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

Değiştirilmesi Çalışması Hakkında. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 20.09.2016 tarihli 2016 yılı Eylül ayı toplantısında 16. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığının, hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve mevcut isimlerin 

değiştirilmesi talebine ilişkin 09.09.2016 tarihli ve 8660 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 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. 

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 Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. 

Büyükşehri olması ve müteakiben ilk mahalli idareler seçimleri olan 30 Mart 2014 Mahalli seçimleri ile birlikte 

İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köylerin de tüzel kişilikleri kaldırılmış, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 

sınırları ise il mülki sınırları olmuştur.  

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 
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ve sokaklara verilemez.” denilmekte; ‘Meydan, bulvar, cadde, soka 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 teklifte hâlihazırda isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi, hâlihazırda isimleri 

bulunan cadde ve sokaklarda isim değişikliği talebiyle yapılan müracaatlar doğrultusunda oluşturulan Cadde 

Sokak İsim Talepleri Özet Tablosu incelenmiş olup, yukarıda da atıf yapılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 7/g madde hükmü gereğince bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisince alınması 

gerekmektedir. Buna göre, konuyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde;  

1) Gürgentepe Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihli 2015/01 sayılı kararı ile Akyurt Mahallesi Başalan 

Küme Evleri sınırları içerisindeki hanelerin, Yapraklık Küme Evleri ismi altında Okçabel Mahallesine 

katılmasına karar verildiği, sınır değişikliğine ilişkin sözkonusu kararın T.C. Ordu Valiliği İl Mahalli İdareler 

Müdürlüğü’nün 25.03.2015 tarihli 35083599-497-3292 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmaktadır. Konuyla 

ilgili yapılan incelemeler neticesinde ilimiz, Gürgentepe ilçesi Okçabel Mahallesi 720 ada 6 parsel ile 1219 ada 

4 parsel arasından başlayarak 811 ada 1 parsel yol ayrımından 796 ada 2 parsele devam eden; 796 ada 28 parsel 

sınırı boyunca ilerleyip 808 ada 1 parsele doğru devam eden; 808,806 ve 805 ada çevresinden geçip 804 ada 43 

parsel sınırından başlayarak 808 ada 11 parsel sınırına doğru devam eden; 814, 815 ada çevresinden geçerek 813 

ada 34 parsele doğru ilerleyen;  721 ada 6 parsel sınırından başlayarak sokağın başlangıç noktasındaki yol ile 

birleşen ekli krokide (EK.1) gösterilen alan ve/veya yerleşim alanının YAPRAKLIK KÜME EVLERİ olarak 

isimlendirilmesi;  

2) İlimiz Kabadüz ilçesi, Başköy Mahallesi Hatipli Semti Küme Evleri’nden 909 ada 74 parsel ile 910 

ada 1 parsel arasından ayrılarak; 909 ada 81 parsele kadar devam eden ekli krokide (EK.2)  işaretlenerek 

gösterilen isimsiz kadastro yolunun söz konusu yerleşim yeri sakini olan bir şahsın talebi doğrultusunda 

Öküzcüoğlu Sokak olarak isimlendirilmesi talep edilmekte ise de, yukarıda atıf yapılan ADRES VE 

NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK 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. Bu nedenle, ilimiz Kabadüz ilçesi, 

Başköy Mahallesi Hatipli Semti Küme Evleri’nden 909 ada 74 parsel ile 910 ada 1 parsel arasından ayrılarak, 

909 ada 81 parsele kadar devam eden kadastro yoluna sokak ismi verilmesinin ilgili yöre sakinlerinin görüşleri 

de sorularak ilgili İlçe Belediyesince veya Muhtarlıkça isim çalışması yapılarak görüşlerinin alınması suretiyle 

oluşturulması bağlamında ertelenmesi; 

3) İlimiz Kumru ilçesi Samur Mahallesi 325 ada 1 parsel ile 324 ada 1 parsel arasından Cemil Hacıvelioğlu 

Caddesi’nden ayrılarak 325 ada 11 parsele kadar devam edip Elekçi Irmağı’na giden ekli krokide işaretlenerek 

gösterilen yol (EK.3) isimsiz olup, söz konusu yolun isminin sözkonusu bölge sakinlerinin talebi ile ilgili İlçe 

