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

Değiştirilmesi Çalışması Hakkında. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2018 yılı Nisan ayı toplantısının 12.04.2018 tarihli 28. 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 06.04.2018 tarihli ve 3376 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. 

Hâli hazırda 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: 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre <Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 

benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek> Belediye Meclisinin görev 

ve yetkisindedir. 

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.  
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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. 

Gerek yukarıda atıf yapılan yasal mevzuat hükümleri gerekse “Ordu Büyükşehir Belediyesi Cadde, Bulvar, 

Sokak ve Meydanların İsimlendirilmesi ile Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 

işbu komisyon incelememize konu teklifte hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi, 

hâlihazırda isimleri bulunan cadde ve sokaklarda isim değişikliği yapılması talebiyle yapılan müracaatlar 

doğrultusunda oluşturulan Cadde Sokak İsim Talepleri Özet Tablosu incelenmiş olup, konuyla ilgili yapılan 

incelemeler neticesinde;  

1) İlimiz, Altınordu İlçesi, Kökenli Mahallesi, Güvendikli Sokak’tan ayrılan 176 ada 13 parsel ile 176 ada 12 

parsel arasından başlayarak 176 ada 40 parsel ile 176 ada 14 parsel arasında biten ekli kadastro yoluna mahalle tabelası 

yapılması ve yapılacak tabelaya “Emir Ahmetoğlu Mahallesi” yazılması talep edilmekte ise de, talep sahibinin talebine 

konu ettiği ekli kadastro yoluna sokak ve/veya mahalle ismi verilmesi halinde mevcut Numarataj düzeni ve bütünlüğü 

bozulacaktır. Talep sahibinin “ambulansların evini bulamadığı” gerekçesi ile ilgili olarak ise sorunun tabela 

çalışmasının yapılması ile giderilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle, talep sahibinin talebinin bu aşamada reddine;  

2) Terme – Samsun adresli talep sahibince ilimize yıllar önce fındık patozu getiren ilk kişi olduğu iddia edilen 

merhum Celal İnce’nin ilimizin herhangi bir caddesi, köprüsü veya sokağına isminin verilmesi talep edilmektedir. 

Şahıs isimlerinin verilmesinde öncelikle kamuya ve şehre mâl olmuş kişi isimlerinin dikkate alınması gerekmekle 

birlikte, talep sahibinin önerdiği babasının isimin değerlendirilmesi ancak isimsiz bir sokak veya caddenin tespiti ile 

isimsiz sokak veya caddede oturanların çoğunluklu talebi ile bu talepleri hususunda ilgili Muhtarlıktan görüş 

alınmasını müteakiben mümkün olacağından, talebin bu aşamada reddine; 

3) İlimiz Fatsa İlçesi, Ayazlı Mahallesi, Kumru Korgan Yolu Caddesi’nden ayrılan, 1193 ada 6 parsel ile 1194 

ada 3 parsel arasından başlayarak 1021 ada 1 parsel ile 1022 ada 4 parsel arasından devam ederek 410 parsel ile 412 

parsel arasında son bulan, ekli krokide gösterilen mevcutta “Ardıç Sokak” olan sokağın adının “Kıdemli Pilot 

Üsteğmen Mustafa Şerbetçi Sokak” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. 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; 4/2 madde hükmünde; 

“Şehitlerimizin isimlerinin, yeni açılacak ve/veya isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara verilmesi esastır. 

Şehitlerimize verilebilecek nitelikte uygun isimsiz cadde, sokak, meydan ve bulvar bulunmaması durumunda 

şehitlerimizin isminin park veya tesislerde yaşatılması alternatifi değerlendirilecek, şehit yakınının bu hususta görüşü 

alınacaktır.” denilmektedir. Bu nedenle, mevcut ARDIÇ SOKAK isminin değiştirilmesi talep edilmekte ise de, adı 

geçen şehidimizin yakınlarının da görüşü alınmak suretiyle, adı geçen şehidimizin isminin nüfusa kayıtlı olduğu 

ÇAMAŞ ilçemiz veya ailesinin yaşadığı FATSA ilçemiz sınırları içerisinde mevcut uygun bir parkta yaşatılması 

bağlamında konunun Çamaş ve Fatsa Belediyesi İlçe Belediye Meclisince değerlendirilmesi, ayrıca Çamaş ve Fatsa 

ilçemizde isimsiz bir cadde veya sokak tespitinin  yapılarak talebin değerlendirilmesi, bu nedenle, talebin bu aşamada 

