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

Değiştirilmesi Çalışması Hakkında. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli 2017 yılı Ocak ayı toplantısında 33. 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 12.01.2017 tarihli ve 350 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: 

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. 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) İlimiz Altınordu ilçesi, Yeni Mahalle 321 Sokak, 320 Sokak ve Okullar Caddesi arasında imar planında 

park alanı olarak işaretli olup, Altınordu Belediye binası önünde bulunan ekli krokide (EK.1) gösterilen alan isimsiz 

olup, sözkonusu alanın Altınordu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.10.2016 tarihli 68507 sayılı 

yazısı ile eki 2015/105 sayılı Meclis Kararı ve adı geçen ilgili İlçe Belediyesi’nin talep ve görüşleri doğrultusunda 

ALTINORDU BELEDİYE MEYDANI olarak isimlendirilmesi; 
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2) İlimiz Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 2084 ada 39 parsel ve 2084 ada 31 

parselden başlayıp 979 ve 980 adaların arasından devam ederek 1183 ada 11 parsel ve 1009 ada 8 ve 9 parselde sona 

eren ekli krokide işaretli (EK.2) sokak isimsiz olup, sözkonusu sokağın ‘DENİZ YILDIZI SOKAK’ olarak 

isimlendirilmesi,  

3) İlimiz Altınordu ilçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 379 ada 1 parsel ve 376 ada 13 

parsellerden başlayarak 379 ada 2,3,4 ve 376 ada 12,11,10 parsellerden devam eden Saray Mahallesi sınırında sona 

eren ekli krokide işaretli (EK.3) sokak isimsiz olup, sözkonusu sokağın ‘DÖRTLERELİ ÇIKMAZ SOKAK’ olarak 

isimlendirilmesi, 

4) İlimiz Altınordu ilçesi, Günören Mahallesi 115 ada 71 parselden ayrılarak 114 ada 48 parsel, 114 ada 58 

parsel ile 115 ada 93 parselin arasında devam eden ve 114 ada 77 parselde sona eren ekli krokide işaretli (EK.3) yol 

güzergahı hâlihazırda KOCAMUSTAFAOĞLU SOKAK olarak isimlendirilmiş ve Ulusal Adres Veri Tabanı Adres 

Kayıt Sistemi’nde (kısaca UAVT-AKS olarak ifade edilmektedir) hâlihazırda ‘KOCAMUSTAFAOĞLU SOKAK”  

olarak kayıt ve tescil edilmiş ise de yerleşim yeri sakinlerinin imzalı beyan ve talepleri doğrultusunda, sözkonusu 

sokağın 115 ada 71 parselden ayrılarak 114 ada 48 parsel, 114 ada 58 parsel ile 115 ada 93 parselin arasında devam 

eden ve 114 ada 77 parselde sona eren ekli krokide işaretli (EK.3) yol güzergahının isminin ‘MAKAROĞLU SOKAK’ 

olarak değiştirilmesi,  

5) İlimiz Ünye İlçesi, Gölevi Mahallesi 1015 ada 2 nolu parsel ile 1016 ada 2 nolu parsellerin arasından 

başlayıp, 1239 ada 1 nolu parsel ile 1240 ada 1  nolu parselin arasına kadar devam eden ekli krokide işaretli (EK.4.) 

imar yolu isimsiz olup, sözkonusu imar yolunun isminin ilgili İlçe Belediyesi’nin de görüşleri doğrultusunda 

“FAKÜLTE SOKAK” olarak isimlendirilmesi,  

6) İlimiz Ünye ilçesi, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesinden ayrılıp 915 ada 1 nolu parselin 

kuzeyinden başlayan ve sırasıyla; Fevzi Çakmak Mahallesi 967 ada 26 parselin güneyinden, Gürecülü Mahallesi 1212 

ada 37 parselin kuzeyinden, İpekyolu Mahallesi 19 ada 316 parselin güneyinden tünele giren, Bayramca Mahallesi 

1080 ada 22 parselin güneyinden tünelden çıkıp 22 ada 37 parselin güneyinden, Karşıyaka Mahallesi 1190 ada 1 

parselin güneyinden, Yunus Emre Mahallesi 1308 ada 7 parselin kuzeyinden devam edip 152 ada 46 parselin 

güneyinden tünele giren, Gölevi Mahallesi 1295 ada 1 parselin güneybatısından tünelden çıkan ve 1001 ada 11 parselin 

kuzeydoğusundan, Göbü Mahallesi 110 ada 1 parselin güneybatısından, Sahilköy Mahallesi 210 parselin güneyinden 

devam eden ve Kocuklu Mahallesi 722 parsel ile 295 parsel arasından Samsun-Ordu Karayoluna bağlanan ve 13,5 

Km uzunluğundaki 010-17 nolu ekli krokide işaretli (EK.6.) Ünye Çevre Yolu’nun “YUNUS EMRE BULVARI” 

olarak isimlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisimizin olurlarına ve 

onaylarına arz olunur. 
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