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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 Temmuz ayı toplantısının 12.07.2018 tarihli 26. 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 04.07.2018 tarihli ve 6213 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: 

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. 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 Altınordu İlçesi Kayadibi Mahallesi 4481 ada 54 ile 56 no.lu parseller ve Akkise  Mahallesi  4086 

ada 8, 9, 10 ve 2 no.lu kadastro parselleri arasında kalan yaklaşık 200 metrelik olan Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘Yukarı Sokak’ olarak kayıt ve tescilli bulunan ekli krokide (EK.1) 

gösterilen yol üzerinde mevcut 30-31-33-33/1-33/2 kapı numaralı evlerin bulunduğu ‘YUKARI SOKAK’ 

ismimin ambulans, jandarma ve benzeri kurumların kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi açısından ‘Soğuksu 

Sokak’ olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, ekli krokide (EK.1) gösterilen 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 REDDİNE, 

2) İlimiz Altınordu İlçesi Subaşı Mahallesi 985 ada 10 ile 986 ada 1 parseller arasında başlayıp,  1673 ada 9 

ile 939 parseller arasından devam eden ve 929 ile 961 parseller arasında son bulan Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘ECZ. KANİ ARSLAN SOKAK’ olarak kayıt ve tescilli bulunan ekli 

krokide (EK.2) gösterilen imar yoluna Ordu’lu bir şehidimizin isminin verilmesi veya ekli krokide 

gösterilen alanın ‘Zeytin Dalı’ ve benzeri isimlerle yeniden isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, 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 

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

benimsenmesi nedeniyle talebin bu aşamada REDDİNE, 

3)  İlimiz Gölköy ilçesi Karahasan Mahallesi 466 ada 84 ile 550 ada 1 parseller arasında başlayıp 371 ada 4 

ile 453 ada 1 parseller arasından devam eden ve 370 ada 4 ile 371 ada 1 nolu parselleri arasında son bulan 

Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘YILMAZLAR KÜME EVLERİ’ olarak kayıt ve 

tescilli bulunan ekli krokide (EK.3) gösterilen kadastro yolunun ‘TAVUKÇUOĞULLARI SOKAK’ 

olarak yeniden isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, 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 esasının benimsenmesi ve öncelikle 

isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara isim verilmesi esasının benimsenmesi nedeniyle, ayrıca, 

bölgedeki adres ve numaralandırma bütünlüğünün bozulmaması gerektiği dikkate alındığında talebin bu 

aşamada REDDİNE, 
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4) İlimiz Gülyalı İlçesi Hoşköy Mahallesi 253 ada 25 ile 254 ada 31 parseller arasında başlayıp 253 ada 11 

ile 254 ada 2 parseller arasında devam eden 236 ada 29 ile 257 ada 2 parseller arasında son bulunan ekli 

krokide (EK.4) gösterilen Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘MACİTLER SOKAK’ 

olarak kayıt ve tescilli adının ‘NEZAKET CÖRÜT CADDESİ’ 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 ve ayrıca, bölgedeki adres ve numaralandırma bütünlüğünün 

bozulmaması gerektiği nedeniyle, Nezaket Cörüt’ün isminin verilmesi talebinin öncelikle isimsiz cadde 

veya sokaklara ya da parklara verilmesinin araştırılması bağlamında ERTELENMESİNE, 

 

5) İlimiz Kabadüz İlçesi Başköy Mahallesi 909 ada 74 ile 910 ada 1 parseller arasında başlayıp 909 ada 79 

ile 910 ada 6 parseller arasına kadar devam eden Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde 

‘HATİPLİ SEMTİ KÜME EVLERİ’ olarak kayıt ve tescilli bulunan ekli krokide (EK.5) gösterilen 

kadastro yolunun ‘AKTAŞLAR SOKAK’ olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, ekli krokide 

(EK.5) gösterilen 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 REDDİNE, 

6) İlimiz Kumru ilçesi Yeniakçaalan Mahallesi 121 ada 23 ve 24 nolu parsellerden başlayıp 121 ada 24 ile 

