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İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, DRAGOS 3. DERECE 
DOĞAL SİT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI 

UYGULAMA İMAR PLANI

İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, DRAGOS 3. DERECE 
DOĞAL SİT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI 

UYGULAMA İMAR PLANI

Plan İşlem No: KUİP-34632053
Kurum Arşiv No: 72/2021
Ölçek: 1/1000

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Dragos 3. Derece Doğal Sit 
Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planına ilişkin -9- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı incelendi. Bakanlık Makamının 03.06.2021 tarihli ve 
1046626 sayılı Olur’u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. 
maddesi uyarınca tadilen onandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Cem DEDEŞ
İmar Planlama Daire Başkanı

BURSA-G22-a-08-c-2-c
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Bakanlığı me\zuatına göre ya 
olup, El

9.v zPlanlama > alanında düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin uygulamalarda, Çevre 

Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
Kılavuzu” nda belirtilen hususlara uyulacaktım

11 F\ \ \ \ \
^^NUT ALANLARI) \ \ l \

3.1. Yerleşik Konut Alanları

Yapılaşma koşullafrı:
(Kİ) alanlarındaki Konut al

En çok Emsal= 0.30
“YenjçokW3l Kat J \ <A l ı

3 (R2) atanlarındaki Konut alanlarında:
En çokEmsal= 0.75^4
Yençok: 4 Kat

(K3) alanlarındaki Konut alanlarında:
En çok Emsal= 1.25
Yençok: 5 Kat

İQ_35^

I 132

/TConut Alanları (TİCK)
X5xy4-nY!^G=x • V65!79)^ \ /\ \ <\ • \ • \. • Sk \. A vy . 8 \ . \-\z\. Bu alanlarda; ofis, muayenehane, işhanı, pasaj tipi çarşı, sinema, «tiyatrcÇ 
ıhane, sergi salonu, lokanta, kafeterya, banka, finans klirumları, sağlık, eğitip tesisleri 
/ter tel^il^^u^â^^Wx^mıh \âmı ramâpı tichçet ^lpak\üzeıgeAüst\kaıfSPm 

planımı ile ilgili uygulamada Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ı 
4:2x2. Bu alanlarda; planın getirdiği yapılaşma Açpşüllanm geçme 

standartlara uygun 'olmak' koşuluyla, özel muayenehane; özel pol 
vb. teştler yaplaoüimz\ \ X Ç A \ \1 \ \ \

4.3.3. Bu alanlarda; en çok TAKS:0x4Ö, en çok Emsal:0.75-', Yençok: 4 I

5. SOSYAL ALTYAPI ALANL.
\ \ \ \ \ \ \-/ \ \

5.1. Eğitim Tesisleri Alanı
5.1.1. İlkokul Alanı
Bu alanlarda uygulama Mili 
kreş de yer alabilir. Yapıl

5.1.2. Özel Eğitim Â^an

Bu alanlarda; uygulama Milli Eğitim E 
kreş de yer alabilir. Yapılaşma koşullan; Y^j^îc 5 

\54.3\Aiyaj y

Bu alanlaj
bakımeVı

a-.koşulları; Yençok? 4

LTEPE İLÇESİ, DRAGO
ORUM A A M AÇ Lİ U Y

3. DERECE DOĞAL SIT ALANI
LA WA İ^AR PLANnî»LAN NOTLARI: 
/ /// a / / / / il

1/1000 ÖLÇEKI
GENEL HÜKÜMt<R , . ,

1. Y^OOfU^ökli MaltcpcXpr^ısTIkL)erece,Ö9ğ^^Ç^^p7^^pfpâ^Ayfiaçlı^Uygula

İmarJPlanıpfelan paftşl^jlj^^^^yg^tefiYap^fue btebüojnjdü^
2. anlama alanındaki tüm uygulamalarda ağaç'fespitAçahşması yapılacak ve bu tespitd'göre
nitelikli ağaçların tümü korunacaktır. / / ///////// /// ///

3. Plan alanında akaryakıt istasyonları, depolama alanları yer alamaz ve/sanayi tesisleri
ı///y/ /&/ / yy/y,' y,'i

4. Sosyal Altyapı Alanları .■^Çfekııik Altyapi Alaplan kamu eline geçmeden ilgili parselin 
imarlı kısmında uygulama yapılamaz. / / Lğ / /J / A

