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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 219                            

Karar Tarihi  : 09/08/2018              

KONUSU: 

27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. 

        c) İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach Hotel Bölgesinde 

ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde Büyükşehir 

Belediyemiz tarafından uygun görülen projelere göre tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. 

tarafından karşılanarak şartsız bağış olarak Belediyemize devredilecek olan;  nüfus yoğunluğu ve 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç 

ve yaya trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına 

kamu yararı gözetilerek yapımı tamamlanan 1 adet üst geçide, yazı eki dosyada kısa biyografisi yer alan 

şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in adının verilmesi hususunun 5393 sayılı 

Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülmesi. 

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda; 

      09/08/2018 tarihinde saat 15:20’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir 

Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 

09/08/2018 tarih ve  64061556-105.04-E.870 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 

09.08.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Bodrum İlçesi 

Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach Hotel Bölgesinde ve Büyükşehir Belediyemizin 

sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun görülen 

projelere göre tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından karşılanarak şartsız bağış olarak 

Belediyemize devredilecek olan;  nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun 

görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç ve yaya trafiğini düzenlemek ve 

yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına kamu yararı gözetilerek yapımı 

tamamlanan 1 adet üst geçide, yazı eki dosyada kısa biyografisi yer alan şirketin kurucusu ve yönetim 

kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in adının verilmesi hususunun 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 

inci maddesi kapsamında görüşülmesi” konusu görüşüldü. 
 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 09/08/2018 tarih ve 64061556-105.04-E.870 sayılı 

yazısında; 

 
 

İlgi : 10.05.2018 tarihli ve 113 sayılı Meclis Kararımız. 

  İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan üst geçide 

Rasih ÇELİK adının verilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyemizce ilgi meclis kararı alınmıştır. Bahsi 

geçen karar 5393 sayılı Kanun’un 81 inci maddesi hükmü gereğince Mülki Amirin onayına sunulmuştur. 

Onayın gerçekleşebilmesi için üst geçide verilecek isimle ilgili gerekçenin ve bu konuda yapılan 

araştırmaların Meclis Kararında detaylı olarak belirlenmesi istenilmektedir.  

             İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach Hotel Bölgesinde 

ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde nüfus yoğunluğu ve 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç 

ve yaya trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına 

kamu yararı gözetilerek, toplamda 2 adet üst geçit yapılması, işin yapımı esnasında hazırlanan projelerin 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından onaylanması koşuluyla, projeye uygun olarak yol ve kaldırım 

düzenlemelerinin yapılmasıyla birlikte tüm  maliyetin Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş tarafından 

karşılanarak Büyükşehir Belediyemize şartsız bağış devredilmesi ile ilgili bahsi geçen Şirketin 13 Mart 

2017  kayıt tarihli ve 11592/39194 ve kayıt sayılı dilekçeleri doğrultusunda   İdaremiz arasında 

imzalanan protokole göre 1 adet üst geçitin yapımı  tamamlanmıştır.  
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 Üstgeçidin tamamlanmasına müteakip, Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından verilen 18/08/2017 

kayıt tarihli 31890/117679 kayıt sayılı dilekçede özetle; Golden Beach Otel’i  satın alarak 14 Haziran 

2017  tarihinde hizmete açtıklarını, tesislerini  hizmete açmadan  kısa bir süre önce şirket kurucusu ve 

yönetim kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in  bir kalp krizi sonucu vefat etmesi nedeniyle adını ve anısını 

yaşatmak adına,  Şirketleri tarafından  yapımı tamamlanmış olan üst geçide “RASİH ÇELİK ÜST 

GEÇİDİ” adının verilmesini talep etmişlerdir.  

 Yapılan taleple ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca 06 Mayıs 2017 tarihinde  vefat eden 

“Rasih ÇELİK” hakkında OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK ile terör örgütüne üyeliği 

veya olumsuz ve sakıncalı durumunun olup olmadığı Muğla Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosuna yazı ile 

sorulmuştur. Muğla Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunca; Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla İl Emniyet 

Müdürlüğünden soruşturulmuştur. Gelen cevaplarda Rasih ÇELİK hakkında suç kaydına rastlanmadığı, 

üst geçide “Rasih ÇELİK Üst Geçidi” adının verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun görülen projelere göre tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm 

Ticaret A.Ş. tarafından karşılanarak şartsız bağış olarak Belediyemize devredilecek olan;  nüfus 

yoğunluğu ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm 

sebebiyle artan araç ve yaya trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların 

önüne geçebilmek adına kamu yararı gözetilerek yapımı tamamlanan 1 adet üst geçide,  Ek dosyada  

kısa biyografisi yer alan   şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in adının 

verilmesi hususunun 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülerek 

karar alınması için yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach 

Hotel Bölgesinde ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun görülen projelere göre, nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç ve yaya 

trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına kamu 

yararı gözetilerek tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından karşılanarak toplamda 2 

adet üst geçit yapılması ve şartsız bağış olarak Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili protokol 

imzalanmıştır. 1 adet üst geçidin tamamlanmasına müteakip Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş.  tarafından 

verilen 18/08/2017 kayıt tarihli 31890/117679 kayıt sayılı dilekçe ile Golden Beach Otel’i satın alarak 

14 Haziran 2017 tarihinde hizmete açtıklarını ancak tesislerini hizmete açmadan kısa bir süre önce 06 

Mayıs 2017 tarihinde şirket kurucusu ve yönetim kurulu başkanı yazı eki dosyada kısa biyografisi yer 

alan  “Rasih ÇELİK” in bir kalp krizi sonucu vefat etmesi nedeniyle adını ve anısını yaşatmak adına,  

Şirketleri tarafından yapımı tamamlanmış olan üst geçide “RASİH ÇELİK ÜST GEÇİDİ” adının 

verilmesi talebi Komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi gereğince ek 

dosya kapsamında değerlendirilmiş olup OYBİRLİĞİ ile uygun bulunmuştur. 

          Sayın Meclisimizin onaylarına saygı ile sunulur.  Denilmektedir.   

Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup 

Komisyondan geldiği şekilde kabulüne; 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81. maddesi kapsamında 

Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 

 

 

 