Belediyesinin görüşleri doğrultusunda Mutafoğulları Sokak olarak isimlendirilmesi;   

4) İlimiz Perşembe ilçesi, Çaytepe Mahallesi,  

 Çaytepe Mahallesi, Çaytepe Devlet Karayolundan (Yalı Sokak) 161 ada 2 parsel ile 195 ada 3 parsel 

arasından ayrılarak 208 ada 1 parsele doğru devam eden ekli krokide işaretlenerek gösterilen yol 

(EK.4) isimsiz olup, söz konusu yolun isminin ilgili Mahalle Muhtarlığının talebi ile ilgili İlçe 

Belediyesinin görüşleri doğrultusunda Mahmutağadüzü Sokak olarak isimlendirilmesi,  

 Çaytepe Mahallesi, 109 ada 11 parsel hizasından başlayarak Devlet Karayolu boyunca 113 ada 21 

parsel üzerinde bulunan Yason Burnu sapağından 113 ada 9 nolu parsele doğru devam eden ekli 

krokide (EK.4/A) işaretlenerek gösterilen yol isimsiz olup,  söz konusu yolun isminin ilgili Mahalle 

Muhtarlığının talebi ile ilgili İlçe Belediyesinin görüşleri doğrultusunda Yason Sokak olarak 

isimlendirilmesi, 
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 Çaytepe Mahallesi, 187 ada 1 parsel ile 178 ada 23 parsel arasından Şıhlı Sokak’tan ayrılarak 187 

ada 46 parsel kadar devam edip Sarılık Sokak’la birleşen ekli krokide (EK.4/B) işaretlenerek 

gösterilen yol isimsiz olup,  söz konusu yolun isminin ilgili Mahalle Muhtarlığının talebi ile ilgili 

İlçe Belediyesinin görüşleri doğrultusunda Bosta Sokak olarak isimlendirilmesi, 

 Çaytepe Mahallesi, 202 ada 5 parsel ile 186 ada 5 parsel arasından Merkez Sokak’tan ayrılarak 

mahalle sınırı olan 201 ada 20 parsele devam eden ekli krokide (EK.4/C) işaretlenerek gösterilen 

yol isimsiz olup,  söz konusu yolun isminin ilgili Mahalle Muhtarlığının talebi ile ilgili İlçe 

Belediyesinin görüşleri doğrultusunda Kavalyanı Sokak olarak isimlendirilmesi, 

5) İlimiz, Ünye ilçesi, Saraçlı Mahallesi, Menteşe 6. Sokaktan 166 ada 60 parsel ile 1447 ada 3 parsel 

arasından ayrılarak, 166 ada ile 1446, 1779 ve 1778 adaları boyunca devam ederek Güdek Sokak’a bağlanan ekli 

krokide işaretlenerek gösterilen imar yolu (EK.5) isimsiz olup, söz konusu yolun isminin ilgili ilçe Belediyesi’nin 

talebi de dikkate alınarak Menteşe 8. Sokak olarak isimlendirilmesi;   

6) İlimiz Ünye ilçesi, Yüceler Mahallesi 1 nolu parselden devlet karayoluna ayrılarak sahile paralel olarak 

devam ederek 151 ada 9 nolu parselle devlet karayoluna bağlanan ekli krokide işaretlenerek gösterilen yol (EK.6) 

isimsiz olup, söz konusu yolun isminin ilgili Mahalle sakinlerinin talebi de dikkate alınarak Aşiyan 1. Sokak 

olarak isimlendirilmesi;   

7) İlimiz Fatsa ilçesi, İslamdağ Mahallesi 180 ada 36 parselden başlayarak 134 ada 1 parsel ile 188 ada 1 

parsel,131 ada 1 parsel,189 ada 1 parsel, 197 ada 1 parsel, 128 ada 2 parsel güzergâhı boyunca devam ederek, 

148 ada 48 parsel de sonlanmakta olan ekli krokide (EK.7) işaretlenerek gösterilen alan ve-veya yerleşim alanı 

‘Karıköy Kümeevleri’ olarak isimlendirilmiş ise de, yukarıda atıf yapılan ADRES VE NUMARALAMAYA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 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. Dolayısıyla, İlimiz Fatsa ilçesi, İslamdağ Mahallesi 180 

ada 36 parselden başlayarak 134 ada 1 parsel ile 188 ada 1 parsel,131 ada 1 parsel,189 ada 1 parsel, 197 ada 1 

parsel, 128 ada 2 parsel güzergâhı boyunca devam ederek, 148 ada 48 parsel de sonlanmakta olan ekli krokide 

