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KONU: Hâlihazırda İsimleri Bulunmayan Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi veya Mevcut İsimlerin 

Değiştirilmesi Çalışması Hakkında. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.10.2017 tarihli 2017 yılı Ekim ayı toplantısının 30. 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 11.10.2017 tarihli ve 7726 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.  

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 Tablosu 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;  
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1) İlimiz Ulubey ilçesi, Durak Mahallesi, 115 ada 25 parsel ile 117 ada 29 parsel arasından başlayarak 

115 ada 13 parsel ile 117 ada 1 parsele kadar devam eden ekli krokide (EK.1) gösterilen kadastro yolunun Ulusal 

Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘Kömürocağı Sokak’ yerine sehven ‘Kömürcüoğlu Sokak’  olarak 

kayıt ve tescil edildiği, bu hususun ilgili mahalle muhtarının  beyanı ile de teyit edildiği dikkate alındığında ekli 

krokide (EK.1) gösterilen alanın “KÖMÜROCAĞI SOKAK” olarak değiştirilmesi, bu şekilde kayıt ve tesciline, 
  

  2) İlimiz Ünye ilçesi, Gölevi Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Caddesi’nden ayrılarak 1252 ada 1251 imar 

adalarının arasından Enginar Sokak’a bağlanan ekli krokide (EK.2) gösterilen imar yoluna “Sani Bey Sokak” 

isminin verilmesi talep edilmekte ise de, ekli krokide (EK.2) gösterilen alanın isimlendirilmesinin adres ve 

numarataj desenini ve bütünlüğünü bozacak olması yanında talep edilen ismin özel bir şahıs ismi olması 

nedeniyle talebin bu aşamada REDDİNE; 
 

  3) Ünye Kaymakamlığı’nın 26.09.2017 tarihli 2928 sayılı yazısı ekindeki yazıda Şırnak’ın Uludere İlçesi 

Bestler Dereler Bölgesinde çıkan çatışmada 21.04.2017 tarihinde şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam 

Çubuk’un babası Veli Çubuk tarafından İlimiz Ünye ilçesi, Gölevi Mahallesi Orta Yılmazlar Mahallesi Devlet 

Sahil Yolu Caddesi’nden ayrılıp 257-258 adalar arasından devam ederek Ortaokul Sokak ile birleşen ekli krokide 

(EK.3) gösterilen sokağın “Karanfil Sokak” olan isminin ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Sokak’ 

olarak isimlendirilmesi talep edilmekte olup, adı geçen şehidimizin ailesinin ikamet ettiği baba evinin bulunduğu 

ekli krokide gösterilen sokağın isminin “ŞEHİT İSLAM ÇUBUK” olarak değiştirilmesine, bu şekilde kayıt ve 

tesciline,  

 

 4) İlimiz Ünye ilçesi Karşıyaka Mahalle muhtarının 06.07.2017 tarihli dilekçesi ile daha önce Balavuz 

Sokak olarak adlandırılan sokağın adının muhtarlık talebi doğrultusunda Özbay Sokak olarak değiştirilmesinin 

münakaşaya dönüştüğü iddiası ile İlimiz Ünye ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Cumadeğirmeni Sokak No.112 

önünden ayrılıp 27, 28, 29, 30 parsellerden geçen ekli krokide (EK.4) gösterilen sokağın ‘Özbaylar Sokak’ olan 

isminin yeniden ‘Balavuz Sokak’ olarak değiştirilmesi talep edilmekte ise de, Büyükşehir Belediyemizin Cadde, 

Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliğinde haklı 

ve makul bir sebep yada durum olmaksızın isim değişikliğinin yapılmaması esasının benimsenmesi, ilgili mahalle 

muhtarının beyanındaki çelişki ve tereddüt nedeniyle ekli krokide (EK.4) gösterilen sokağın isminin 

değişmesinde ilgili bölge sakinlerinin haklı ve makul gerekçelerinin bulunup bulunmadığının mahallinde 

değerlendirilmesi gerektiğinden isim değişikliği talebinin bu aşamada ERTELENMESİNE, 

