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KONU: Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının 11.10.2019 tarihli birleşiminde 23. 

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

İşlem Dairesi Başkanlığının, ilimize bağlı bazı ilçelerde hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara 

isim verilmesi ve/veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebine ilişkin 03.10.2019 tarihli ve 8342 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 Fatsa İlçesi Evkaf Mahallesi “Çarıkçı Sokak” isminin, yöreyle alakasız olduğu iddia edilerek, 

uzun zamandır yörede yaşayan bir aileye mensup olmaları nedeniyle, “Akyüz Sokak” olarak isimlendirilmesi 

talep edilmekte ise de, Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle 

Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın isim değişikliğinin 

yapılmaması ve ayrıca, bölgedeki adres ve numaralandırma bütünlüğünün bozulmaması gerektiği de dikkate 

alındığında, talebin bu aşamada REDDİ, 

2) Çaybaşı İlçesi Çınar Mahallesi “Cennetoğlu Sokak”  isminin “Kurudere Sokak” olarak değiştirilmesi 

için Çaybaşı Belediye Meclisinin karar aldığı, alınan bu karar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt 

Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmekte ise de, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. 

Maddesi g bendi uyarınca Cadde Sokak İsim verme ve/veya değiştirme yetkisi Büyükşehir Belediyesinde 

olduğundan, konunun ilçe belediyesiyle görüşülmek üzere, talebin bu aşamada ERTELENMESİ, 

3) İlimiz  Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesinde her hangi bir sokağa veya parka “Şehit Er Zekeriya 

KOCAKOÇ” adının verilmesi talep edilmekte olup, öncelikle isimsiz sokak, cadde veya park bulunup 

bulunmadığı hususlarında ilçe Belediyesinin görüşlerinin alınabilmesi için talebin bu aşamada 

ERTELENMESİ, 

4) İlimiz Gölköy İlçesi Alanyurt Mahallesi Kolağası sokaktan ekli krokide gösterildiği şekilde (Ek.1) 

ayrılan kısmın “Karabeyoğlu Sokak” olarak değiştirilmesi talep edilmekte ise de, talep konusu alanın yeniden 

isimlendirilmesi ve/veya ekli krokide gösterilen alanda isim değişikliği yapılmasının adres ve numarataj desenini 

ve bütünlüğünü bozması, Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle 

Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın isim değişikliğinin 

yapılmaması ve öncelikle isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara isim verilmesi esasının benimsenmesi 

nedeniyle, ayrıca, talep konusu alanın ilgili kurum veya vatandaşlarca kolayca bulunabilmesi durumunun tabela 

çalışması yapılmak suretiyle çözümleneceği de dikkate alındığında, talebin bu aşamada REDDİ, 

5) İlimiz Gölköy İlçesi Gölköy Mahallesinde bulunan TOKİ Konutları Bloklarında yaşandığı iddia edilen 

adres karışıklıkları nedeniyle yeni bir sokak isminin verilmesi talep edilmekte ise de, talebe konu bölgede Adres 

ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tüm bileşenleri ile adres standardı oluşmuştur. 

Bu nedenle, Büyükşehir Belediyemizin İsimlendirme ve İsim Değişikliğine Dair Yönetmelik 4. maddede yer 

alan, “adres ve veri bütünlüğünü korumak, adres ve numarataj deseni ile adres ve numaralandırmaya ilişkin 

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

parçalanarak yeni isimler verilmemesi” ilkeleri çerçevesinde, talebin bu aşamada REDDİ, 

6) İlimiz Kabataş İlçesi Hoşkadem Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan, “Hoşgadem Yaylasında” 

bulunan isimsiz yola isim verilmesi talebinin adresin temel ilkesi olan bulunabilirlik ilkesi ve “Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek; isimsiz yola “Hoşgadem 

Yaylası Kümeevler” isminin VERİLMESİ,  

7) İlimiz Kabataş İlçesi Kuzköy Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan, “Kuzköy Yaylasında” bulunan 

isimsiz yola isim verilmesi talebinin adresin temel ilkesi olan bulunabilirlik ilkesi ve “Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek; isimsiz yola “Kuzköy Yaylası Kümeevler” 

isminin VERİLMESİ, 

8) İlimiz Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallemiz Garkın sokağın ekli krokide (Ek.2)  gösterilen kısmına 

müstakil bir isim verilmesi talebinin, talebe konu yol parçasının mevcut sokakla fiziki bir bağlantısının olmadığı 

gerçeğinden hareketle, adres kavramının temelini oluşturan bulunabilirlik ilkesi ile “Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca uygun bir ismin belirlenmesine, isim tespit çalışmaları tamamlanıncaya 

kadar talebin bu aşamada ERTELENMESİ, 
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9) İlimiz Mesudiye İlçesi Merkez Mahallesi “Çam Sokak” isminin daha önceki adı olan “Biltekin Sokak” 

olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların 

İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın 

isim değişikliğinin yapmamak, 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” ilkeleri çerçevesinde, talebin bu aşamada REDDİ, 