(EK.7) işaretlenerek gösterilen sokağın isminin yerleşim yeri sakinleri ve Mahalle Muhtarlığının talebi dikkate 

alınarak “Güllük Küme Evleri” olarak değiştirilmesi,  

8) İlimiz Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesinde 109 ada 1 parsel ile 110 ada 2 parsel arasından başlayarak 

101,112,113,114,111,116,117,104 ada boyunca ilerleyen, 114 ada 30 parsele kadar devam eden ekli krokide 

(EK.8)  işaretlenerek gösterilen geniş yol  ‘Çoraklıbük Caddesi” olarak isimlendirilmiş ve Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde (kısaca UAVT-AKS olarak ifade edilmektedir) hâlihazırda ‘Çoraklıbük Caddesi”  

olarak  kayıt ve tescil edilmiş ise de, söz konusu yerleşim yeri sakinlerinin talebi, ilgili İlçe Belediye Meclisinin 

kararı ile söz konusu bölgede yaşayanların tamamının soy ismini taşıyan Nuhoğlu Caddesi olarak bilindiğinin de 

tespit edilmesi nedeniyle İlimiz Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesinde 109 ada 1 parsel ile 110 ada 2 parsel 

arasından başlayarak 101,112,113,114,111,116,117,104 ada boyunca ilerleyen, 114 ada 30 parsele kadar devam 

eden ekli krokide (EK.8)  işaretlenerek gösterilen yolun isminin ‘Nuhoğlu Caddesi’ olarak değiştirilmesi,  

9) İlimiz Gölköy ilçesi, Karahasan Mahallesinde ekli krokide (EK.9) gösterilen yerleşim yeri Topçular 

Küme Evleri olarak isimlendirilmiş olmakla birlikte, Topçular- Sağbekiroğlu kadastro yolundan Karahasan/ 

Karaağaç 518/5 parsel ile 516 ada 2 parsel arasından ayrılarak 532 ada 15 parsele doğru ilerleyen yolun en 

sonundaki hanelere sokak girişinin farklı olması, postacıların dâhi söz konusu haneleri bulmakta zorluk yaşadığı 

iddia edilerek, İlimiz Gölköy ilçesi, Karahasan Mahallesinde Topçular- Sağbekiroğlu kadastro yolundan 

Karahasan/ Karaağaç 518/5 parsel ile 516 ada 2 parsel arasından ayrılarak 532 ada 15 parsele doğru ilerleyen 

güzergâhın “Mehmet Ustagiller Küme Evleri” olarak isimlendirilmesi talep edilmiş ise de, söz konusu 

güzergâhın kadastral yol olarak tanımlanmadığının tespit edilmesi nedeniyle bu aşamada reddine; 
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10) İlimiz Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 146 ada 7 parsel ile 186 

ada 1 parsel arasından başlayarak 147 ada 13 parsel; 148,149 ada boyunca ilerleyen; 118, 151, 152,160, 156, 194, 

154, 185,197,196, 184 adalar arasından devam eden ekli krokide (EK.10) işaretlenen  kadastro yolu “Köysülükler 

Sokağı” olarak isimlendirilmiş ve   Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi’nde (kısaca UAVT-AKS olarak 

ifade edilmektedir) hâlihazırda ‘Köysülükler Sokağı”  olarak  kayıt ve tescil edilmiş ise de, yukarıda atıf yapılan 

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK 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. Dolayısıyla, Korgan 

ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 146 ada 7 parsel ile 186 ada 1 parsel arasından 

başlayarak 147 ada 13 parsel; 148,149 ada boyunca ilerleyen; 118, 151, 152,160, 156, 194, 154, 185,197,196, 

184 adalar arasından devam eden ekli krokide (EK.10) işaretlenen kadastro yolunun isminin, adı geçen yerleşim 

yeri sakinleri ile Korgan Belediyesi’nin talebi de dikkate alınarak “Acısu Sokağı” olarak değiştirilmesi 

Komisyonumuzca uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisimizin olurlarına ve onaylarına arz olunur. 
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