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KONU: İlimiz İkizce ilçesi Meydanına “İkizce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesi. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli 2016 yılı Ağustos ayı toplantısında 43. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İlimiz İkizce 

İlçesi meydanına “İkizce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesi talebine ilişkin 11.08.2016 tarihli 

önerge komisyonumuzca incelenmiştir. Bahse konu önergede; 

 

“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

Belediyemizin Ağustos ayı olağan toplantısında alınmış olan;  15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY 

terör örgütü tarafından düzenlenen darbe ve vatana ihanet kalkışması sonucunda İlçemiz meydanına “ İkizce 

15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesi ile ilgili meclis kararının onaylanmasını arz ederim.” 

denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 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. 

Bahse konu önergede atıf yapılan 15 Temmuz 2016 günü akşamı TSK içindeki FETÖ terör örgütüne 

bağlı bir cunta ve etkileri altına aldıkları illegal unsurlar bir kalkışma başlatmış, bu güzel cennet vatanımıza ve 

millete ihanet etmiş, algı operasyonlarıyla toplumsal gerilim oluşturmaya, milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü 

zedelemeye çalışmışlar, sivil halka bombalar yağdırmış, tanklarla sivil insanların üzerinden geçmiş, 

Meclisimizi bombalamıştır. Bu hain yapı milletimize, milli iradeye, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin meşru hükûmetine, Başbakanımıza ve vatansever güvenlik güçlerimize karşı darbe 

girişiminde bulunmuştur. 15 Temmuz, planlandığı gibi hain bir darbenin gerçekleştiği bir gün olmamış, 

bilakis şanlı bir halk direnişi ile Demokrasi Bayramı olarak tarihimize geçmiştir. İlimiz ve ilimizin tüm  

ilçeleri dâhil tüm Türkiye’de meydanlarda kadın, erkek, yaşlı, genç her yaştan, her görüşten insan nöbet 

tutarak darbeye karşı bir güç oluşturmuştur. 

Bu vesile ile konu önergede isimlendirilmesi talep edilen meydan; ekli haritada gösterilen İlimiz İkizce 

İlçesi “Hükümet Caddesi ile Hasan Kalyoncu Caddesi arasında kalan ve 1169 parsel içerisinde yer alan 

yaklaşık 1245 m
2
 miktarlı meydan” olup, belirtilen meydanın Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt 

Sistemi’nde (kısaca UAVT-AKS olarak ifade edilmektedir) hâlihazırda kayıt ve tescil edilmiş herhangi bir ismi 

bulunmamaktadır.  
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Bu nedenle, konu önergede sözü edilen ekli haritada gösterilen İlimiz İkizce İlçesi “Hükümet Caddesi ile 

Hasan Kalyoncu Caddesi arasında kalan ve 1169 parsel içerisinde yer alan yaklaşık 1245 m
2
 miktarlı alan’dan 

ibaret meydan’a “İKİZCE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI’ olarak isimlendirilmesi ve bu şekilde 

kayıt ve tescili hususu Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Meclisimizin olurlarına 

ve onaylarına arz olunur.  

İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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