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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MAHALLE, BULVAR, MEYDAN, CADDE, SOKAK, PARK, 

 TESİS-SPOR TESİSİ VE BENZERLERİNE İSİM VERİLMESİNE DAİR  

YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak, Tanımlar 
 Amaç 

MADDE 1- (1)  Bu yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan ilçe, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak, park, tesis-spor tesisi ve benzerlerine 

Büyükşehir Belediyesine ait mülklere isim verilmesini düzenler. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 

maddesi ile 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmeliğe 

göre hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 3-  (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a)  Başkanlık   : Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

b)  Belediye  : Trabzon Büyükşehir Belediyesini, 

c)  Bulvar  : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bulvarları, 

ç)  Cadde          : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki caddeleri,  

d)  Daire Başkanı : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 

d)  İlçe              : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçeleri, 

e)  Küme Evler : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki küme                                    

evlerini, 

e)  Mahalle       : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki mahalleleri, 

f)  Meydan       : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki meydanları, 

g) Park   : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki parkları, 

ğ) Sokak  : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki sokakları, 

h) Şube Müdürlüğü : Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 

ı)  Tesis-Spor Tesisi : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tesis-spor     

tesisini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

     İsim Verme Esasları ve Hükümler 

Esaslar 

MADDE 4- (1)  İsim verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 

a) Verilecek isimler (Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokak) Mekansal Adres 

Kayıt Sisteminde (MAKS) sorun oluşturmaması için İlçe sınırlarında mükerrer olmamalı. 

 b)  İmar uygulamaları sonucu oluşan yeni yollarda bulvar, cadde ve sokaklara öncelikli 

olarak (61. Sokak gibi) numaralı isim verilmesi. 

 c)  Kişi isimleri verilirken; Tarihi şahsiyetler, ulusal kahramanlar ve şehrimize hizmet 

vermiş hayatta olmayan kişilere öncelik tanınması ancak şehrimizin yetiştirdiği devlet adamı, 

siyasetçi, STK (Sivil Toplum Kuruluşu) temsilcileri, yerel yönetici, eski belediye başkanları, 

şehrin sosyal ve kültürel hayatına yön veren, ülkemize üstün hizmetler sağlayan bilim adamı, 
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sporcu, sanatçı, yazar gibi kişilerin isimlerinin de yaşarken uygun bulvar, cadde, sokak, 

meydan, park, tesis-spor tesislerine verilmesi. 

 ç) İsim verilirken semtin coğrafi tarihi ve kültürel özellikleri de göz önünde 

bulundurulur, yersiz ve gereksiz değişiklikler yapılmaz. 

 ç) Şehitlik belgesi olan vatandaş isimlerinin, öncelikli olarak doğup büyüdüğü 

mahallelere verilmesi. 

 d) 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” gereğince 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. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının 

uygun  görüşü alınır. 

 e)  Özellikle isim değişiklik taleplerinde ilgili cadde ve sokakta oturanların çoğunluklu 

talepleri ve bu talepler için muhtarlardan görüş alındıktan sonra Belediyeye müracaat 

edilmesi. 

 f) Yerleşik kent dokusundaki sokak ve caddelere o yerin tarihi araştırılarak, yerel 

mekan için önemli olan ve anlam taşıyan kişiler, olaylar ve mekanların isim olarak verilmesi,  

g) Kurumlardan projesi ile gelen yol isimleri Büyükşehir Belediye Meclisince 

kabulünden sonra resmiyet kazanır. 

Hükümler 

MADDE 5-  (1) Bu ifadeler doğrultusunda; 

a) Adres ve numaralandırma çalışmalarında bütünlük sağlanması açısından, kapı 

numarası levhaları, cadde ve sokak levhaları tasarım ve üretiminin Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılması veya yaptırılması, levhaların montajının ilgili İlçe Belediyesi tarafından 

yapılması veya yaptırılması, 
  b) İlçe Belediyesi sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, 
bölünmesi, adlarıyla sınırlarının değiştirilmesi, İlçe Belediye meclisinin kararı ve 
kaymakamın görüşü üzerine valinin onayından sonra Mekansal Adres Kayıt Sistemine 
işlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin bilgilendirilmesi, 

c)   Adres ve numaralama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesince oluşturulacak İlçe 

Belediyesinin veritabanının Büyükşehir Belediyesinin veritabanına açık olması, ayrıca 

Büyükşehir Belediyesi veritabanının ilgili ilçe sınırında İlçe Belediyesine açık olması, Coğrafi 

Bilgi Sistemi için gerekli tüm verilerin karşılıklı olarak paylaşılması, sistemin devam 

ettirilmesi için güncellemenin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kent Bilgi 

Sistemi Şube Müdürlüğü denetiminde İlçe Belediyeleri tarafından yapılması,  

ç)  Bu çalışmalarda herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için İlçe Belediyesi 

adres ve numaralandırma çalışmalarını yürüten personelin Büyükşehir Belediyesi adres ve 

numaralandırma personeli ile bağlantılı olarak çalışmaları yürütmesi, 

 d) Büyükşehir Belediye Meclisinin gelir tarifesinde belirlediği numaralandırma 

ücretini Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesaplarına yatırılması, yatırılan ücretlerin İlçe 

Belediyesi tarafından dekontlarının fotokopilerinin her ay resmi yazıya eklenerek Büyükşehir 

Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilmesi, 

 e) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Kent Bilgi Sistemi 

standartlarına uyulması, 

 f) Alınan isim değişikliği meclis kararının (meydan, bulvar, cadde, sokak, park, tesis-

spor tesisi vb.  için) oylama bilgilerini içermesi (7 kabul 6 ret gibi) gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Yönetmelikte bulunmayan haller 

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

26245 sayılı adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmeliğe göre işlem yapılması. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

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

yürütülür.   

 
 


