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KONU: Tuncer ENGİN isminin Cadde veya Bölgeye Verilmesi. 

 

“KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli 32. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İlimizin iş, sanat 

ve kültürel hayatına katkıları olan Ordu Belediye Meclisi Eski Üyesi Tuncer ENGİN’in isminin şehrimizde bir 

cadde veya bölgeye verilmesi talebine ilişkin 10.01.2019 tarihli önergesi komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergede; 

 

ÖNERGE 

 

İlimizin duayen gazetecisi, Ordu Belediyesi Eski Meclis üyesi Ordumuzun yetiştirdiği saygı değer Tuncer 

ENGİN ‘i geçtiğimiz günlerde kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşadık. 

Ordu’nun iş, sanat ve kültürel hayatına çok kıymetli katkıları olan eski meclis üyesi Tuncer ENGİN’in 

onurlandırılması ve adının gelecek nesillere aktarılması için isminin şehrimizde bir cadde veya bölgeye verilmesi 

hususunun gereğini arz ederim.” denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/g madde hükmünde; <Büyükşehir belediyesinin yetki 

alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, 

bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine 

uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri 

ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar 

üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek> işlemlerinde görev, yetki ve sorumluluk 

Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir. Bu nedenle, sözkonusu hususlara ilişkin kararların Büyükşehir Belediye 

Meclisinden alınması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69. maddesine dayanılarak hazırlanan 

31.07.2006 tarihli 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ADRES VE 

NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK içeriğinde “Adres Bilgilerinin Oluşturulması” ana başlığında 

yer alan 3. bölümde ‘Ad ve Numara Verilmesi’ başlığı altında 11.  madde hükmünde “Mahalle, köy, mezra, 

mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi 

zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. 

Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde 

ve sokaklara verilemez.” denilmekte; ‘Meydan, bulvar, cadde, soka ve küme evlere ad verilmesi’ başlıklı 14. 

madde hükmünde  “Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece 

ad verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme 

evlere verilemez.” denilmekte; 24. madde hükmünde  “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin 

adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol 

açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, 

müstehcen ve gülünç adlar konulamaz.” denilmektedir. 
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Konu önergede Ordu Belediyesi eski meclis üyesi merhum gazeteci TUNCER ENGİN’in isminin 

şehrimizde bir cadde veya bölgeye verilmesi istenmekte ise de, Altınordu İlçemiz merkez mahallelerinde isimsiz 

cadde, bulvar, sokak ve meydan tespit edilememiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cadde, Bulvar, Sokak ve 

Meydanların İsimlendirilmesi ile Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmelik’te yer alan 4/1 madde 

hükmünde; “Adres ve veri bütünlüğünü korumak, adres ve numaralamaya (numarataj) ilişkin standardizasyon 

ile numarataj desenini bozmamak, vatandaşları adres ve abone değişikliği işlemleriyle karşı karşıya bırakmamak 

için, işbu yönetmelikle belirlenen esaslar dışında, isim değişikliği yapılmaması esastır.” denilmekte olup, buna 

göre isimleri bulunan cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesinin uygun olmayacağı anlaşılmakla, konu 

önergedeki talebin bu aşamada REDDEDİLMESİ; 

Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, tarafımızdan tanzim ve imza edilen komisyon raporu Meclis 

Başkanlığına arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (Katılmadı)     
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