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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

CADDE, BULVAR, SOKAK VE MEYDANLARIN 

 İSİMLENDİRİLMESİ İLE MEVCUT İSİMLERİN DEĞİŞİKLİĞİNE  

DAİR YÖNETMELİK 

 

 

Meclis Karar Numarası : 2017/137  

Meclis Karar Tarihi  : 13.06.2017  

Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2017 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 

 Amaç, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1-  (1)   Bu yönetmelik, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde, 

bulvar, sokak ve meydanlara isim verilmesi ile isim değişikliği yapılmasına dair esasları 

düzenlemek, adres ve veri bütünlüğünü korumak, adrese ilişkin mükerrer çalışmaları önlemek için 

hazırlanmış olup, söz konusu hususlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

MADDE 2-  (1)  Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanunu, 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile sair mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Ordu Büyükşehir Belediyesini,  

b) Başkanlık: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını,  

ç) Meclis: Ordu Büyükşehir Belediye Meclisini,  

d) Daire Başkanlığı: Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,  

e) Şube Müdürlüğü: Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Şube Müdürlüğünü, 

f) İlçe: Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçeleri 

g) Mahalle: Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler 

gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi, 

ğ) Mevki: Halk arasında yerleşim yerleri dışında kalan alanların tanımlamasında kullanılan 

ifadeyi, 

h) Cadde: Belediye yerleşim yeri sınırları içindeki geniş ve uzunca sokağı (ana yol), 

ı) Bulvar: Belediye yerleşim yeri sınırları içerisindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış 

taşıt yolları ve yaya kaldırımlarından oluşan geniş caddeyi, 

i) Sokak: Belediye sınırları içerisindeki bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya 

araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu (tali yol),  
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j) Meydan: Belediye sınırları içerisinde yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, 

bulvarların birleştiği geniş alanları, 

k) CBSM: Belediye sınırları içerisindeki Cadde, Bulvar, Sokak, Meydanı, 

l) Küme evler: Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, dağınık birden fazla binanın oluşturduğu 

yerleşim alanını, 

m) Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açısından 

tanımlanmasını,  

n) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlar; posta kodları, il, ilçe, bucak, 

köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası 

ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres 

bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri, 

o) Ulusal Adres Veri Tabanı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış 

tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanını, 

ö) MAKS: Mekânsal Adres Kayıt Sistemini, 

ifade etmektedir.  

  

İKİNCİ BÖLÜM 

İsim Verme ve Değiştirmeye İlişkin Usul Esaslar 

 

MADDE 4- (1) Adres ve veri bütünlüğünü korumak, adres ve numaralamaya (numarataj) ilişkin 

standardizasyon ile numarataj desenini bozmamak, vatandaşları adres ve abone değişikliği 

işlemleriyle karşı karşıya bırakmamak için, işbu yönetmelikle belirlenen esaslar dışında, isim 

değişikliği yapılmaması esastır.   

(2) Şehitlerimizin isimlerinin, yeni açılacak ve/veya isimsiz cadde, sokak, meydan veya bulvarlara 

verilmesi esastır. Şehitlerimize verilebilecek nitelikte uygun isimsiz cadde, sokak, meydan ve 

bulvar bulunmaması durumunda şehitlerimizin isminin park veya tesislerde yaşatılması alternatifi 

değerlendirilecek, şehit yakınının bu hususta görüşü alınacaktır.  

(3) İsim verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir; 

a) Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere veya tanımlarda geçen yerleşim alanları veya 

benzerlerine özel bir ad veya numara, meydanlara ise sadece ad verilecektir.  

b) Bir ilçe sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve 

küme evlere verilmeyecektir.  

c)  Anayasanın temel ilkelerine aykırılık teşkil eden, yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve  genel 

ahlaka aykırı, çirkin, müstehcen ve gülünç adlar verilmeyecektir. 

d) Ayrımcılığa, bölücülüğe, husumete, gerginliklere ve yanlış anlaşılmalara neden olabilecek 

isimler verilmeyecektir.   

e) Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler kullanılmayacak, yabancı ülke 

mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınacaktır. 

f)  Kişi isimleri verilirken; tarihi, manevi şahsiyetler, şehit ve gaziler, ulusal kahramanlar, 

şehrimize hizmet vermiş yerel yöneticiler, şehrin sosyal ve kültürel hayatına yön vermiş sporcu,  

sanatçı,  yazar gibi kamuya ve şehre mal olmuş kişiler olması dikkate alınacaktır.  

g) İsim verilirken semtin ve ilçenin coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleri göz önünde 

bulundurulacak, ilgili ilçe belediyesinin görüşleri alınacaktır. 
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h) Bir cadde, bulvar, sokak, meydan ne kadar uzun ve/veya geniş olursa olsun yapay bir şekilde 

parçalanarak yeni isimler verilmeyecektir.  

 

Diğer Hükümler 

MADDE 5- (1) Bu esaslar doğrultusunda; 

a) Adres ve numaralandırma çalışmalarında bütünlüğün korunması, tabela israfı ve iş kayıplarının 

önüne geçilebilmesi için; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla 

sınırlarının değiştirilmesi süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yönetilmesi esastır.  

b) CBSM’lerin isimlerinde oluşan değişiklikler, belediyemizin web sitesinden (www.ordu.bel.tr) 

kamuoyuna duyurulacak, yasal mevzuat hükümlerinde öngörülen sair hususlar ifa edilecek, ayrıca 

değişikliğin gerçekleştiği Mahalle Muhtarlığına en geç 30 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli Hükümler 

Yönetmelikte bulunmayan haller 

MADDE 6- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumda 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 

yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Başkanlık talimatlarına göre işlem yapılacaktır. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasını müteakip 

Belediyemizin web sitesinden (www.ordu.bel.tr) kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren 

yürürlüğe girecektir. 

 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu yönetmelik hükümleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 

yürütülür. 

 

 


