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KONU: Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının 13.12.2018 tarihli 22. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığının, İlimize bağlı bazı ilçelerde hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim 

verilmesi ve/veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebine ilişkin 04.12.2018 tarihli ve 10319 sayılı teklifi 

komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif Yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek Büyükşehir 

Belediyemizin yetki ve sorumluluğundadır. 

Hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve / veya mevcut isimlerin 

değiştirilmesi talebiyle yapılan müracaatlar doğrultusunda oluşturulan "Cadde Sokak İsim Talepleri Özet 

Tablosu" ekte sunulmuştur. 

Ekteki özet tabloda yer alan Cadde ve Sokakların isimlendirilmesi hususunda karar almak üzere evrakın 

Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 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, söz konusu 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.” denilmektedir.  
4342 sayılı MERA KANUNU’na tabi alanlar olup, Mera Kanunu’nun ‘Sınır Değişikliği’ başlıklı 29. 

madde hükmünde de; “Özel kanunları gereğince köy ve belediye veya diğer mülki idare sınırlarında yapılacak 

değişiklikler, mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin tahsis kararlarını etkilemez.” denilmektedir 
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Bu çerçevede konu teklifte hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi, hâlihazırda 

isimleri bulunan cadde ve sokaklarda isim değişikliği talebiyle yapılan müracaatlar doğrultusunda oluşturulan 

Cadde Sokak İsim Talepleri Özet Tablosunda yer alan talepler ile birlikte yapılan itirazlar incelenmiş olup, 

yukarıda da atıf yapılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g madde hükmü gereğince bu konularla 

ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisince alınması gerekmektedir. Buna göre, konuyla ilgili yapılan 

incelemeler neticesinde;  

 

1) İlimiz FATSA İlçesi Salihli Mahallesi’nde ekli krokide (EK.1) koordinatları gösterilen 

TONBULOĞLU SOKAK isimli sokağın bir bölümünün ‘ÇATAK SOKAK’ bir bölümünün ‘PİRO SOKAK’ 

olarak değiştirilmesi istenilmekte olup, ilgili kayıtlar üzerinde yapılan araştırmalarda ÇATAK SOKAK olarak 

bilinen ekli krokide gösterilen sokağın sehven TONBULOĞLU SOKAK yazıldığı tespit edilmiş olup,  ÇATAK 

SOKAK isminin başkaca mevcut olduğu, PİRO adının ise bir haneye ve/veya zümreye ait olduğu dikkate 

alındığında bu bağlamda ekli haritada (EK.1) başlangıç ve bitiş sınırları belirtilen sokağın adının ilgili Mahalle 

sakinleri ile Muhtarlık görüşü de alınmak suretiyle ‘SALİHLİ ÇATAK SOKAK’ olarak değiştirilmesi, bu 

şekilde kayıt ve tescili,  

 

2) İlimiz GÜLYALI İlçesi Turnasuyu Mahallesi’nde ekli krokide (EK.2) koordinatları ve/veya başlangıç 

ve biti sınırları gösterilen GARKIN CADDESİ’nin bir bölümünün MUSTAFA KARAHAN CADDESİ, 

MEHMET ATMACA CADDESİ veya HASAN YETKİN CADDESİ olarak değiştirilmesi istenmekte ise de, 

Büyükşehir Belediyemizin İsimlendirme ve İsim Değişikliğine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan;  

“adres ve veri bütünlüğünü korumak, adres ve numarataj desenini bozmamak, vatandaşları adres ve abone 

değişikliği işlemleri ile karşı karşıya bırakmamak, adres ve numaralandırmaya ilişkin standardizasyonu 

bozmamak; bir cadde, bulvar, sokak ne kadar uzun ve geniş olursa olsun yapay bir şekilde parçalanarak yeni 

isimler verilmemesi, bir zümreyi teşkil eder şekilde isimler verilememesi” ilkeleri çerçevesinde TALEBİN 

REDDİ; 

 
3) İlimiz KUMRU İlçesi Çatılı Mahallesi’nde adres ve numaralandırma işlemi yapılmamış alanlarda 

isimlendirme çalışması yapılması istenilmekte olup, bu bağlamda ekli haritada (EK.3) başlangıç ve bitiş sınırları 

belirtildiği üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde isimlendirme yapılmıştır:  

Mahalle Verilen İsim Harita Koordinat Listesi 

ÇATILI YALIN YAYLASI SOKAK EK.3 EK.3A 

ÇATILI MENTEŞ YAYLASI SOKAK EK.3 EK.3.A 

ÇATILI GÜCÜKGERİŞ YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI KURTALAN YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI DEPER YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI DÜZDAĞ YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI CAMBAZ YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI AMBARKAYA YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI SARIÇİÇEK YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI DÜZOBA YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI FIRINÖNÜ YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI ARALIK YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 

ÇATILI BOYACILI YAYLASI SOKAK EK.3. EK.3.A 
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 4) İlimiz PERŞEMBE İlçesi Çaytepe Mahallesi’nde ekli krokide (EK.4.) koordinatları ve/veya başlangıç 

ve bitiş sınırları gösterilen KAVRA SOKAK’ın bir bölümünün ‘KAVRA DEĞİRMENBAŞI SOKAK’ bir 

bölümünün ‘KAVRA KIRAN SOKAK’ olarak değiştirilmesi istenmekte ise de, konu ile ilgili olarak ilçe 

Belediyesi ile ilgili Mahalle Muhtarlığının da görüşü alınması gerektiğinden bu aşamada TALEBİN 

ERTELENMESİ; 
 

 5) İlimiz GÖLKÖY İlçesi Güzelyayla Mahallesi’nde adres ve numaralandırma işlemi yapılmamış 

alanlarda isimlendirme çalışması yapılması istenilmekte olup, bu bağlamda ekli haritada (EK.5) başlangıç ve bitiş 

sınırları belirtildiği üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde isimlendirme yapılmıştır:  
 

Mahalle Verilen İsim Harita Koordinat Listesi 

GÜZELYAYLA TAMALAN SOKAK EK.5 EK.5A 

 
  

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

Başkanlığına arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (Katılmadı) 

 

Rabia GÖZPINAR Selim ALTAŞ 

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V. 

Mehmet YILMAZ Mehmet BELEN Halis GÜNDÜZ 

Üye Üye Üye 


