın piyasalaştırılması,ticarileşmesi,doğanın ticari bir meta haline 

getirilmek istenciyle karşı karşıya olduğumuzu, bununla mücadele edilmesi gerekliliği, y,ne 

kentleşme adı altında yapılan kentsel dönüşüm mağdurlarıyla ilgilenilmesini 

 

Stj.Av.Hande ATAY-Aynı zamanda Egeçepte faailet gösterdiğini,çevre alanında yüksek 

lisans yaptığını, yazılı çalışmalarının olduğunu,diğer hareketlerle beraber davranmanın 

önemi, 

 

………. Konularında temenni ,öneri ve görüş bildirmişlerdir. 

 

2-) BURSA Balıkesir İzmir Otoyolu yapımını üstlenen firmanın 17.01.2011 tarihinde İzmir 

Bornova Anemon Otelde yapacağı tanıtımına  Av.Noyan ÖZKAN ve Stj.Av. Serdar 

ŞENGÜN”ün katılımına karar verilmiştir. 

 

3-)Konak Kent Konseyi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyine İzmir Barosu adına 

katılmak üzere Av. Ömer ERLAT”ın Komisyonca Baro Yönetim Kuruluna önerilmesine karar 

verilmiştir. 

 

4-)TMMOB gibi yine çevre sorunları konusunda teknik görüş bildirip çalışabilecek 

kuruluşlarla bir kokteyl düzenleyerek tanışılabileceği hususu konuşulmuştur. 

 

5-) İzmir Metrosu yapımı aşamasında İstanbul ve Ankara Belediyelerine yapılan kaynak 

aktarımının  ve bunun için çıkarılan genelgenin eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığı, söz 

konusu genelgenin işin üstlenilmesi karşılığında metroların işletme hakkının devrini  şart 

koşmasının özelleştirme anlamına gelip gelmeyeceği konuşulmuş, bu konuda araştırma 

yapılmasına ve gelecek toplantı gündeminde tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
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6-)Topantılarda bir adet laptop bilgisayarın bulundurulmasına karar verilmiştir. 

 

7-) HES”lerin önünü açan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’un onaylanmak 

üzere Cumhurbaşkanı önünde olması nedeni ile bir çalışma yapılmasına ,ivedilikle yapılacak 

çalışmanın derhal cumhurbaşkanına gönderilmesi ve veto hakkını kullanmasının istenmesine 

karar verilmiş ve bu konuda yapılacak çalışma konusunda Av.Ömer ERLAT görev almıştır. 

 

 

8-)Bundan böyle Komisyon üyelerinin komisyon mail grubuna dahil edilmesi, yine 

katılımcıların basında  karşılaştıkları haberleri gerek sanal ortamda gerekse yazılı 

yayınlardan kesmek ve toplantılarda gündeme getirmek sureti ile paylaşmalarına, tüm 

komisyon üyelerinin iletişim adres ve telefonlarının elektronik posta olarak grubumuza 

mesaj olarak atılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 