 

 5) Gülyalı Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarihli 7 sayılı kararı ile İlimiz Gülyalı ilçesi, Hoşköy 

Mahallesi Atatürk Caddesinden ayrılan ekli krokide (EK.5) gösterilen yolun ‘Macitler Sokak’ adının ‘Nezaket 

Cörüt Sokak’ olarak değiştirilmesi talep edilmekte ise de, Büyükşehir Belediyemizin Cadde, Bulvar, Sokak ve 

Meydanların İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliğinde adres ve veri bütünlüğünü 

korumak, haklı ve makul bir sebep olmaksızın isim değişikliği yapılmaması ve öncelikle isimsiz cadde, sokak, 

meydan veya bulvarlara isim verilmesi esasının benimsenmesi nedeniyle, Gülyalı İlçemizde yaptığı bağış ve 

yardımlarla tanınan Nezaket Cörüt’ün isminin verilmesi talebinin öncelikle isimsiz cadde veya sokaklara ya da 

parklara verilmesinin araştırılması bağlamında ERTELENMESİNE, 

 

6) İlimiz Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesinde bulunan ekli krokide (EK.6) gösterilen yolun Ulusal Adres 

Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘Kalpaklıoğlu Sokak” yerine sehven ‘Kalpakoğlu Sokak’  olarak kayıt ve 

tescil edildiği, bu hususun ilgili mahalle sakinlerinin yazılı  beyanı ile de teyit edildiği dikkate alındığında ekli 

krokide (EK.6) gösterilen alanın “KALPAKLIOĞLU SOKAK” olarak değiştirilmesine, bu şekilde kayıt ve 

tesciline,  
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7) İlimiz Altınordu ilçesi, Kuylu Mahallesi Sütler Sokak’tan 4384 ada 10 parsel ile 4386 ada 13 parsel 

arasından ayrılarak 4386 ada 2 ve 7 parsel arasında son bulan ekli krokide (EK.7) gösterilen kadastro yolunun 

Kuylu Mahalle Muhtarı ile bölge sakinlerinin taleplerindeki adresin ayırt edilmesi ve belirginleştirilmesi 

bakımından ‘YANBULOĞLU SOKAK’ olarak değiştirilmesi, bu şekilde kayıt ve tesciline,  

 

8) İlimiz Gülyalı İlçesi Turnasuyu Mahallesi Yeni Sokak’tan ayrılarak Altınordu İlçesi Akçatepe 

Mahallesi 108 ada 7 parsel 109 ada 9 parsel arasından devam ederek 109 ada 7 parsel ile 108 ada 14 parsel 

arasında son bulan kadastro yoluna ‘SEZAİ TÜRKMEN SOKAK’ isminin verilmesi talep edilmekte ise de, 

Büyükşehir Belediyemizin Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin 

Değişikliğine Dair Yönetmeliğinde kişi isimleri verilirken tarihi, manevi şahsiyetlerin, şehit ve gazilerin, ulusal 

kahramanların, şehrimize hizmet vermiş yerel yöneticilerin, sporcu, sanatçı, yazar gibi kamuya ve şehrimize mal 

olmuş kişilerin olmasının öncelikle dikkate alınacağı, bu anlamda, özel şahıs ismi verilmesinin sınırlandırılması 

ilkesinin benimsendiği, ayrıca, bölgedeki adres ve numaralandırma bütünlüğünün bozulmaması gerektiği dikkate 

alındığında talebin bu aşamada REDDİNE  

Komisyonumuzca katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiş görülmüş olup Büyükşehir Belediye 

Meclisimizin olurlarına ve onaylarına arz olunur. 
 

 

 

 

Rabia GÖZPINAR Selim ALTAŞ 

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

 

Hüseyin TAVLI Süleyman GÜNAL Hüseyin KORKMAZ 
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