5. İmar planlarına esas olan 19.01.2010 onay tarihli 1/2.000;Ölçekli yerleşime uygunluk harita
' / ve ıfc^upiygulamalarda / A/ / X// f- / Ay / T /

32 81> / // / ////////■/// r~\/ V / /__ -
6. Uygulama aşamasında ruhsata esas olmak üzere parsel ölçeğinde detaylı zemin etüdleri
y^ırılmadat^yajDij'uhsatı verilemez. ' Ç.Ş.B. ncajadilen düzehlenrhiştir

|^‘7. 2006/27başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık 

l/Afet^Açil DurıınteYönelim^a^kanlı^ı^azılarına^ulması zorunludur. j“ H"
8. Konut ve Ticaret+Konut alanlarında eğimden' dolayı açığa çıkan en fazla 1 ve 2. Bodi'um 
katlar emsale dâhil,/edilmek kaydıyla iskân edilebilir. Bodrum kâtların sığınak, tesisat otopark

I A1. . Q h / / / / lı f ! / / /ı / / / / / // // / /vb. ortak alan olarak kullanılması durumunda emsale dâhil değildir.

9. Planlama âlafiında merkezi özellik gösteren civarında özellikle sağlık, itfaiye, 
iletişim-haberleşine, vb. Tesisleri ile ana ulaşım aksına yakın alanlardaki park, mesire, gibi 
yerlerin uygun noktalarına, ilgili kuruluşların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı, ilgili 
görüşü alınmak ve Heliporl Alanı Yönetmeliği’ne uymak koşuluyla kamuya ait helikopter

y 11/ /1 / ! / L[ L 7/^

10. Halihazır haritadaki mülkiyet snıırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması 
durumunda unar uygulaması kadastral haritalardan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır. 
Ancak onayh iniar planlarında mevcut olarak gözüken yol kenar hatları ile kadastro yol kenar 
hatları arasında çeşitli maddi hatalardan kaynaklanan durumlarda/(kadastro’ya uygun olarak 
yapılaşmış alanlarda ve kadastrosu olup da yapılaşmamış alanlarda) imar planlarındaki yolun 
doğrultusu ve genişliğini değiştirmemek koşuluyla 2.00 m.’ye kadar değişiklik ile düzenleme 
-yapmayazpelediyesi yetkilidir. * / ,

11.3 Planlama bölgesi içerisinde 
hükümleri doğrultusunda engelli vatandaşların kullanımına, yönelik gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.

12. Planlama alanı kapsamındaki avan projeler ilgili belediyesince 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınmadan uygulamaya geçilemez.

Planlama alanı kapsamındaki bodrum kat kullanımlarında parsel büyüklüğünün en az % 
//// J // k\ J J J L A/ 1 kİ L \ x x y// /./

iniş-kalkı:

13

abiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu vb.) uygun

yapılacak tiim yapı/alanlarda; mer’i imar-yönetmeliği

onaylandıktan sonra Tabiat

i" Aia"ı®y>.

:vzu;
Ot

alanlarda; uygulama Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre yapıl 
hmevi rte* vnnılnhilir Yamlnsma kosullarr Yençok-' 2 Kat o

5.2. Sağlık Tesisleri Alanı /// //
Bu alanlarda; uygul, 
merkezi, verem s^aş 

 

saelı^ merkezi^Aemt polikliniği ve Bakanlığa bağlı diggîzkııllan
A,. WQ_/// ’ //h 32 //G-/

/bakımevi de yapılabilir. Y^ılaşma Aoşulları; Yençok: 2 Kat olup, E:0.50’d^

I \ \
lama Sağlık Bakanhğı mevzuatına göre yapılacak olup, 'aile sağlığı 

dklâanseri, hastane, kan merkezi, toplum sağlığı merkezj/ ağız ve diş 
t poli

da; Cami ile ilgili Müftülük görüşü de alınmak
ve diğ^f kullanımlar yer alabilir. Uyğulama mimari bütünlük^içinde 

ğcak olup, Cami dışındaki yapılaiila'^ençofe3-'Kat, E:0.10’e akçemey
lojm

4O’ının doğal zemin olarak bırakılması zorunludur.