101 ada 5 nolu parseller arasından güney yönünde ilerleyip 123 ada 15 ile 121 ada 34 nolu parseller 

arasına kadar devam eden ve yine 121 ada 24 ile 101 ada 5 nolu parseller arasından doğu yönünde 101 

ada 1 nolu orman parseline doğru yaklaşık 700 metre ilerleyen ekli krokide gösterilen yol  (EK.6.) Ulusal 

Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘BOZDAĞ SOKAK’ olarak kayıt ve tescilli bulunup ‘ZABİT 

AĞA SOKAK’ olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, söz 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 talebin bu aşamada REDDİNE, 
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7) İlimiz Mesudiye ilçesi Mahmudiye Mahallesi 204 ada 1 ile 199 ada 1 parselleri arasında başlayıp 382 ada 

ile 376 ada 8 parselleri arasında devam eden 372 ada 27 ile 199 ada 1 parselleri arasında son bulan ekli 

kokide gösterilen kadastro yolu (EK.7.) Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘YENERLİ 

SOKAK’ olarak kayıt ve tescillidir. Talep konusu yazıda ise sözkonusu yolun ‘AĞA MAHMUTLU ve 

CAMBAZLI SOKAK’ olduğu ve sistemde gözükmediği bu nedenle sözkonusu yolun ‘AĞA 

MAHMUTLU ve CAMBAZLI SOKAK’ olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, sözkonusu 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 talebin bu aşamada REDDİNE, 

8) İlimiz Perşembe İlçesi Beyli Mahallesi 153 ada 2 ile 156 ada 2 parseller arasında başlayıp,  153 ada 5 ile 

154 ada 2 parseller arasında devam eden ve 149 ada 47 ile 169 ada 16 parseller arasında son bulan ekli 

krokide gösterilen kadastro yolunun (EK.8.) Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde 

‘KELÇÜK SOKAK’ olarak kayıt ve tescilli olduğu, vatandaşlarca argoya yakın ve gülünç olarak 

karşılandığı ve bu nedenle ‘MELİKOĞLU SOKAK’ olarak isimlendirilmesi talep edilmektedir. 

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

Değişikliğine Dair Yönetmeliği’ne göre Anayasanın temel ilkelerine aykırılık teşkil eden, yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine ve  genel ahlaka aykırı, çirkin, müstehcen ve gülünç adlar ile ayrımcılığa, 

bölücülüğe, husumete, gerginliklere ve yanlış anlaşılmalara neden olabilecek isimler verilmeyecektir.  

KELÇÜK SOKAK ismi gülünç karşılanabilecek nitelikte düşünülmekle birlikte, MELİKOĞLU SOKAK 

ismi ise sadece bir zümreyi temsil eden isim olarak anlaşılabileceğinden, talep sahibi olan muhtarlığın da 

olumlu görüşü dikkate alınarak “KELÇÜK SOKAK” isminin “SELÇUK SOKAK” olarak 

DEĞİŞTİRİLMESİNE, bu şekilde kayıt ve tesciline, 

9) İlimiz Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi 293 nolu parsel ile 1781, 289, 290, 291 ve 292 nolu kadastro 

parselleri arasında kalan yaklaşık 120 metre uzunluğunda olan Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt 

Sistemi’nde ‘ATATÜRK BULVARI’ olarak kayıt ve tescilli bulunan ekli krokide (EK.9) gösterilen yol 

ismimin ‘KAPTANLAR SOKAK’ olarak isimlendirilmesi 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 REDDİNE, 
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10) İlimiz Ünye İlçesi Çamurlu Mahallesi 507 ada 2 ile 1069 ada 187 parselleri arasında başlayıp 232 ada 53 

ile 232 ada 37 nolu parsellerin arasında son bulan ekli krokide gösterilen (EK.10) imar yolunun Ulusal 

Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘AZMANLAR SOKAK’ olarak kayıt ve tescilli olduğu, argo 

ve gülünç olarak karşılandığı ve bu nedenle yeniden isimlendirilmesi talep edilmektedir. Büyükşehir 

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

Değişikliğine Dair Yönetmeliği’ne göre Anayasanın temel ilkelerine aykırılık teşkil eden, yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine ve  genel ahlaka aykırı, çirkin, müstehcen ve gülünç adlar ile ayrımcılığa, 

bölücülüğe, husumete, gerginliklere ve yanlış anlaşılmalara neden olabilecek isimler verilmeyecektir.  Bu 

anlamda konu ile ilgili olarak isimlendirme çalışması yapılması ve/veya yapılmaması bağlamında gerek 