ERTELENMESİNE;   
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4) İlimiz İkizce İlçesi, Merkez Mahallesi, Adalar Caddesi üzerinde 0 ada 160 parsel ile 0 ada 161 parseller 

arasında bulunan 12 metrelik ekli krokide gösterilen Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde hâlihazırda 

isimsiz olan imar yoluna “İSMAİL COŞKUN SOKAK”; İlimiz İkizce İlçesi, Merkez Mahallesi, Adalar Caddesi 

üzerinde 0 ada 159 parseli ikiye ayıran 7 metrelik ekli krokide gösterilen Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt 

Sistemi’nde hâlihazırda isimsiz olan imar yoluna “İMAM HATİP LİSESİ SOKAK” isminin verilmesi talep 

edilmektedir. Mezkur bölge sakinlerinin ve İlçe Belediyesinin görüşleri doğrultusunda İlimiz İkizce İlçesi, Merkez 

Mahallesi, Adalar Caddesi üzerinde 0 ada 160 parsel ile 0 ada 161 parseller arasında bulunan 12 metrelik ekli krokide 

gösterilen imar yolunun “İSMAİL COŞKUN SOKAK”, İlimiz İkizce İlçesi, Merkez Mahallesi, Adalar Caddesi 

üzerinde 0 ada 159 parseli ikiye ayıran 7 metrelik ekli krokide gösterilen imar yolunun “İMAM HATİP LİSESİ 

SOKAK” şeklinde isimlendirilmesi ve bu şekilde kayıt ve tescili; 

5) İlimiz Mesudiye ilçesi Erik Mahallesi’nde yapılacak isimlendirme ve numarataj çalışmalarında talep 

sahibi Dernek tarafından belirlenen cadde ve sokak isimlerinin esas alınması talep edilmektedir. 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.” denilmektedir. Bu nedenle, talep sahibinin talebinin mevcut isimleri bulunan cadde ve sokak isimlerinin 

değiştirilmesi yönünden reddine, öneri niteliğinde sunduğu isimlerin İlimiz Mesudiye ilçesi Erik Mahallesi’nde 

isimsiz cadde ve sokak tespitinin yapılması halinde bölge sakinlerinin, mahalle muhtarlığının ve İlçe Belediyesi’nin 

de görüşü sorulmak suretiyle değerlendirilmesine,  

6) İlimiz Perşembe İlçesi Efirli Mahallesi Yeni Sokak’tan ayrılan, 0 ada 821 parsel ile 114 ada 1 parsel 

arasından başlayıp 0 ada 821 parsel ile 113 ada 11 parsel arasında biten ekli krokide gösterilen sokak; 114 ada 11 

parsel ile 112 ada 11 parsel arasındaki ekli krokide gösterilen sokak; 114 ada 22 parsel ile 111 ada 1 parsel arasında 

başlayıp 114 ada 12 parsel ile 111 ada 21 parsel parsel arasında biten ekli krokide gösterilen imar yolu; 111 ada 20 

parsel ile 113 ada 19 parsel arasında başlayıp 111 ada 11 parsel ile 112 ada 2 parsel arasında biten ekli krokide 

gösterilen imar yolu; 113 ada 2 parsel ile 112 ada 1 parsel arasında başlayıp 113 ada 10 parsel ile 112 ada 12 parsel 

arasında biten eki krokide gösterilen imar yolu Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde hâlihazırda 

isimsizdir. Bu nedenle, İlçe Belediyesinin ve ilgili muhtarlık uygun görüşü de alınmak suretiyle İlimiz Perşembe İlçesi 

Efirli Mahallesi Yeni Sokak’tan ayrılan, 0 ada 821 parsel ile 114 ada 1 parsel arasından başlayıp 0 ada 821 parsel ile 

113 ada 11 parsel arasında biten güzergahın “GÜNBATISI SOKAK”; 114 ada 11 parsel ile 112 ada 11 parsel 

arasındaki güzergahın “GÜNDOĞUSU SOKAK”; 114 ada 22 parsel ile 111 ada 1 parsel arasında başlayıp 114 ada 

12 parsel ile 111 ada 21 parsel parsel arasında biten imar yolunun “SARIYEL SOKAK”; 111 ada 20 parsel ile 113 

ada 19 parsel arasında başlayıp 111 ada 11 parsel ile 112 ada 2 parsel arasında biten imar yolunun “KARAYEL 

