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ÖNSÖZ

Meram Kent Atlası, “Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi” kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından pilot yerleşme olarak belirlenen Meram kenti için başlatılan Kentsel Tasarım Rehberi çalışmasının ilk 
etabını oluşturmaktadır.

Bu çalışma ile, tüm model rehberlere dayanak oluşturacak temel araştırmalar ve inceleme verileri ortaya konulmuş, Kentsel 
Tasarım Rehberi için mekân-ölçek-kademelenme ilişkisi bağlamında ihtiyaç duyulan ortak veriler üretilmiştir. 

Bu bağlamda, Meram Kent Atlası ile; Konya kentinin bir bölümünü oluşturan Meram kentsel alanının yanı sıra, koruma
altındaki Meram Bağları bölgesi, çeperde bulunan yarı kırsal-yarı kentsel yerleşim dokuları, kırsal yerleşim dokuları ve
kentsel alana bitişik konumda bulunan tarım alanlarına yönelik veriler ortaya konulmuştur.

MERAM KENT ATLASI

“… binlerce büyük şair, hakkında şehrengiz yazıp Meram’ı tarif  ve tasvir etmişlerdir. Ancak Allah 
bilir ki Meram’ı denizde bir damla kadar ve güneşte bir zerre kadar dahi methedememişlerdir.” 

Evliya Çelebi
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Yerleşimi Anlamak
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Rehberin oluşturulmasına esas teşkil eden planlama çalışmalarının sentezinin sunulacağı bu bölümde Kentsel Tasarım Rehberi 
hazırlanacak olan Meram’ın, tarih içinde gelişimi, mevcut durum tespitleri ile sahip olduğu değerlere ilişkin tespitler ve sentez 
çalışmaları yer almaktadır. Bu bağlamda yerleşimi anlamak için yere özgü veriler doğal, fiziksel ve sosyal bağlam başlıkları 
altında incelenmiştir. Ayrıca, yürülükteki planların kararları ve hâlihazıra ilişkin veriler ile bağlam yorumlanmış, harita ve veri 
tabanları ile KENT ATLASI oluşturulmuştur.

Konya il merkezini oluşturan üç merkez ilçeden birisi olan Meram, Konya Ovası’nın batı kenarında, ovadan batıdaki Erenler 
dağlık kütlesinin geçiş kuşağında Konya kentsel alanının güneybatı dilimini oluşturmaktadır. İlçenin kuzeyinde Selçuklu, 
güneyinde Akören, batısında Beyşehir ilçesi ve doğusunda Karatay ilçesi bulunmaktadır. 

Toplam yüzölçümü 1.949 km² olan Meram, alan büyüklüğü açısından merkez ilçeler içerisinde 3. sırada, tüm ilçeler içerisinde 8. 
sırada bulunmaktadır. Meram, nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 7. şehri olan Konya’nın 31 ilçesi içerisinde Selçuklu 
ilçesinden sonra en fazla nüfusa sahip olan ilçesidir. Türkiye’deki pek çok il merkezinden daha fazla nüfus barındırmaktadır.

Ülkemizin kuzey ve güney kentlerini bağlayan karayolu aksları ile batı ve doğu kentlerini bağlayan karayolu akslarının kesişim 
noktasında bulunan Konya’nın içinden geçen Karaman Caddesi, Karatay ilçesi ile Meram ilçesi arasında sınırı; Beyşehir 
üzerinden Isparta’ya erişim sağlayan Beyşehir Caddesi ise Selçuklu ilçesi ile sınır oluşturmaktadır. Ayrıca, demiryolu güzergahı 
da Meram ilçesi sınırları içinden geçerken, Konya Garı da ilçede yer almaktadır.

