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KONU: İlimiz Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yapımı devam etmekte olan Karşıyaka 
Bulvarı’nın isim değişikliği hakkında. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli 2016 yılı Ocak ayı toplantısında 40. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İlimiz Altınordu 
İlçesi Karşıyaka mahallesinde halen yapımı devam etmekte Karşıyaka Bulvarı’na ”Kazım TÜRKMEN 
BULVARI” adı verilmesi talebine ilişkin 14.01.2016 tarihli önerge komisyonumuzca incelenmiştir. Bahse konu 
önergede; 

 
“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 
Ordu Belediyesi eski belediye başkanımız Sayın Kazım TÜRKMEN’in Ordu’ya yaptığı hizmetlerden 

dolayı adının yaşatılması için Altınordu Karşıyaka mahallesinde yapılmakta olan ve halen Karşıyaka Bulvarı 
olarak gözüken caddeye “KAZIM TÜRKMEN BULVARI” adı verilmesi için önergemizin ek gündem maddesi 
olarak alınması ve gereğinin yapılmasını arz ederiz.”  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. 

22.03.2013 tarih ve 28595 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6447 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile  Ordu ilinin T.C.’nin 30. Büyükşehri 
olması ile birlikte, Ordu ilinde, Ordu Belediye’sinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları 
içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi kurulmuş; müteakiben ilk mahalli idareler 
seçimleri olan 30 Mart 2014 Mahalli seçimleri ile birlikte de aynı adla oluşan Altınordu Belediyesi kurulmuş; İl 
Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Dolayısıyla, Altınordu 
Belediyesi’nin sınırları Altınordu ilçesinin mülki sınırları olmuştur. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları 
ise il mülki sınırlarıdır.  

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.  

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  
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ve sokaklara verilemez.” denilmekte; ‘Meydan, bulvar, cadde, sokak 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 önergede Ordu Belediyesi eski başkanı merhum Kazım Türkmen’in isminin ilimiz Altınordu 
ilçemizde Karşıyaka Bulvarı olarak bilinen Bulvara Kazım Türkmen Bulvarı adı verilmesi talep edilmekte ise 
de, 
  Ordu Belediyesi eski başkanı merhum Kazım TÜRKMEN’in isminin yaşatılması bağlamında Altınordu 
Belediye Meclisi’nce Komisyon çalışması yapıldığı da dikkate alındığında bu aşamada işbu raporumuzda atıf 
yapılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’te öngörülen anlamda <tekrara ve uygulamada 
numarataj ve kente ait adres bilgi sisteminde karışıklığa sebebiyet verilmemesi> açısından konu önerge 
hakkında karar verilmesinin ileride yapılacak meclis toplantılarına bırakılmak üzere ERTELENMESİ 
oybirliğiyle uygun görülmüş olup, işbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına 
alınmıştır. 
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