14. Sağlık, okul ve 5.000 ıır üzeri Konut, Ticaret vö Ticaret+Kqnut alanlarında uygulama 
aşamasında giriş-çıkışlar ve otopark alanı ile ilgili olarak UTK (Ulaşım ve. Trafik Düzenleme 
Komisyonu) kararı alınması gerekmektedir ! IJ L / . I I // V /

AV / /y
15. Uygulama aşamasında planlama alanında tespiti/yapılmamış kültür varlığına rastlanılması 
durumunda İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdüılüğü’ne

/7//A/ AA-r/My I L 1 \ 2/ a/

16. Yapılaşmalıyda Samıyıtfıra Mania l’lfinı kraterlerine uyulacaktır. Ç.Ş.B.'nca tadilen düze 
(dD

/

pT Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında- 
llü^^îw£e-AyUte^fz6rdplüdııC-ı^^—

■ 18. Bu Plan ve Plan Hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda. 3194 Sayılı İmar Kanunu. 2863İ 
ayılı Kültür Ve Tabiat'Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili I 

Yönetmelikleri Hükümleri ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur. 

^U^uH^^ÜkumÛİe^/'yi \ \ \ \ \ \ \\ \
Otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılanması öncelikli olup, otopark sayı ve

Ç.Ş.B.'nca tadilen düzenlenmiştir
1
standartlan yürürlükteki Otopârk Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır.

/2Z Konut. Ticaret+Konut içerisindeki adalar üzerinde verilen çekme mesafelerine göre1 
yapılanamayan veya komşuluğunda ruhsatlı yapı bulunan ve/veya tek başına yapılanamayan | 
parsellerde/ zeminde yapılacak tespite göre uygulamadan etkilenen komşu parsellerin 
muvafakatten alınmak kaydıyla ilgili Belediyesince/ayrık, bitişik,! blok çözümlere gidilebilir

3. Bina derinliğinin 7.00m.’nin altına düştüğü parsellerde, bina derinliğinin hiçbir hoktada' 
7.00 m.’yi geçmemesi kaydıyla arka bahçe mesafesi 2.00 m.’ye kadar azaltılabilir) Ş ) t

4. Zemin oturumunda bina cephesinin 6.QÖm.’/nin altına düştüğü parsellerde, bina cephesinin 
hiçbir noktada 6.00 m.’yi geçmemesi kaydı ile yan lî)M§0Ofnesafeleri 2.00 m.’ye kadar 
azaltılabilir
I .1 . , x////x / /
5. İki yoldan cephe alan parsellerde; yoldan çekmeAfileşafelerine göre minimum 
ölçülerinin sağlanamadığı durumlarda, geniş olan yoT°on bahçe kabul edilerek diğer yol 
cephesini 3.00 m.’ye kadar düşürmeye ilgili belediyesi Yetkilidir. Yol genişliklerinin eşit 
olduğu durumlarda ön bahçe mesafesini belirlemeye ilgili 'belediye yetkilidir. Bu durumlarda 
yapılacak yapılarda minimum bina boyutlarına kadar bina yapılabilir. Yola cephesi 
m.’ye düşürülen parsellerde çıkma yapılamaz.

6. Saçak genişliği,\3 Kat’a kadar olan binalarda en fazla 1.50 m. ötebilir.

ıj v\Vı \âtı eğimi. Konut ve Ticaret+Konut alanlarında % 45’i geçemei. J

8. Çatılarda çatı gabarisini bozmayacak şekilde teras düzenlemeleri (yapılabilir, 
kapladığı brüt alanın % 20’si kadar teras açılabilir.

anlarında:

Konut alanlarında en çok TAKS: 0 40’tır. 
1ML İD11 I sj /
Ç’ı 1 S ı / 1/ I

bina

Çatının

yayınlanan ‘‘Bisiklet Yolu

-J 1 /
TİBn\\ \i-.x

e5>ıTsy\\\ VrH
r \\\

W \ YAS;

3.3.Konut alanlarında, ilgili ilçe belediyelerince bu planın onayından önce, ruhşatlı/imarına I 
uygun olarak yapılaşmışoparseller bulunması durumunda, bu parsellerde,en çok TAKS: 0.60’a 
kadar çıkarılabilir.

