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14 Kasım 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu merkez binası 3. katında 
toplanmıştır.  
Toplantıya Katılanlar: Av.Noyan Özkan, Av.Cem Altıparmak, Av.Ayşegül Altınbaş, 
Av.İbrahim Arzuk, Av.Bircan Mersinli, Av. Ömer Erlat, Av.Enis Dinçeroğlu, Av.Şenol 
Karaaslan 
 
Mazeret Bildirenler; Av. Şehrazat Mercan, Stj.Av.Serdar Şengün,  
 
14.11.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
Bayraklı Gözetleme Kulesi Davası  
 

 İzmir İl Özel İdaresi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen itirazın 
kaldırılması içeren 08.09.2011 gün ve 2011/1446 Y.D İtiraz No kararına karşı İzmir 2. 
İdare Mahkemesinden; Hazine'ye ait taşınmazda davacı idare yapılan ruhsatsız 
imalatların mühürlenmesine yönelik 28.02.2011 gün ve 22/945 sayılı yapı tatil 
zaptının iptali ve 2. kez yürütmenin durdurulması istemiş olup mahkemece YD kararı 
verilmiştir.  

 
 Bölge İdare Mahkemesi itiraz dilekçesinin Av. İbrahim Arzuk tarafından 

hazırlanmasına karar verildi.  
 
 Edirne TBB Çevre Komisyon Toplantısı 
 

 25-26 Kasım tarihinde Edirne’de yapılacak olan Çevre Komisyonu toplantısı hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Toplantının bir güne çekildiği bilgisi aktarıldı. 
 

 26 Kasımda yapılacak olan toplantıya TBB Çevre Komisyonu üyemizin katılması 
önerildi. 

 
Adliye Civarında Kurulu Baz İstasyonu İle İlgili Gelişmeler 
 

 Adalet Bakanlığına yazılan adliye dere kenarında araç üstü mobil olarak işletilen baz 
istasyonu ile ilgili yazı cevabı okundu. Başvurucu avukata yazı ek yapılarak yanıt 
verilmesine karar verildi. 

 İzmir Barosu tarafından İzmir Adliyesi’nde sabit olarak kurulan baz istasyonunun 
kaldırılması için açılan ve Baro lehine sonuçlanıp kesinleşen dava dosyasının 
arşivinden alınarak incelenmesine, inceleme sonucuna göre karar verilmesine. 
 

 
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 olarak Av. 
Ayşegül Altınbaş ve Av. Cem Altıparmak tarafından temsil edilmesi hususunda Baro 
YK’nın gerekli kararları alması için öneride bulunulmasına.  



Kent ve Çevre Komisyonu Toplantı Tutanağı 
Toplantı No:45,  Tarih:14.11. 2011 

Sayfa 2 / 3 

 

 
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, 
 Gönderilmiş olunan kararların tasnif edilerek Baro Web sitesinde yayımlanmasına. 

 
 
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.  

 
 
Foça Cüruf Alanı ve Aliağa Termik Santral 
 

 İdari yargıda açılacak olan davada yerel örgütlerin (ziraat odaları, kooperatifler, 
muhtarlıklar vb.) ve bireysel davacıların yanında İzmir Barosu’nun da davacı olarak 
yer alması hususunda daha önce karar alınmış ise de davaların daha kolay yürümesi 
açısından e İzmir Barosu Başkanlığı adına davanın ayrıca açıldığı bilgisi verildi. 

 
 Adli yargı süreci (meni müdahale, delil tespiti) kısmının Menemen/Foça/Aliağa 

yerelinde çalışmanın yapılamadığı bilgisi verildi.  
 
Konak Tünelleri/ MTA’dan Gelen Yazı Cevabının Değerlendirilmesi 
 

 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.    

 
 
 
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 kararına ilişkin kararın devamına. 

 
 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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Tarımda Kullanılan İlaçların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi 
 

 Tarımda kullanılan ilaç ve aşırı gübre kullanımının çevre ve insan sağlığına etkisi ilgili 
kurumlara yazıların yazılmasına Av. İbrahim Arzuk, Av.Noyan Özkan, Av. Cem 
Altıparmak tarafından yerine getirtmesine karar verildi. 

 
Kuş Cennetine İlişkin 
 
 Konunun önümüzdeki toplantıda değerlendirilmesine 

 
Bir sonraki toplantının araya Kurban Bayramı’nın da girmesi nedeniyle 21 Kasım 2011 
Pazartesi günü saat 18.00’da İzmir Barosu merkez binada yapılmasına toplantıya katılanların 
oybirliği ile karar verildi.14.11.2011 