Meram, önemli ulaşım olanaklarının yanı sıra tarihi ve doğal bakımdan da önemli bir konumdadır. Meram Bağları, yüzyıllar 
boyunca Konya’nın mesire alanı olmuştur. Hatta, Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, 
bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere “Bağ-ı Meram” demiş, bu alana benzeyen diğer yerlere de, “Konya’nın 
Meramı gibi” ifadesini kullanmıştır. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, Meram Bağları’ndan bahsederken “Peçevi şehrinin 
Baruthane Mesiresi, Kırım’ın Sudak Bağı, İstanbul’un 175’ten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in Şah-ı Cihan Bağı, Konya’nın 
Meram mesiresinin yanında bir çemenzar bile değildir.’’ diye anlatmaktadır.

Meram ilçesinin kentsel yerleşim alanının batısında Meram Bağları’nı içine alan Doğal Sit Alanları, Tabiat Parkı, Orman Alanı 
gibi doğal eşikler, güneyde ise birinci sınıf  tarım arazileri ve üst ölçekli planlarda kentsel yapılaşma baskısından korunmasına 
yönelik özel önlemler geliştirilen tarımsal alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar, Meram kentsel alanının tarih boyunca korunarak 
gelişmesi için birer doğal eşik oluşturdukları gibi  ilçenin kendine özgü bir yapılı çevresinin oluşması, korunması ve gelişmesinde 
ve çeşitlilik yaratmasında önemli rol oynamıştır.  

Meram Kentsel Tasarım Rehberi çalışması kapsamında kentsel yerleşim alanının tamamını kapsayacak biçimde belirlenmiş 
olan çalışma alanı sınırları, batıda Konya Ovası’nın da sınırlarını oluşturan eğimli yamaçlar, güneyde tarımsal niteliği 
korunacak alan ve yapım aşamasında olan çevre yolu, kuzeyde Selçuklu ilçesi ile sınır oluşturan Beyşehir Caddesi, doğuda 
ise Karatay ilçesi ile sınır oluşturan Karaman Caddesi oluşturmaktadır. Bu çerçeve içerisinde Meram’a özgü farklı kentsel 
ve kırsal dokular, Meram Bağları, kentsel sit alanları ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, askeri alanlar ve küçük sanayi 
siteleri, Dereköy, Yenibahçe, Boruktolu, Çomaklı gibi kırsal yerleşmeler (köyler) ile tarımsal amaçla kullanımı süren alanlar  
yer almaktadır.

YERLEŞİMİ ANLAMAK
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DOĞAL BAĞLAM
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A1. Coğrafya: Jeomorfolojik Yapı

Büyük bölümü “Konya Kapalı Havzası” içinde yer alan Konya’nın kentsel alanı, Meram Çayı’nın büyük birikinti konisi 
üzerine kurulmuştur (Aru, 1998). 

İl geneli ova, hafif  dalgalı arazi, sarp ve dağlık arazilerden oluşmaktadır. Geniş ve düz ovada konumlanmış kentsel alanın 
batısında ise eğimli yamaçlar yer almaktadır. Meram ilçesi sınırlarına bakıldığında dağlık olup yerleşim yerleri ovalık alanda 
bulunmaktadır. İlçenin batı ve güneybatısı dağlık, güneydoğu bölümleri ise ovalıktır.

Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1024 metre olan kentsel yerleşim alanı içerisinde en yüksek noktası 1080 metre 
ile Alaeddin Tepesi, en alçak yeri ise 975 metre ile Aslım Bataklığı’dır (Çağlar, 2018). Meram ilçesinin deniz seviyesinden 
ortalama yüksekliği ise 1016 metredir. 

Çalışma alanı genelinde eğim çoğunlukla %0-5 arasındadır. Batıda %10 ile başlayan ve %30’lara kadar ulaşan bir eğim kentsel 
gelişimin sınırlarını oluşturmaktadır. Alanın çoğu düz alan olduğu için bakı yönleri bakımından zayıftır. Ancak, alanın batısında 
doğu ve güneydoğu bakıya sahip yamaçlar yer almaktadır.
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A1

Kaynak: Büro çalışmaları, 2021
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A1

Kaynak: Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verileri
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A1

Kaynak: Büro çalışmaları, 2021
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A1

Kaynak: Büro çalışmaları, 2021
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A2.  Coğrafya: Su Kaynakları/Yüzeyleri

