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17 Ocak 2011 tarihinde katılımıyla  toplantıya baĢlanmıĢtır. Kent ve Çevre Komisyonu 

Ġzmir Barosu Merkez binası 5. katta toplanmıĢtır. Toplantıya Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 

olarak Av. AyĢegül ALTINBAġ ile Av. Noyan ÖZKAN, Av. ġehrazat MERCAN, Av. Cem 

ALTIPARMAK, Av. Bircan MERSĠNLĠ, Av. Ömer ERLAT, Av. Filiz KUNT, Stj. Av. 

Serdar ġENGÜN, Yrd. Doç.Dr. Münevver AKTAġ, Yrd. Doç.Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, 

Av. Devrim KIRLANGIÇ, Stj. Av. Mehmet Harun ELÇĠ, Av.Enis DĠNÇEROĞLU, 

Av.Ġbrahim ARZUK, Stj. Av. Hande ATAY, Av. Serkan CENGĠZ, Av.ġenol KARAASLAN 

katılmıĢtır. 

 

A- BĠLGĠLENDĠRME 

1. Av. Noyan Özkan ve Av. Serdar ġengün,   bugün katılmıĢ oldukları  Gebze-

Orhangazi-Ġzmir Otobanı Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme Toplantısı hakkında 

bilgi verdiler.  

 

Toplantı ÇED yönetmeliği kapsamında bir toplantı değil. Yani yasal bir zorunluluğun 

yerine getirilmesi amacıyla yapılmamakta. ĠnĢaatı yapacak Ģirket –Güçbirliği Konsorsiyumu- , 

kendilerini halkı bilgilendirme sorumluluğunda hissettikleri için bu toplantıyı yaptıklarını 

ifade etmekteler.  

 

Toplantının amacı: projede olası sıkıntılar söz konusu olduğunda gerekli tedbirleri 

almanın,  noktasal çözümleri bulabilmenin yollarını araĢtırmak.  

 

Toplantıda, Noyan ve Serdar Bey tarafından ÇED yönetmeliğinin devre dıĢı 

bırakılmasının doğru olmayacağı, uluslararası sözleĢmelerle korunan 3.kuĢak hakların da artık 

bir iç hukuk ögesi haline geldiği, bunların da dikkate alınması gerektiğini ve ÇED 

uygulamasının mutlaka yapılması gerektiği dile getirildi. 

 

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden bir yetkili ve proje baĢmühendisi bilgilendirme 

yaptı.  

 

Projenin olumlu etkileri olarak dile getirilenler:   

Kocaeli’ne sıkıĢan sanayiciler için yeni iĢ ve istihdam alanları oluĢacak. 



Kent ve Çevre Komisyonu Toplantı Tutanağı 

Toplantı No:5,  Tarih: 17.01. 2011 

Sayfa 2 / 4 

 

Yeni yaratılacak sanayi alanlarına kolay ulaĢım sağlanacak.  

 

Dile getirilen olumsuz etkileri :  

Habitat parçalanması. 

Hattın kültürel arkeolojik alanlara denk gelmesi halinde ne olacak? 

Bu konuda noktasal çözümler yaratılacağı söyleniyor. Lakin, K.yolları Bölge 

Müd.yetkilisi, güzergahın hiçbir Ģekilde değiĢmeyeceğini söylüyor.  

 

Toplantıya katılan vatandaĢın tepkileri iki ana baĢlıkta toplanıyor:   

1)Ġstimlak paralarının ödenmemesi 

2)  Gelir getiren tarım arazilerinin üzerinden geçecek otoyola tepki.  

 

2. Av.ġehrazat Mercan; Bursa’da Bursa Doğa Derneği’nin ve üniversitenin, mühendis 

odalarının taĢ ocakları ile ilgili düzenlediği bir panelde konuĢmacı katıldığını, bu 

panelde MustafakemalpaĢa’da 31 tane yeni mermer ocağına izin verildiği ve bu 

ocakların otoban ile bağlantısının sağlanacağı öğrendiğini söylendi. Benzer durumun 

Ege Bölgesinde de yaĢanabileceğini ifade etti.  

   

3. Av. Enis Dinçeroğlu Aliağa termik santralı ile ilgili açılan davalar hakkında bilgi 

verdi.  

