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14 ġubat 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu Ġzmir Barosu Merkez binası 5. 

katta toplanmıĢtır. Toplantıya Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. AyĢegül ALTINBAġ ile 

komisyon üyeleri Av. Noyan ÖZKAN, Av. Cem ALTIPARMAK, Av. Enis DĠNÇEROĞLU, 

Av. Bircan MERSĠNLĠ, Av. Ömer ERLAT, Stj. Av. Serdar ġENGÜN, , Av. Ġbrahim 

ARZUK, Stj. Av. Hande ATAY, Av. Yelda KULLAP, Av. ġenol KARAASLAN katılmıĢtır. 

 Av. ġehrazat MERCAN mazeret bildirmiĢlerdir.  

 

14.02.2011 günlü toplantı Gündem 

  

1-) Ankara çevre avukatları toplantısı ve diğer katıldığımız toplantılara ilişkin bilgilendirme 

 Toplantıya katılan Cem Altıparmak, Yelda Kullap ve Hande Atay tarafından 

toplantıda konuĢulan konular hakkında bilgi verildi. Toplantı notları mail olarak 

grupla paylaĢıldı. 

 

 Toplantıların devamı niteliğinde olacak Ģekilde, 5 Haziran Çevre Günü’nde 

Ġzmir’de geniĢ katılımlı bir etkinlik düzenlenmesine, içeriğinin bilahare 

belirlenmesine, toplantıda deklare edilmek üzere “İzmir Barosu Çevre İhlalleri 

Raporu”nun hazırlanmasına, bununla ilgili görev dağılımının gelecek toplantıya 

kadar netleĢtirilmesine, konunun gelecek toplantılarda da konuĢulmasına devam 

edilmesine gerekli kararların alınması için Baro YK’ya talepte bulunulmasına 

karar verildi.   

 

 

2-) Zeytincilik Yönetmeliği 

 Metin üzerinde küçük değiĢiklikler yapılması konusunda görüĢ birliğine varıldı. 

Söz konusu metnin konuyla ilgili baĢka kurumlara da gönderilmesine, 

gönderilecek metne yönetmelik taslağının da eklenmesine karar verildi. 

  

 

3-)Baz istasyonları  

 Ġzmir Valiliği’nin baz istasyonları ile ilgili olarak Baro’dan görüĢ sorduğu 

öğrenildi. Valilik Ġl Ġnsan Hakları Kurulu’nun baz istasyonlarıyla ilgili tavsiye 

görüĢü tartıĢıldı.  

 

 Tavsiye kararına ek olarak, dikkat alınması gereken hukuki konularla ilgili Ġzmir 

Valiliği’ne yazılmasına, Yelda Kullap’ın ilgili yazıyı hazırlamasına,  karar 

verildi.  

 

4-)Allianoi 

 ÇED baĢvurusu ile ilgili olarak Yelda Kullap’ın ve Bircan Mersinli’nin 

hazırlıkları üzerinden görüĢme yapıldı. 

 

 Baro’nun baĢvurusu sonucunda ortaya çıkması muhtemel olumsuz idari iĢlem 

tesisi sonrası dava açılmasına, 07.02.2011 tarihli toplantıda alınan “bir grup 

yurttaş adına” dava açma fikrinden vazgeçilmesine, karar verildi.  
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5-)Harmandalı çöplüğü ile ilgili başvuru cevabı 

 ĠZSU’nun Harmandalı ile ilgili olarak Baro’nun yaptığı baĢvuru üzerine verdiği 

cevap tartıĢıldı,  

 

 Çöplük alanının rehabilitasyonu, ÇED süreci ve cevap yazısındaki sair konularla 

(katı atık depolama tesisi, transfer istasyonu vb.) konunun takipçisi olacağımızı 

gösteriri bir cevap metni hazırlanmasına, yazının Ömer Erlat tarafından 

hazırlanmasına karar verildi.  

  

6-)Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı ile ilgili cevap 

 Her iki değiĢiklik taslağının karĢılaĢtırmalı bir değerlendirmesinin yapılmasına,  

Taslak metninde hassas maddelerde alternatif değiĢiklik önerileri hazırlamasına, 

TBMM Çevre Komisyonu’na yazı yazılarak, tekrar baĢlayacak olan komisyon 

çalıĢmalarının tarihinden Baro’nun haberdar edilmesi içerikli yazı yazılmasına, 

konu ile ilgili daha önce çalıĢma yapmıĢ olmaları nedeniyle, Ġbrahim Arzuk ve 

AyĢegül AltınbaĢ’ın görev almasına karar verildi. 

 

7-)Baro internet sitesinde komisyon haber ve belgelerinin yayınlanması 

 Konuyla ilgili olarak Cem Altıparmak görev aldı. Yeni web sitesi yapılana kadar 

mevcut web sitesi üzerinden yayınlanması için idari personel Semih Kuru ve 

BiliĢim Komisyonu ile iĢbirliği yapılacak.    

 

8-)Gebze İzmir otoyolu hakkında yapılacaklar 

 Önceki toplantılarda alınan kararların takip edilmesine karar verildi.   

 

Bir sonraki toplantının 21 ġubat 2011 tarihinde saat 18:00 da Ġzmir Barosu merkez binada 

yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.14.02.2011   