Konya il sınırı içerisinde bulunan akarsular gibi Meram ilçesinde de çoğunlukla mevsimlik akış sağlayan, daha çok sel 
rejimli akarsular bulunmaktadır. Yağışların yetersiziliği nedeni ile kar veya yağmur suları tarafından beslenen akarsuların 
rejimi düzensizdir ve birçoğu yaz aylarında kurumaktadır (Gömceli, 2019). Meram ilçesinde de yılın büyük oranında debisi 
yüksek olmayan, sadece bazı mevsimlerde debinin yüksek olduğu, küçük dereler ve çaylar yer almaktadır ve çoğunun isimleri 
dahi yoktur (Baş, Duran, Özcan, 2011). Altınapa’dan gelip, tarihi Meram Köprüsü’nden, Meram Eski Yolu’nu takip ederek 
tarımsal alanları sulayan Meram Çayı, bunların en büyüğü ve bilinenidir. Meram Çayı’nın yağış alanı 454.4 km2 olup ortalama 
akım debisi 1.07m3/sn’dir (KÇDP, Araştırma Raporu, 2014). 
 
Altınapa Barajı kurulmadan öncesine ilişkin bir anıda Meram Çayı’nın Meram Eski Yolu’ndan Havzan’a ulaştığı; tarlaları 
aşarak eskiden Selbasan, bugün Selveri, Gülbahçe ve Osmangazi mahallelerinden; Kovağazı, Harmancık ve Karayüğ’den 
geçerek Hasanköy, Alakova ve Karaslan’dan Aslım’daki evleri basacak kadar sel yarattığı belirtilmektedir. (https://meram.
wordpress.com/2008/10/05/meram-ve-dere/) 

Çalışma alanı içerisinde ilçeyi doğu-batı ekseni boyunca geçen Meram Çayı ve batıda dağlık alanda bulunan Güneydere Göleti  
öne çıkan su yüzeylerini oluşturmaktadır.
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A3. Coğrafya: Bitki Örtüsü/Biyolojik Yapı

Karasal iklimin hakim olduğu Konya ilinde, yükselti farklılarına göre ovalık kesimlerde bozkır ve dağlık kesimlerde ormanlık 
alanlar  gözlemlenmekte olmasına rağmen il genelinde hakim bitki örtüsü bozkırdır. Ovalardaki verimli tarım toprakları 
nedeniyle kültür bitkileri geniş alanlarda yer almaktadır.    

Çalışma alanının ekolojik yapısını orman, ova ve çayır mera ekosistemleri oluştururken, hakim bitki örtüsünde çoğunlukla 
bozkır, yer yer ormanlık ve fundalık alanlar da bulunmaktadır. Orman vejetasyonunu; ardıç, karaçam, meşe, sedir 
oluşturmaktadır. Ayrıca, Meram Bağları içerisinde eski kadastral yapıya göre parsel sınırlarından geçen kanallar boyunca 
gelişmiş, asırlık Meşe ağaçları bulunmaktadır. 

Kentsel alan, özellikle 1. ve 2. sınıf  tarım topraklarının kentin içinde ve çeperinde yer aldığı verimli tarım toprakları üzerinde 
kurulmuştur ve arazi genellikle alüvyonlardan oluşmuştur. Kentsel alan ve çevresinin toprak durumuna bakıldığında, tarıma 
elverişli toprak yüzeyleri daha çok güney, güney-batı ve güney-doğuda yer almaktadır. 