 

4. Av.Ġbrahim Arzuk,  Ġzmir Metrosu ile ilgi bilgilendirme yaptı. Ġhalesi yeniden 

yapılmıĢ olan Hatay-Üçkuyular hattı ile ilgili olarak UlaĢtırma Bakanlığı’na ĠBB 

tarafından yapılan bir baĢvuru olmadığını, bu hattı ĠBB’nin tamamlayacağını 

öğrendiğini ifade etti. Ancak metro hattının diğer etaplarıyla ilgili baĢvuruda 

bulunduklarını, bu baĢvuruların DPT onayı aĢamasında olduğu için, ancak bu onay 

sonrası böyle bir kabul ve bakanlıkla protokol yapılma aĢaması yaĢanacağını söyledi.  

 

ĠBB’nin de benzer kaygıları taĢımakta olduğunu, protokol sonrası tamamlanacak 

hatların ĠBB’ye devir edilmeme ihtimalinin bulunduğunu, gerçi Belediye Kanunu buna Ģu an 

engel gibi görünse de,  bir kanun değiĢikliği ile bu hakkın belediyelerin elinden 

alınabileceğini ifade etti.  
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5. Av.Devrim Kırlangıç, Efem Çukuru ile ilgili süreçte Baro’dan destek istenilmesi 

üzerine, yapılan toplantı hakkında bilgi verdi.  

 

Ġzmir’in su sorunu ile ilgili bir sempozyum yapılması ve Baro’nun bu sempozyuma 

destek vermesinin beklendiğini ifade etti.  

 

   

B- GÜNDEM 

1. 1993 öncesi projelerde ÇED muafiyeti bulunduğu iddiası ile Gebze-Ġzmir otoyolu 

inĢaat sürecinde ÇED sürecinin iĢletilmemesi durumuna engel olabilmek için ne tür bir 

hukuki sürecin iĢletilebileceği ve bu sürecin sivil toplum ayağının yaratılması üzerinde 

konuĢuldu.  

 

1993 yılı ve öncesi projelerin ÇED sürecinden muaf olduğu yolundaki BaĢbakanlık 

Genelgesi ve yönetmelik hakkında idari dava açılması yolu tartıĢıldı. 

 

Bir sonraki toplantıda neler yapılabileceğinin somutlaĢtırılmasına karar verildi. 

 

2. Zonguldak Barosu tarafından düzenlenmesi gündeme gelen toplantı için, Ġzmir Barosu 

adına Komisyon üyesi 3 kiĢinin gönderilmesinin Baro YK’ya önerilmesine karar 

verildi.  

 

3. KarĢıyaka Kent Konseyi tarafından, Konsey’e isim Baro temsilcisi tayin edilmesi için 

yazılan yazıda, atanması istenen temsilcinin ad ve soyadının da yazılı olduğu görüldü.   

 

Konsey’e atanacak kiĢinin münhasıran Baro tarafından belirleneceği dikkate alınarak,  

Kimin seçilmesi gerektiğinin Baro tarafından belirleneceği ifade edildi.  

 

KarĢıyaka Belediyesi Kent Konseyi’ne Baro temsilcisi olarak Komisyon üyesi 

Av.Serdar ġengün’ün atanmasının Baro YK’ya önerilmesine karar verildi. 
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4. Efem Çukuru ile ilgili süreçle bağlantılı olarak, istenilen desteğin YK tarafından 

dikkate alınmasının önerilmesine karar verildi.  

 

5. Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden, Çamköylü köylülere ve çevre 

savunucularına karĢı açılmıĢ bulunan davanın Ġzmir Barosu’nun görevlendireceği bir 

avukat tarafından izlenmesi ve konusunda Baro YK’ya öneride bulunulmasına karar 

verildi.  

 

6. Av. Hande Atay, Komisyon’un teorik alt yapısının desteklenmesine de hizmet etmesi 

amacıyla, Ekoloji Kolektifi’yle birlikte “Anayasa ve Ekolojik Geleceğimiz” baĢlıklı 

bir panel/etkinlik düzenlenmesi önerisi getirdi.  

 

C- GELECEK GÜNDEM ÖNERĠLERĠ 

1. Gebze-Ġzmir Otoyolu’na karĢı yapılacakların somutlaĢtırılması 

2. Otoyolun geçtiği barolarla ortak hareket edebilmenin yollarının araĢtırılması 

3. Türkiye Adalet Akademisi’ne önerilecek hizmet içi eğitim konuları hakkında somut 

öneriler getirilmesi  

4. Ekoloji Kolektifi ile ortak yapılması teklif edilen etkinliğin somut içeriği ve olabilirliği 

ile ilgili çalıĢma yapılması   

5. Kent merkezli (mahalli idareler bazlı ) çevre sorunları konusunda yapılacak 

çalıĢmaların değerlendirilmesi 

    

 