10) İlimizdeki köprü, kavşak, tünel girişi gibi herhangi bir yapıya “Celal İnce” isminin verilmesi talep 

edilmiş ise de, konunun Cadde bulvar sokak veya meydanlara isim verilmesi ve/veya değiştirilmesi ile bir ilgisi 

bulunmadığından talebin değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara GÖNDERİLMESİ, 

11) İlimiz Perşembe İlçesi Kaleyaka Mahallesi Çeşmeönü Sokaktan ekli krokide (Ek.3)  gösterildiği 

şekilde ayrılan kısmın “Asya Sokak” olarak değiştirilmesi talep edilmekte ise de, talep konusu alanın yeniden 

isimlendirilmesi ve/veya ekli krokide gösterilen alanda isim değişikliği yapılması adres ve numarataj desenini 

ve bütünlüğünü bozması, Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle 

Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın isim değişikliğinin 

yapılmaması ve öncelikle isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara isim verilmesi esasının benimsenmesi 

nedeniyle, ayrıca, talep konusu alanın ilgili kurum veya vatandaşlarca kolayca bulunabilmesi durumunun tabela 

çalışması yapılmak suretiyle çözümleneceği dikkate alındığında talebin bu aşamada REDDİ, 

12) İlimiz Perşembe İlçesi Kozağzı Mahallesi Sakarat Caddesinden ekli krokide (Ek.4) gösterildiği 

şekilde ayrılan kısmın “İnce Sokak” olarak değiştirilmesi talep edilmekte ise de, talep konusu alanın yeniden 

isimlendirilmesi ve/veya ekli krokide gösterilen alanda isim değişikliği yapılması adres ve numarataj desenini 

ve bütünlüğünü bozması, Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi İle 

Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın isim değişikliğinin 

yapılmaması ve öncelikle isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara isim verilmesi esasının benimsenmesi 

nedeniyle, ayrıca, talep konusu alanın ilgili kurum veya vatandaşlarca kolayca bulunabilmesi durumunun tabela 

çalışması yapılmak suretiyle çözümleneceği dikkate alındığında talebin bu aşamada REDDİ, 

13) İlimiz Perşembe İlçesi Çaytepe Mahallesi “Kavra Sokağın” uzun ve girift yapısı nedeniyle adres 

sorunlarına neden olduğu ifade edilmekte olup, yapılan incelemeler sonucunda; mevcut numarataj deseninin 

adres kavramının temelini oluşturan bulunabilirlik ilkesi ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca Kavra Sokağın ekli krokide gösterildiği şekilde “Kavra Sokak”, “Kavra Değirmenbaşı 

Sokak” ve “Kavra Kıran Sokak” şeklinde İSİMLENDİRİLMESİ, 

14) İlimiz Ünye İlçesi Ortayılmazlar Mahallesi “Şehit İslam Çubuk Sokak” isminin, “Gazi Ahmet Oğuz 

Sokak” olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve 

Meydanların İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep 

olmaksızın isim değişikliğinin yapmamak, 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” ilkeleri çerçevesinde, talebin bu aşamada REDDİ, 

15) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Mart Ayı oturumunda görüşülerek ilçe belediyesinin 

görüşü alınmak üzere ertelenen “Çömlekçi Hamdi Kaya Sokak” isminin, Ünye Belediyemizden gelen olumlu 

görüş doğrultusunda, Ünye İlçemiz Burunucu mahallemizde bulunan ve ekli krokide gösterilen yola 

VERİLMESİ,  
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16)  İlimiz Ünye İlçesi Çamurlu Mahallesi “Şehit Muhittin Sokak” isminin, “Kanbaloğlu Sokak” olarak 

isimlendirilmesi talep edilmekte ise de Büyükşehir Belediyemizin ‘Cadde, Bulvar, Sokak ve Meydanların 

İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmeliği’nde haklı ve makul bir sebep olmaksızın 

isim değişikliğinin yapmamak, 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” ilkeleri çerçevesinde, talebin bu aşamada REDDİ, 

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

Başkanlığına arz olunur. 

 

 

 

 

 

    (Katılmadı) 

 

 

 

 

 

                       

Mehmet GENÇAY Murat ÇAVUŞ 

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V. 
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