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20.01.2015 tarih ve 3331 sayrh yazrnrz;

ilgi

yaztnrz ile Amavutk<iy ilge srnrrlan igerisinde yerleqim yerleri dzellikleri
bakrmrndan biittinhik arz eden yerler ile bu yerlerin devamr niteli[inde olan yerlerin
belirlenmesinde yerleqim yeri ozellikleri bakrmrndan konut iqyeri, meydan, okul, kamu
binalarr gibi resmi ve <jzel biitiin yaprlann topluca bulundufu ve insanlarrn yerleEmek
amacryla btr arada yagadrklarr yerler ile biitiinliiftin kesintisiz olarak devam eden yerlerin
drqrnda kalan mahal ve mahallelerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Amavutkdy ilgesi 22 Mart 2008 tarihinde Resmi, Gazetede Yayrmlauan itge
Kurulmasr ve Bazt Kanunlarda Deligiklik Yaprlmasr Hakkrndaki 5747 sayrh Kanun ile
Arnavutkoy ilk t<ademe Belediyesi, Bofazkoy ilk Kademe Belediyesi, Bolluca ilk Kademe
Belediyesi, Tagoluk ilk Kademe Belediyesi, Haraggr ilk kademe Belediyesi, Hadrmkoy ilk
Kademe Belediyesi ve Durusu ilk Kademe Belediye'lerinin birlegtirilmesi sonucu oluqmuqtur.
Miilga Arnavutkoy ilk tcademe Belediyesi, mi.ilga Bofazkciy ilk Kademe Belediyesi,
miilga Bolluca ilk Kademe Belediyesi, miilga Tagoluk ilk Kademe Belediyesi, miilga Haraggr
ilk kademe Belediyesinin bulundu[u alan mevcutta Arnavutkoy merkez bolgesini
oluqturmakta olup bu b<ilgede konut ve buna bafh oluqan donatr alanlarr kesintisiz olarak
devamhhk gdstermektedir.

Aynca mi.ilga Hadrmk<iy ilk Kademe Belediyesinin oluqturdufu Hadrmkoy, Hastane,
Deliklikaya ve Omerli mahalleleri de konut, sanayi ve buna bagh olugan donatr alanlarr
kesintisiz olarak devamhhk gcistermektedir.
Bu alanlarrn drqrnda Balaban, Boyahk, Baklah, Karaburun, Yenikoy', Terkos, Durusu,
Tayakadrn, Yassrciren, Dursunk<iy, Yeqilbayrr, Sazltbosna, Qilingir ve Hacrmaqh mahalleleri
bulunmaktadrr. Bu alanlar 6360 sayfu On Ddrt ilde Aayaksehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi ilge
Kurulmast ile Ban Kanun Ve Kanun Htikmtinde Karurnuntelerde Degisiktik Yaptlmasma
Dair Kanuzr kapsamtnda ktiy tiizel kigiligi kaldrnlarak mahallelere ddni.iqtiiriilmiiq olup
merkez b<ilgelerinin drqrnda kalmaktadrr.

konusu alanlan ve mahalle srnrrlannr gdsteren harita yazrmrz ekinde
olup bilgilerinize arz ederim.
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