I C1I ÇUK

___ | Ç.Ş.B.'nca tadilen düzenlenmiştir 
I emsal değerini aşmamak kaydı ite?

«Sipjj JXkÎ^ ÇjAj^l^ TjLiiANLARİ

4.1. Ticaret Alanları (T)
4.1.1. Bu alanlarda; İş merkeğlöri, yönetim binaları, banka, finans kurumlan, ojıs-büro, çarşı,
çok kath mağazalar, otoparklar, ahşveriş merkezleri, konaklama tesisleri; sinema, tiyatro, 
müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, restoran; gazino, 
düğün salonu gibi _ .
geçmemek, ilgili kamu kurumun belirlediği standartları sağlamak ve uygun görüşü ah 
kaydıyla özel sağlık
hizmetlere ilişkin .yapıljarl yer alabilir. \
4.1.2. Ticaret alanlarında; eh çpk TAKS:0.40 yençok Emsal:0.75ÇYençok:4 Kat’tır

eğlenceye yönelik birimler; planın getirdiği yapılaşma koşullarını

tesislerî\ ile Özel eğitim tesisleri, kurslar, etüt merkezleri gib
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Bu pafta; fotogrametrik yöntemle, koordinatları 
ve pafta bölümlemesi en son güncellenmiş 
TUTGA'ya bağlı 2005.0 epoğunda, 
GRS80 elipsoidinde, Transversal Mercator (TM) 
izdüşümünde ve ITRF96 datumunda düzenlenmiştir. 
Yapılar saçak çizgileriyle gösterilmiştir.
Eşyükseklik eğrisi aralığı 1 metredir.
Yüklenici firma: Mescioğlu+Şahkar+Fotomap ortak girişimi

Isr
Ayhan Faruk MESCİ 

Harita Mühendisi

5.4. Sosyal ve Kültürel TesiŞrAJaMâgE \
yn 29

^S^L^ŞÛSyuı TesS^fanı^yZs oz 8
Bûyalanlarda; k^+^^yu^^ecuteyuvasT^^Mı  ̂
rehabilitasyon merkezi, topluhl^ne/kezi 1, şefkatI 
Yençok: 4 Kat olup, E:0.7§wÇ^

5.4.2. Özel Sosyal Tesis Alanı
Bu alanlarda; kreş, kurs^vurt, çocuk yuy^Ç
lciıabıhiasyuıı ıııcıku/ı, iupluııı ıııcıkczı, çcfkS^vTCwaTOyeyzretwx^s/^-vrx^ ,
A rumuzlu özel sosyal tesis alanında yapılaşp^Çkobran;

B rumuzlu özel sosyal tesis alanında yapılanma k^ul^^^^Öâakl^^^^açöl^^ Kat’tı

5.5.Açık ve Yeşil Alanlar
5.5.1. Paıl/V '
Aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bölgenin yeşil alan ve park gereksinimini 
karşılayacak bu alanlarda çevre} le uyumte7/doğal değerleri ortayaçık^^akuygu 
düzenleme projelerine g&fe ıjygıılama yapılacaktır.
Ş^r^anteroteğaçıkhay^z/pc^/ate'Üter ı (geoal^ılarÇyüni^üA'kîJ^lıisiklet paÇJ^kyj y vb.) çocuk 

oyun alanları vb. birimler yapılabilir. Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak

Yeşil alanların en az %70’si ağaçlık, çayır vb. en fazla %30’u sert zemin (sert zeminler için, 
spor alanlarmın özel kaplamaları hariç, yağmur suyu geçirimine 
malzemeler kullanılacaktır) olarak düzenlenecektir.

