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30 Mayıs 2011 tarihinde Kent ve Çevre Komisyonu İzmir Barosu Merkez binası 5. 
katta toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyeleri, Av. Ayşegül Altınbaş, Av. Cem Altıparmak, 
Av. İbrahim Arzuk, Stj. Av. Serdar Şengün, Av. Yelda Kullap, Av. Enis Dinçeroğlu,  Av. 
Şehrazat Mercan ve Av. Şenol Karaaslan katılmıştır. 
  
 Av. Ömer Erlat, Av. Noyan Özkan, Av. Hande Atay, Av. Bircan Mersinli mazeret bildirdi.  
 
30.05.2011 günlü toplantı Gündemi 
 
 
 
 
Bilgilendirme 

 
 Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nca Arapdağı Maden Alanı ile ilgili açılan davanın 

ileride davacı asilin davadan vazgeçmesi ihtimaline karşın, İzmir Barosu'nun asil 
sıfatıyla dava açması önerisinin YK kabulü kararı verilmiştir.  

 Kütahya Gümüş Madeni ile ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç 
duyurusunun fikri takibinin yapılması ve Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde, 
yerinde savcılıkla yüz yüze görüşülmesi önerisinin kabulüne 24.05. 2011 tarihli YK 
toplantısında karar verilmiştir. 

 03 Haziran 2011 tarihinde çevre ihlalleri raporunun basına duyurulmasına ilişkin 
kokteyl düzenlenmesi, bu kokteyle diğer meslek odalarının davet edilmesi, tahmini 
katılım sayısının 100 kişi olarak düşünülmesi ve sarf kararının verilmesi önerisinin 
kabulüne 24.05. 2011 tarihli YK toplantısında karar verilmiştir. 

 Tamamlanan Çevre İhlali Raporu'nun Dünya Çevre Günü'nde hazır olması için 
ortalama 30 sayfa olarak 500 adet basılması ve buna ilişkin sarf kararının verilmesi 
önerisinin kabulüne karar verilmiştir. 

 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nde ÇED Muafiyeti'nin iptali için Baromuzca 
dava açılması, yine bu otoyolla ilgili başta İzmir, Bursa, Yalova, İstanbul Baroları 
olmak üzere tüm güzergah Barolarının dava konusuna teşviki ile Baromuza tebliğ 
edilen idari işlemlerin ve ÇED Muafiyeti’ne ilişkin düzenlemelerin iptali hakkında 
dava açılması halinde davanın ihbar edilmesi önerisinin kabulüne, 

 Başvurucu Nihan KALAYCIOĞLU'nun 10.05.2011 tarih ve 9044 gelen evrak sayılı 
Karaburun-Dereağzı bölünmüş yol çalışması ile ilgili dilekçesinin ek yapılarak konuya 
ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması önerisinin 
kabulüne, 

 İzmir İl özel İdare Müdürlüğü'nün altın madeni şirketlerine vermiş olduğu ruhsatların 
iptali için açılan davalar sonucunda maden ruhsatlarının iptalleri için İzmir İl Genel 
Meclisi Başkanı Serdar DEĞİRMENCİ'ye Baro tarafından mektup yazılması 
önerisinin kabulüne 
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Arapdağı Maden Alanı 
 

 İleride, davacı asilin davadan vazgeçmesi, takipsiz bırakması gibi olumsuz ihtimaller 
karşısında Baro’nun müdahil pozisyonunun etkisiz kalmaması için, İzmir Barosu’nun 
asil sıfatıyla dava açmasının YK tarafından karar verilmiştir. 

 Dava dilekçesinin Av. Cem Altıparmak, Av.Şehrazat Mercan, Av.Enis Dinçeroğlu ve 
Stj. Av. Serdar Şengün tarafından hazırlanmasına karar verildi.   

 
 
Bergama-Kozak Altın Madeni 
 

 İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü'nün altın madeni şirketlerine vermiş olduğu ruhsatların 
iptali için açılan davalar sonucunda maden ruhsatlarının iptalleri için İzmir İl Genel 
Meclisi Başkanı Serdar DEĞİRMENCİ'ye Baro tarafından mektubun Av. Enis 
Dinçeroğlu tarafından hazırlanmasına karar verilmiş idi. 

 İlgili mektubun beklenmesine gelecek yazıya göre işlemin yapılmasana karar 
verilmiştir.  
 

Çevre İhlali Raporlamasının Hazırlanması  
 

 İhlal raporu ile ilgili elimizdeki dokümanlar değerlendirildi. Mevcut dokümanların 
ışığında ortaya çıkacak bu çalışmanın güncel bir çevre ihlalleri raporlaması değil, 
Türkiye’de geçmişten bu güne yürütülen çevre ihlallerinin nasıl bir sistemle yol 
aldığını, örnek kararlar ve çevre mevzuatı üzerinden tespit ve deşifre eden bir çalışma 
olduğu, bu sebeple çalışmanın isminin raporlama çalışması olarak nitelendirilmemesi,  
gelmesi beklene eksik dokümanlar olduğu, çalışmanın formatının yeniden 
belirlenmeye ihtiyaç duyulduğu, bu sebeple, 5 Haziran’a yetiştirmek gibi bir 
sınırlamanın gerçekçi olmadığı konuşuldu. 

 Çalışmanın yeni formatı, içeriği ve yayınlanma tarihi konusunda komisyon mail 
grubunda gerekli tartışmanın yapılmasına, bu tartışma sonucunda ortaya çıkacak 
duruma göre hareket edilmesine karar erildi.  

 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Baro adına bir basın açıklaması hazırlanmasına Av. 
Cem Altıparmak tarafından basın açıklanmasının hazırlanmasına karar verildi.  
 
 
Bir sonraki toplantının 06 Haziran 2011 tarihinde saat 18:00 da İzmir Barosu merkez 

binada yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.30.05.2011 


