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

Değiştirilmesi Çalışması Hakkında. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.04.2017 tarihli 2017 yılı Nisan ayı toplantısının ilk birleşiminde 

20. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığının, İlimize bağlı bazı ilçelerde hâlihazırda isimleri bulunmayan meydan, cadde ve 

sokaklara isim verilmesi ve mevcut isimlerin değiştirilmesi talebine ilişkin 04.04.2017 tarihli ve 2744 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. 

 Hâlihazırda 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. 



 

T.C. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

MECLİSİ 

Rapor No: 

2017/04 

 

Rapor Tarihi: 

26.04.2017 HUKUK KOMİSYONU RAPORU 

 

2 
 

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; 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. 

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 ilçesi Akyazı Mahallesi 610 parselden başlayarak 612, 647, 6346, 606, 607 parselleri ile 

Durugöl Mahallesi 1303 ada 20 parsel boyunca devam ederek 1303 ada 15 ve 13 parsel arasında son bulan mevcut 

durumda <ORGENERAL İBRAHİM FIRTINA BULVARI> olan ekli krokide gösterilen (EK.1) caddenin 

isminin “15 TEMMUZ MİLLİ İRADE CADDESİ” olarak değiştirilmesi,   

2) İlimiz Altınordu ilçesi, Bahçelievler Mah. 273 ada 1 parselden (Meteoroloji Müdürlüğü’nün batısından) 

başlayarak, 273 ada 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 parselden devam ederek 0 ada 2734 parselden geçen ve 0 ada 2731 parselde 

sonlanan ekli krokide gösterilen (EK.2) Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde isimsiz olan caddenin 

şehit yakınının talebi ve İlçe Belediyesinin de görüşü dikkate alınarak “ŞEHİT ENVER TOK CADDESİ” 

olarak isimlendirilmesi;   

3) İlimiz Altınordu ilçesi, Bucak Mahallesi, 358 Sokak olan imar yolunun isminin “ŞEHİT İSA BAYRAM 

SOKAK” olarak değiştirilmesi istenmekte ise de, Şehit İsa Bayram yakınının görüşü dikkate alınarak 17.05.1993 

tarihinde şehit olan şehit  İsa BAYRAM isminin Altınordu Belediyesi sınırları içerisinde yaşadığı bölge veya 

yakınında mevcut uygun bir parkta yaşatılması bağlamında konunun Altınordu Belediyesi İlçe Belediye 

Meclisince değerlendirilmesi,  

4) 15.06.1994 tarihinde  şehit düşen polis memuru Nail GÖZÜTOK’un isminin ilimiz Altınordu ilçesinde 

herhangi bir cadde veya parkta yaşatılması istenmekte ise de, halihazırda isimsiz bir cadde veya sokak ismi tespit 

edilemediğinden, Şehit Nail GÖZÜTOK yakınının talebi ve İlçe Belediyesinin görüşü dikkate alınarak adı geçen 

şehidimizin isminin Altınordu Belediyesi sınırları içerisinde yaşadığı bölge veya yakınında mevcut uygun bir 

parkta yaşatılması bağlamında konunun Altınordu Belediyesi İlçe Belediye Meclisince değerlendirilmesi,  

5) İlimiz Gürgentepe İlçesi Döşek Mahallesi Kırlı Sokak üzeri 143 ada 34 parseli de kapsayan Gürgentepe Merkez 

Camii Meydanı Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde isimsiz olup, ekli krokide (EK.3)  gösterilen 

meydanın ilgili İlçe Belediye Meclis kararı da dikkate alınarak “GÜRGENTEPE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ 

MEYDANI” olarak isimlendirilmesi ve bu şekilde kayıt ve tescili, 
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6) İlimiz İkizce ilçesi, Fatih Mahallesi 134 ada 31 parsel ile 132 ada 19 parsel arasından başlayarak 134 ada 18 

parsel ile 132 ada 13 parsel arasında biten ekli krokide (EK.4) gösterilen kadastro yolu Ulusal Adres Veri Tabanı 

Adres Kayıt Sistemi’nde isimsiz olup, ilgili İlçe Belediyesinin görüşleri doğrultusunda “KUŞDERE SOKAK” 

olarak isimlendirilmesi,  

7) İlimiz Kumru ilçesi Demircili Mahallesi 124 ada 3 parsel ve 126 ada 11 parsellerin arasından başlayarak, 110 

ada 6 parsel ve 116 ada ve 4 parsellerden ayrılan devamında 110 ada 3 parsel ve115 ada 1 parselden iki  kola 

ayrılıp devam eden kısım ve 125 ada 19 parsel ve 116 ada 4 parsel devam eden 116 ada 7 parsel ve 123 ada 3 

parsel (Yunus Emre Özel Eğitim Merkezi) önünden geçen 117 ada 1 parsel ve 123 ada 46 parselde sonlanan ve 

devamında Gücükler Küme Evlerine bağlanan ekli krokide (EK.5) gösterilen mevcutta CEYOOĞLU KÜME 