A Ğ AFeTTEHLİKELİ ALANLAR
6.1. Yapı Yasaklı Alan (İSKİ Dere İşletme Bandı)

/ . / / ■/■•"/ ] ■/' / İli
( Bu alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğü =>-/—ir —~ ___  ° ~~
^yapı yapılamaz. Yaşil alan olarak düzenlenecek bu alanlarda; çevreyle Iıyumluı doğal değerleri 

ortaya çıkaracak v; toprâk yapışım bozmayacak şekilde uygun peyzaj düzenleme projelerine 
göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlara cepheli parsellerde İSKİ/Genel Müdürlüğü görüşü 
alınmadan uygulan

Tugay Deresi Dere
İ^kma_3kıruz_Ajan_( Iaskın_()nk}mli Yanılasma Aparn) JÜL __

| İSKİ Genel Müdürlüğünün (Plan Proje Dairesi Başkanlığı) 02.11.201^tarih ve __
ildiği üzere! o^sUkom/plan sanÖsrtom taşkujöntenii yapılaşma | 

alanında kalmaktadır! Taşkını önlemli yapılaşma alanı dâhilinde; herhangi bir noktada su

rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkakevleri yer alabilir.
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izin veren kilit taşlâr vb.
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ğü için gereklıTarrtma ite-ilgili J esişler dışında herhangi bir

a yapılamaz. \ I \ \ T\ "T11 V1—
t 1 I’İ \\20\[ 1044 \ ] 17 Jl
İşletme Bandındaki yeşil alanda bisiklet yolları yer alapilir.

H

’ n Ç.Ş.B.'nca tadilen

| basman kotu, belediyesince taşkın risk haritasında,yer alan su yükseklikleri çe mer ’i imar | 
■ yönetmeliğine uygun olar^kjBelediyesirtce veri^cdktir. y* ~

7yİ. Ulaşım/Karaypllaiı
7.1.1. Taşıt Yoliug^|p^

Planlama alanı içinde 10,yll2 ve 
sokaklar, meydanlar, kentşel-sosyal ve kentsel-teknik altyapı alanları ite birlikte ele alınarak

aw8oS7\v / ı - u --ııın ı «mi ırıjvv —■ a r-Kadastral boşluk fâftanj parsellerin ftadaşt^s^wlaHAstjk^®||feınırı p|acjaktır. Arta kalan alan 
gerekli görülen noktalarda parsellerin cephe almasını engellememek kaydıyla cep

15 m. genişliğinde gösterilerdyollardır. Yol güzergâhına açılan 
jAjV'USSÎİ_ *_Lı Vnk-VîiZl ..ı^h~llİI_ıV.ı/.l.lİÂı. v:..ı:ı.._o».ı_ -flL.ZtfLı',"/

düzenlenecektir. 4
I

parseli
V8CTİ al^yg^^ae^arteri olarak düzenlenebilir

Bölgesi B<> JSvC
Planlama alanında 7.00 m. j
olarak düzenlenebilir.

3 A. lîâA ’ dil59 98 Jl Y3 Jgenişliğinde gösterilen yollardır. Yaya aksları kısmen

Keııtscl Toplu Taşıma Güzergâhları
7,2.T. Rayh Tophı Taşıma Hattı /]*

W X|-^» <y« İjÎ 

Raylı^iOntasıma güzergâhı;'^ıfiitjolu, yer üstü tomr&taşım 
oluşmaktaSA VTV \ A

alanından 77
//

<1
O.

c+1883

Halkalı-Gebze Marmaray Hattmdan etkilenen parsellerde uygulama aşamasında
Haberleşme -bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden görüşDenizcilik ve 

alınacaktır.

Ulaştırma,
T

■Ş.B.’nca tadilen düzenlenmiştir
Dcvlçt Demiryolları İşIctmesi Gcııel Müdürlüğünün 03.12.2015 tarihli ve"K^^^^yıl^j

&

yazısında belirlilen ‘ hususlara uyulması zorunludur

7.3. Genel Otopark Alanı
Yıkama ve yağlama işleri yer almamak 
kullanılacak alanlardır. \ '/ «S

ra Ikoşuluyla' araç

i OM. I

ve bisiklet amacıyla

1:1000

Nurcan KUMAŞ
Harita Mühendisi

KONTROL
İBB Harita Müdürlüğü

T
Yunus EROL 

Harita Mühendisi (Şef)

—
* İrfan AKÇA

Müdür Yardımcısı

ONAY
İstanbul iline ait Eylül 2013'de çekilen hava 
fotoğraflarından fotogrametrik yöntemle üretilen 

1/1000 ölçekli halihazır harita incelendi ve onandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Yılmaz YILDIZ 
Harita Müdürü