SOKAK”; 113 ada 2 parsel İLE 112 ada 1 parsel arasında başlayıp 113 ada 10 parsel ile 112 ada 12 parsel arasında 

biten imar yolunun “LODOS SOKAK” şeklinde isimlendirilmesi ve bu şekilde kayıt ve tescili; 

7) İlimiz Perşembe İlçesi Kovanlı Mahallesi 159 ada 10 parsel ile 170 ada 3 parsel arasında başlayarak 160 

ada 14 parsel ile 191 ada 18 parsel arasında biten, devamında 160 ada 5 parsel ile 158 ada 48 parsel arasından başlayıp 

156 ada 29 parsel ile 165 ada 27 parsel arasında biten kadastro yolu ile 198 ada 1 parsel üzerinde geçerek 152 ada 58 

parsel de son bulan ekli krokide gösterilen mevcutta ‘SABANOĞLU SOKAK’ isminin “ÇOBAN SOKAK” olarak 

değiştirilmesi istenmektedir. 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, 
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vatandaşları adres ve abone değişikliği işlemleriyle karşı karşıya bırakmamak için, işbu yönetmelikle belirlenen 

esaslar dışında, isim değişikliği yapılmaması esastır.” denilmektedir. Bu nedenle, haklı ve makul bir nedene 

dayanmayan mevcut isim değişikliği talebinin REDDİNE; 

8) İlimiz Perşembe İlçesi Kozağzı Mahallesi 302 ada 4 parsel ile 320 ada 5 parsel arasından başlayarak 294 

ada 1 parsel ile 293 ada 1 parsel arasında ekli  krokide gösterilen imar yolu; 302 ada 64 parsel ile 293 ada 11 parsel 

arasından başlayarak 320 ada 34 parsel ile 294 ada 12 parsel arasında son bulan ekli  krokide gösterilen imar yolu; 

147 ada 54 parsel ile 293 ada 3 parsel arasından başlayarak 147 ada 78 parsel ile 294 ada 21 parsel arasında son bulan 

ekli  krokide gösterilen imar yolu; İnönü Caddesi’nden ayrılıp 146 ada 3 parsel ile 145 ada 1 parsel arasından 

başlayarak 326 ada 9 parsel ile 924 ada 1 parsel arasında son bulan ekli  krokide gösterilen imar yolu Ulusal Adres 

Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde hâlihazırda isimsizdir. Bu nedenle, İlçe Belediyesinin ve ilgili muhtarlık uygun 

görüşü doğrultusunda İlimiz Perşembe İlçesi Kozağzı Mahallesi 302 ada 4 parsel ile 320 ada 5 parsel arasından 

başlayarak 294 ada 1 parsel ile 293 ada 1 parsel arasında biten imar yolunun “KESTANE SOKAK”; 302 ada 64 parsel 

ile 293 ada 11 parsel arasından başlayarak 320 ada 34 parsel ile 294 ada 12 parsel arasında son bulan imar yolunun 

“GÜNEYSU SOKAK”; 147 ada 54 parsel ile 293 ada 3 parsel arasından başlayarak 147 ada 78 parsel ile 294 ada 21 

parsel arasında son bulan imar yolunun “GÖKNAR SOKAK”;  İnönü Caddesi’nden ayrılıp 146 ada 3 parsel ile 145 

ada 1 parsel arasından başlayarak 326 ada 9 parsel ile 924 ada 1 parsel arasında son bulan imar yolunun ayrıca bölge 

sakinlerinin de talebi ve görüşü doğrultusunda “HAKİM HALİM NİHAT ERGEN SOKAK” şeklinde isimlendirilmesi 

ve bu şekilde kayıt ve tescili; 

9) İlimiz Ulubey ilçesi Belenyurt Mahallesi’nde ‘YAYKINLIK SOKAK, ‘GÜCÜKBURUN SOKAK’, 

‘KAVŞAK SOKAK’, ‘KÖROĞLU SOKAK’, ‘AKKAYA DÜZÜ SOKAK’, ‘BELENYURT MERKEZ SOKAK’ 

adlarıyla yeni sokak isimleri verilmesi talep edilmektedir. ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK  11.  madde hükmünde “ Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, 

küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” denilmekte; 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; 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.” denilmektedir. Bu nedenle, talep sahibinin talebinin gerek mevcut isimleri bulunan cadde ve sokak isimlerinin 

değiştirilmesi yönünden reddine, gerekse tekerrür teşkil edecek şekilde isim verilmesi talebinin reddine; 

10) İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 93 parsel üzerinde mevcutta site içi yol olarak kullanılan, 

Yahya Arcan Sokak No:15 ile No:17 arasından geçen ekli krokide gösterilen alan Ulusal Adres Veri Tabanı Adres 

Kayıt Sistemi’nde hâlihazırda isimsiz olup, TEİAŞ cadde sokak aydınlatması işlemleri için isimlendirilmesine ihtiyaç 

olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 93 parsel üzerinde mevcutta site içi 

yol olarak kullanılan, Yahya Arcan Sokak No:15 ile No:17 arasından geçen ekli krokide gösterilen alanın ‘YAHYA 

ARCAN 1. SOKAK’ olarak isimlendirilmesi, bu şekilde kayıt ve tescili;  

11) İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 97 parsel üzerinde Yahya Arcan Sokak No:15 ile No:37 

arasından geçen mevcutta yol olarak kullanılan ekli krokide gösterilen alan Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt 

Sistemi’nde hâlihazırda isimsiz olup, TEİAŞ cadde sokak aydınlatması işlemleri için isimlendirilmesine ihtiyaç 

olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 97 parsel üzerinde Yahya Arcan 

Sokak No:15 ile No:37 arasından geçen mevcutta yol olarak kullanılan ekli krokide gösterilen alanın ‘YAHYA 

ARCAN 2. SOKAK’ olarak isimlendirilmesi, bu şekilde kayıt ve tescili;  
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12) İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 94 parsel üzerinde, Yahya Arcan Sokak No:33 önünden geçen 

mevcutta site içi yol olarak kullanılan ekli krokide gösterilen alan Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde 

hâlihazırda isimsiz olup, TEİAŞ cadde sokak aydınlatması işlemleri için isimlendirilmesine ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir. Bu nedenle, İlimiz Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi 0 ada 94 parsel üzerinde, Yahya Arcan Sokak 

No:33 önünden geçen mevcutta site içi yol olarak kullanılan ekli krokide gösterilen alanın ‘YAHYA ARCAN 3. 

SOKAK’ olarak isimlendirilmesi, bu şekilde kayıt ve tescili;  

13) İlimiz Ünye Atatürk Mahallesi Tuna Sokak ile Anafarta Sokak arasında kalan, 1143 ada 4 parsel ile 1144 

ada 3 parsel arasından başlayarak 621 ada 162 parsel ile 198 ada 81 parsel arasında biten imar yolu Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde hâlihazırda isimsizdir. Bu nedenle, İlçe Belediyesinin ve ilgili muhtarlık uygun 

görüşü doğrultusunda ilimiz Ünye Atatürk Mahallesi Tuna Sokak ile Anafarta Sokak arasında kalan, 1143 ada 4 parsel 

ile 1144 ada 3 parsel arasından başlayarak 621 ada 162 parsel ile 198 ada 81 parsel arasında biten imar yoluna “BAL 

SOKAK” olarak isimlendirilmesi, bu şekilde kayıt ve tescili;  

14) İlimiz Ünye ilçesi Karşıyaka Mahallesi 28 ve 600 no.lu parsellerin arasından başlayıp, devamla 30 ve 599 

nolu parseller arasını takip eden mevcutta ‘ÖZBAYLAR SOKAK’ olan yolun “BALAVUZ SOKAK” olarak 

değiştirilmesi talep edilmektedir. 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.” denilmektedir. Ancak, sözkonusu bölge sakinleri 

‘ÖZBAYLAR SOKAK’ isminin belirli bir haneyi ve grubu temsil ettiği, mevcut sokak isminin aralarında tartışmaya 

dönüştüğü, bu nedenle bal mumu anlamına gelen ‘BALAVUZ SOKAK’ olarak sokak isminin değiştirilmesini talep 

etmektedir. Bu nedenle, ilgili bölge sakinlerinin talebi ve muhtarlık uygun görüşü doğrultusunda İlimiz Ünye ilçesi 

Karşıyaka Mahallesi 28 ve 600 no.lu parsellerin arasından başlayıp, devamla 30 ve 599 nolu parseller arasını takip 

eden mevcutta ‘ÖZBAYLAR SOKAK’ olan yolun “BALAVUZ SOKAK” olarak değiştirilmesi,  bu şekilde kayıt ve 

tescili  

Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Meclisimizin olurlarına ve onaylarına arz 

olunur. 
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