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BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

11/09/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir 

Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında  toplanan Komisyonumuzca; Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 

03.08.2018 tarih ve 56567348-105.03-E.2716 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.08.2018 

tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 

Bülent Önuçan Sokak No: 2 de yapımı devam etmekte olan vatandaşların birçok aktiviteyi gerçekleştirme imkanı 

bulacağı, içerisinde çok amaçlı salonlar, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, spor salonu, düğün 

salonu, kitap kafe ve kapalı otopark olan yaşam merkezinin isminin belirlenmesi için “Tesis Bizden, İsim Sizden” 

halk oylaması anketi için vatandaşlardan Büyükşehir Belediyemize sosyal medya, mail ve diğer yollarla yolladığı 

çeşitli isim önerileri arasında düzenlenen Anket Sonucunda; birinci olan “TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM 

MERKEZİ” isminin Yaşam Merkezine verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ile 81 

inci maddesi kapsamında görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2018 tarih ve 56567348-105.03-E.2716 sayılı 

yazısında; 

 
 

Komisyon Görüşü: “İlimiz, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No: 2 de yapımı 

devam etmekte olan vatandaşların birçok aktiviteyi gerçekleştirme imkanı bulacağı, içerisinde çok amaçlı salonlar, 

kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark olan 

yaşam merkezinin isminin belirlenmesi için “Tesis Bizden, İsim Sizden” halk oylaması anketi için vatandaşlardan 

Büyükşehir Belediyemize sosyal medya, mail ve diğer yollarla yolladığı çeşitli isim önerileri arasında düzenlenen 

Anket Sonucunda; birinci olan “TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ” isminin Yaşam Merkezine 

verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülmesi” 

teklifi, yukarıda metni yer alan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2018 tarih ve 56567348-

105.03-E.2716 sayılı yazısı Komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddeleri gereğince 

ek dosya kapsamında değerlendirilmiş olup;  

 “TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ” isminin Yaşam Merkezine verilmesi Komisyon 

üyelerimizden  Hürol ÖNDER ve Onat AKDU’nun red oyuna karşılık OYÇOKLUĞU  ile uygun 

bulunmuştur. 

 

Belediye Meclisimizin onaylarına saygı ile sunulur.  11.09.2018 
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Muhalefet Şerhi 

 

 Muğla ili Menteşe ilçesi Orhaniye mahallesi 1027 ada, 6 parsel, Bülent Önuçan sokak No:2‘de yapımı 

devam etmekte olan çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanaat atölyeleri, dijital kütüphane, spor salonu, kitap 

kafe ve kapalı otopark tan oluşan 35.000 m2 inşaat alanına sahip bu eser, temel atma töreninde Menteşe Belediye 

Başkanının belirttiği gibi Muğla ili tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilmiştir. Muğla Büyükşehir 

Belediyesince yaptırılan en büyük projeye isim olarak Çağdaş Yaşam derneğinin kurucusu Türkan Saylan yerine, 

yurdumuzda çağdaş yaşamın temellerini atan Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün adının verilmesi, yaşam merkezinin adının “ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ” olmasının daha 

uygun olacağını düşündüğümüzden komisyon toplantısında “ TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ “ 

ismi verilmesi kararına RET oyu vermiş bulunmaktayız. Yüce Meclisin taktirlerine arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


