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TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “Gültepe Mahallesi, Buyru sokağın tek numaraları 1…7, çift numaraları 2…20 olarak 
aksının yeniden düzenlenmesi, sokağın isimsiz kalan sonunun tek numaraları 1…5, çift numaraları 2…
12 olacak şekilde ilçemizde mükerrer olmayan bir sokak ismi verilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                           Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.06.2019 tarih ve R/2352970-15054 sayılı “Gültepe 
Mahallesi, Buyru sokağın tek numaraları 1… 7, çift numaraları 2… 20 olarak aksının yeniden 
düzenlenmesi, sokağın isimsiz kalan sonunun tek numaraları 1… 5, çift numaraları 2… 12 olacak 
şekilde ilçemizde mükerrer olmayan bir sokak ismi verilmesi” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                               Plan ve Proje Müdürlüğü’nün “Kağıthane ilçesi sınırları dahilinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca 2010 yılında yapılan numarataj çalışması esnasında; Buyru Sokağının, Gültepe 
mahallesi, Ayabakan Sokağından başlayıp, Papatya Sokağında biten, tek numaraları 1/1...15, çift 
numaraları 2…36, olan ''L" şeklindeki sokak Buyru Sokağıdır.

            Söz konusu Buyru Sokağının devamı şeklinde olan, kapalı olan imar yolunun açılmasıyla, 
Gültepe mahallesi, Ayabakan Sokağından başlayıp, sonunun Yeşilce Caddesinde bitecek şekilde sokak 
aksının yeniden düzenlenmesi kullanım kolaylığı getireceğinden, tek numaraları 1...7, çift numaraları 
2...20, olarak Buyru Sokağının güncellenmesi gerekmektedir.

     Ayrıca Buyru Sokağının isimsiz kalan sonunun, Suzan Sokağından başlayarak, Papatya Sokağında 
bitecek şekilde kapı numaralarının, tek numaraları 1… 5, çift numaralarının 2...12, olacak şekilde 
ilçemizde mükerrer olmayan bir sokak ismi verilmesi Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddeleri 
gereğince gerekmektedir.

     Bahsi geçen Buyru Sokağının sonunun yeniden düzenlenmesi ve isimsiz kalan kısmına sokak ismi 
verilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin ‘’g’’ bendi kapsamında 
değerlendirilerek karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim.” İbareli teklifi.

                         Hukuk Komisyonunun 05.11.2019 tarih ve R.31 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.06.2019 tarih ve R/2352970-15054 sayılı teklifi incelenerek; 

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (eZZ2eL) kodu yazınız.



Gültepe Mahallesi, Buyru sokağın tek numaraları 1…7, çift numaraları 2…20 olarak aksının yeniden 
düzenlenmesi, sokağın isimsiz kalan tek numaraları 1…5, çift numaraları 2…12 olan sonunun MÜGE 
ismini alması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

                           Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.                             

K A R A R              : 
                              Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi 2019 Yılı Kasım ayı  
toplantılarının 04.11.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “Gültepe Mahallesi, Buyru sokağın tek numaraları 1…7, çift numaraları 2…20 olarak 
aksının yeniden düzenlenmesi, sokağın isimsiz kalan sonunun tek numaraları 1…5, çift numaraları 2…
12 olacak şekilde ilçemizde mükerrer olmayan bir sokak ismi verilmesi” ile ilgili 05.11.2019/R-31 tarih 
sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 07 Kasım 2019 tarihli Kasım ayı 2. birleşiminde 
görüşülüp, yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ  ile KABUL edildi.
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*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (eZZ2eL) kodu yazınız.


