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KONU: İlimiz Gölköy ilçesi Cumhuriyet Meydanının bir kısmının adının 15 Temmuz Gölköy Demokrasi 

Meydanı olarak değiştirilmesi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli 2016 yılı Ağustos ayı toplantısında 42. gündem 

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

ilçesi Cumhuriyet Meydanında fiili olarak bölünmüş olan (Gölköy Belediyesi-İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki) 2. alanın adının 15 Temmuz Gölköy Demokrasi Meydanı olarak 

değiştirilmesi talebine ilişkin 11.08.2016 tarihli önerge komisyonumuzca incelenmiştir. Bahse konu önergede; 

 

“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze, milli iradeye, vatanımızıın bölünmez bütünlüğüne 

karşı yapılmış olan darbe girişimini, Gölköylüler olarak şiddetle kınıyoruz. Bu haince girişimi önleyen güvenlik 

güçlerimize, kendisini cesaretle kalkan yapan kahraman vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin 

bu tür hain saldırıları düzenleyen terör örgütlerinden temizlenerek, aydınlık bir geleceğe en kısa zamanda 

ulaşacağına inanıyoruz. Demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Vatanı işgale, devleti ele geçirmeye, millet iradesine ipotek koymaya yeltenenlere karşı 15 Temmuz 

akşamı tüm teşkilat, Sivil toplumlar, Siyasi Partiler ve Ordu halkı olarak irademize sahip çıkmak için 

meydanlara koştuk. Bu meydanlardan biri olan İlçemizdeki Cumhuriyet Meydanının fiili olarak bölünmüş 

durumdaki Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan 2. Alanın 

adının 15 Temmuz Gölköy Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesini Meclisimizden arz ve talep ederiz.”  

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. 

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 il imizin tüm 

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

tutarak darbeye karşı bir güç oluşturmuştur. 
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Bu vesile ile bahse konu önergede <ilimiz Gölköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanının fiili olarak 

bölünmüş durumdaki Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan ikinci 

alanın adının 15 Temmuz Gölköy Demokrasi Meydanı olarak verilmesi> talep edilmekte ise de,  

Konu önergede isimlendirilmesi talep edilen fiili olarak bölündüğü belirtilen Gölköy Belediyesi, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan ikinci alan esasında tapuda ve imar 

planlarında meydan olarak nitelendirilmemiş olup, Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde (kısaca 

UAVT-AKS olarak ifade edilmektedir) CUMHURİYET MEYDANI olarak kayıt ve tescil edilmiş alanın devamı 

niteliğindedir, ayrı bir meydan olarak tanımlanabilecek nitelikte bir alan ve/veya ayrı bir meydan hüviyetinde 

değildir.  

Kaldı ki, konu önergede isimlendirilmesi talep edilen fiili olarak bölündüğü belirtilen alanın devamındaki 

alanın isminin Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde (kısaca UAVT-AKS olarak ifade 

edilmektedir) CUMHURİYET MEYDANI olarak tescil edildiği, konu önergede belirtilen ikinci alanın bir 

kısmının imar revizyon çalışmaları kapsamında park olarak nitelendirildiği, konu önergede verilmesi talep 

edilen ismin İlçe Belediyesince sözkonusu park alanında (15 Temmuz Demokrasi Parkı ve benzeri şekilde) 

düşünülebileceği, kaldı ki, birbirinin devamı niteliğinde ve yan yana bulunan iki ayrı meydan isminin 

uygulamada ve günlük hayatta karışıklığa sebebiyet verebileceği de dikkate alındığında, konu önergede geçen 

ikinci alanın isminin 15 Temmuz Gölköy Demokrasi Meydanı olarak verilmesi talebinin REDDİ gerektiğine 

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş olup, reddi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 

olurlarına ve onaylarına arz olunur. 

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