EVLERİ olan isminin DÜZKÖY KÜME EVLERİ olarak değiştirilmesi istenmekte ise de, konu bölgede isim 

hususunda ihtilaf bulunduğu dikkate alınarak, ilçe Belediyesinin de görüşü alınarak mevcutta CEYOOĞLU 

KÜME EVLERİ olan isminin numaralı isim verilerek “1 NOLU KÜME EVLERİ” olarak değiştirilmesi,  

8) İlimiz Perşembe ilçesi Çınar Mahallesi Orgeneral Halil İbrahim Fırtına Caddesi’nden ayrılan; 64 ada 1 no.lu 

parsel ile 65 ada 5 no.lu parsellerin arasından başlayıp 65 ada 1 nolu parselin doğusundan devam eden ve 63 ada 

26 nolu parselde bulunan yapıya kadar açık olan ekli krokide gösterilen (EK.6) kadastro yoluna “Çolak Sokak” 

isminin verilmesi talep edilmekte ise de, talep sahibinin talebine konu ettiği sadece 7 haneden müteşekkül çıkmaz 

sokak benzeri bir alana sokak ismi verilmesi halinde mevcut Numarataj düzeni ve bütünlüğü bozulacağından, 

talep sahibinin talebinin bu aşamada reddine,  

 9) İlimiz Perşembe ilçesi Ekinciler Mahallesi 202 ada 20 ile 189 ada 44 nolu parsellerin arasından başlayıp, 200 

ada 15 nolu parselin batısı, 199 ada 6 no.lu parselin güneyi ve 208 ada 39 nolu parselin doğusundan devam edip 

210 ada 24 ile 208 ada 31 nolu parsellerin arasına kadar devam eden ekli krokide (EK.7) gösterilen kadastro 

yolunun Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde sehven Tekirağu Sokok olarak kayıt ve tescil edildiği, 

isminin bölge sakinlerince Tekirağzu Sokak olarak bilindiği ve belirtildiği, bu hususun ilgili mahalle muhtarının  

beyanı ile de teyit edildiği dikkate alındığında ekli krokide (EK.7) gösterilen alanın “TEKİRAĞZU SOKAK” 

olarak değiştirilmesi, bu şekilde kayıt ve tescili,  

 

10) İlimiz Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesinde isimsiz bir cadde ya da sokağa emekli Yargıtay üyesi hakim 

merhum Halim Nihat Ergen isminin verilmesi talebinde bulunulmakta olup, bu kapsamda Kozağzı Mahallesinde 

isimsiz bir sokak veya caddenin tespiti ile isimsiz sokak veya caddede oturanların çoğunluklu talebi ile bu 

talepleri hususunda ilgili Muhtarlıktan görüş alınmasını müteakiben değerlendirme yapılması,   

11) İlimiz Ünye ilçesi, Hamidiye Mahallesi Refaiddin Şahin Sokak ve Koçkan Sokak arasında kalan; 1551 ada 

101 ile 1552 ada 102 nolu parseller arasından başlayıp, 1551 ada 103 nolu parselin batısından Çınarlık Mahallesi 

sınırlarına geçerek 1554 ada 61 nolu parsel ile 1570 ada 8 nolu parseller arasını takip ederek 1690 ada 1 nolu 

parsel ile 1691 ada 1 nolu parseller arasında son bulan ekli krokide (EK.8) gösterilen imar yolu Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde isimsiz olup, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda “ŞAHİN HOCA 

SOKAK” olarak isimlendirilmesi,  
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12) İlimiz Ünye ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Cumadeğirmeni Sokak’tan ayrılan; 28 ve 600 nolu parsellerin 

arasından başlayıp devamla 30 ve 599 nolu parseller arasını takip eden ekli krokide (EK.9) gösterilen kadastro 

yolu Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde isimsiz olup, ilgili mahalle muhtarlığının talepleri ve 

İlçe Belediyesinin de görüşleri doğrultusunda “ÖZBAYLAR SOKAK” olarak isimlendirilmesi,  

13) 08.02.2017 tarihinde  şehit düşen YAHYA EFİLOĞLU’nun isminin ilimiz Ünye ilçesinde herhangi bir cadde, 

okul veya parkta yaşatılması istenmekte ise de, halihazırda Ünye ilçemizde isimsiz bir cadde veya sokak ise tespit 

edilemediğinden, yakınını talebi ve İlçe Belediyesinin görüşü dikkate alınarak adı geçen şehidimizin isminin 

Ünye Belediyesi sınırları içerisinde mevcut uygun bir parkta yaşatılması bağlamında konunun Ünye 

Belediyesi İlçe Belediye Meclisince değerlendirilmesi,  

Komisyonumuzca uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisimizin olurlarına ve onaylarına arz 

olunur. 

 

 

 

Rabia GÖZPINAR Selim ALTAŞ 

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

 

Hüseyin TAVLI Süleyman GÜNAL Hüseyin KORKMAZ 
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