Mahalle sakinlerinin ve Mahalle Muhtarının gerekse İlçe Belediyesi görüşünün alınabilmesi hususunda 

talebin bu aşamada ERTELENMESİNE,  

 

11) İlimiz Ünye ilçesi Çatak Mahallesi 2812 ada 32 ile 2814 ada 4 no.lu parsellerden başlayıp 2814 ada 39 

ile 2814 ada 38 parseller arasında devam eden 2822 ada 29 no.lu parsel arasında son bulan ekli krokide 

(EK.11)  gösterilen kadastro yolu Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘HOCALAR 

SOKAK’; 2804 ada 1 ile 2812 ada 1 nolu parsellerden başlayıp 2812 ada 7 ile 2812 ada 24 parseller 

arasında devam eden 2813 ada 3 ile  2814 ada 3 nolu  parselleri arasında son bulan ekli krokide gösterilen 

(EK.11A) kadastro yolu Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘UZUNKIRIK SOKAK’ 

olarak kayıt ve tescilli olup, sırası ile ‘TERZİLİ SOKAK’ ve ‘MUHAREMGİL SOKAK’ olarak 

isimlendirilmesi 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 REDDİNE, 

 

12) İlimiz, Ünye İlçesi Gölevi Mahallesi 1014 ada 3 ile 1015 ada 3 parselle arasından başlayıp 1242 ada 1 ile 

1241 ada 1 nolu parseller ve 1269 ada 1 ile 1270 ada 98 nolu parseller arasından devam edip 1270 ada 45 

ile 48 nolu parseller arasında son bulan ekli krokide gösterilen imar yolu (EK.12) Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde ‘GÜVENEVLER 1. SOKAK’ olarak kayıt ve tescilli olup, ‘ŞAİR KAYA 

DEMİRAL SOKAK’ olarak yeniden isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, sözkonusu 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 talebin bu aşamada REDDİNE, 
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13) İlimiz Ünye İlçesi  İnkur  Mahallesi 1232 ile 1233  nolu parselleri arasında başlayan ve güney yönünde 

devam edip  1250 ile 1249 nolu   parseller arasında son bulan ekli krokide gösterilen ekli krokide 

gösterilen (EK.13) yol Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde “HATİPLİ KÜMEEVLER” 

olarak kayıt ve tescilli olup, talep sahibi FARUK BAŞTÜRK isimli gazimiz ikamet ettiği söz konusu 

sokağın veya başkaca uygun bir alanda isminin yaşatılması isteğinde bulunmakta olup, öncelikle isimsiz 

sokak veya cadde veya park bulunup bulunmadığı hususlarında ilçe Belediyesinin görüşlerinin 

alınabilmesi için talebin bu aşamada ERTELENMESİNE,  

14) İlimiz Ünye İlçesi Saraçlı Mahallesi 166 ada 60 ile 1447 ada 3 parseller arasından başlayıp 166 ada 82 ile 

1779 ada 4 parseller arasından devam eden ve 166 ada 85 ile 1778 ada 1 parseller arasında son bulan 

Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sisteminde (AKS) “Menteşe 8 Sokak”  olarak tescil edilmiş olan 

sokağın, henüz açılmış bir adres ihtiva etmemesi nedeniyle, bir adres değişikliğine sebebiyet 

verilmeyeceği de dikkate alındığında, “MENTEŞE 8 SOKAK” isminin “ŞEHİT DAVUT KARAŞIN” 

olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, bu şekilde kayıt ve tesciline, 

 

15) İlimiz Altınordu İlçesi Alisayvan Mahallesinde yer alan ve 163 ada 6 parselden başlayarak Gündoğmuş 

Yaylasına kadar 3 kilometre boyunca devam eden ve ismi bulunmayan yola;  “GÜNDOĞMUŞ SOKAK” 

isminin VERİLMESİNE, bu şekilde kayıt ve tesciline, 

Komisyonumuzca, katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiş görülmüş olup, Meclis Başkanlığına arz 

olunur. 

 
 

 

 

Rabia GÖZPINAR Selim ALTAŞ 

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V. 
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