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KONU: Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 12.03.2019 tarihli ilk birleşiminin 

gündeminde bulunan, ilimiz ÜNYE ilçesi Burunucu Mahallesi’nde ekli haritada başlangıç ve bitiş sınırları gösterilen alanın 

‘ÇÖMLEKÇİ HAMDİ KAYA SOKAK’ olarak isimlendirilmesi talebine ilişkin ilçe Belediyesinin de görüşü alınması 

gerektiğinden TALEBİN ERTELENMESİ ’ne Meclisimizin 12.03.2019 tarihli ve 2019/57 nolu kararıyla  karar verilmiş 

olup, İlçe Belediyesinden ilgili Muhtar ve bölge sakinlerinden alınan görüşler üzerine konu hakkında komisyonumuzca 

yeniden yapılan inceleme neticesinde; 

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.  
Bu çerçevede konu teklifte isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi, 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;  

İlimiz ÜNYE İlçesi Burunucu Mahallesi’nde ekli haritada başlangıç ve bitiş sınırları gösterilen isimsiz alanın 

‘ÇÖMLEKÇİ HAMDİ KAYA SOKAK’ olarak isimlendirilmesi istenmekte olup, konu ile ilgili olarak ilçe Belediyesinin 

de olumlu görüşü, Muhtarlık talebi ve bölge sakinlerinin de isteği doğrultusunda ÜNYE İlçesi Burunucu Mahallesi’nde ekli 

haritada başlangıç ve bitiş sınırları gösterilen isimsiz alanın ‘ÇÖMLEKÇİ HAMDİ SOKAK’ olarak isimlendirilmesi 

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

arz olunur. 
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