Yüzölçümü 4.083.800 hektar olan Konya İlinin %60’ını 2.442.323 hektar ile tarım arazileri oluşturmaktadır. Çayır-meralar 
344.198 hektar, orman-fundalık alanlar 465.581 hektar ve yerleşim, sanayi, askeri alan vb. alanlar ise 88.090 hektarlık alan 
kaplamaktadır (Konya Çevre Durumu Raporu, 2020)

Çalışma alanı içerisindeki tarımsal arazi kullanımı dağılımı incelendiğinde, güneyde verimli tarım topraklarında ve Meram Çayı 
boyunca sulu tarım, batı yamaçlarında ise mera kullanımı hakimdir. Tarımsal alanların yoğun olduğu çalışma alanının büyük 
bir bölümü mutlak tarım arazilerinden oluşmaktadır. Meram ilçesinin kentsel yerleşim alanının batı kısımlarını oluşturan 
Meram Bağları doğal sit alanı olarak tescillenmiş olan alan bağ, bahçe tarımına uygun, her türlü tarımsal ürünün yetiştiği, 
verimli topraklara sahiptir. İlçenin güneyinde yer alan tarımsal alanda ise genel olarak tarla tarımı yapılmaktadır. 2018 yılında 
yapılan KNİP plan kararları ile Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ilan edilen bu alanda yapılaşma kısıtlanmıştır. 

Çalışma alanının kentsel alan dışında kalan bölümlerinde, arazi kullanım dağılımına bakıldığında; %25,54 sulu tarım alanı, 
%3,50 dikili tarım alanı, %14,99 kuru tarım alanı, %2,46 ağaçlandırma alanları ve ağaçlık alanlar, %12,24 otluk, çalılık alanlar 
ve  %6,10 fundalık alanların bulunduğu görülür.
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A3

Kaynak: Gıda,Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı - İl Arazi Varlığı Verileri 
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A4.  İklim ve Hava Koşulları

Konya ili geniş bir alana yayıldığı için değişik iklim türleri gözlemlenmektedir. Kentsel yerleşim alanında karasal iklim hakim-
dir. Yıllık yağış ortalaması 320.9 mm olup, Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir (Akkan, M. M., 2019). Günlük yağış şid-
detinin en yüksek değeri sonbahar; en düşük değeri ise yaz aylarına rastlamaktadır. Yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı 11 ile 
Türkiye ortalamasının altındadır ve en çok kar yağışı Ocak ayında görülmektedir. Yılda ortalama sisli gün sayısı ise 22.9’dur 
(Dikbaş, 2018). 

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 yılı verilerine göre Konya’da yıllık 
ortalama sıcaklık 11.7 °C, Ocak ayında ortalama sıcaklık -0.2 °C iken bu değer Temmuz ayında 23.5 °C derecedir. Maksimum 
sıcaklık 40.6 °C ve minimum sıcaklık –28.2 °C derecedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün SPI (Standardized Precipitation 
Index) metodu ile Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu meteorolojik kuraklık çalışmasına göre, son 2 yıllık süreçte Meram ve 
çevresinin kuraklık sınıfı “normal” olarak belirtilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya Merkez Kentte hakim rüzgar yönü kuzey-kuzeydoğudur. Rüzgar hızı 
ortalama 2,5 m\sn olarak ölçülmektedir. Kirli havanın taşınması, dağıtımı ve seyrelmesinde önemli bir rol üstlenen rüzgar, 
kentsel alanın kuzeyinde yer alan sanayi ve yoğun konut alanlarına ait her türlü hava koşulunu güneydeki tarımsal niteliği 
yüksek alanlara taşımaktadır. 

A4

https://www.meram.bel.tr/tr/gallery-detail/64/22/gallerydetail.aspx
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Solda: Bulut Durumu, Sıcaklık, 
Kar Kalınlığı

Yanda: Rüzgar Yönü

Üstte: Rüzgar Durumu, Yağış Durumu.

*https://www.meteoblue.com/en/weather/
historyclimate/climatemodelled/konya_tur-
key_306571
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A5

A5.  Jeoloji

Çalışma alanındaki jeolojik yapı incelendiğinde yaygın bir biçimde alüvyon alanlar göze çarpmaktadır. Alüvyon alanlar, çakıl, 
kum, kil ve çamurdan oluşan; akarsuların, kanal ve taşkın ovalarında biriktirdikleri çökellerdir ve tarımsal niteliği yüksek 
topraklardır. Batı çeperini oluşturan yamaçlarda miyosen karbonat birimleri, miyosen kırıntılı birimleri, kretase ofiyolitleri, 
kretase kırıntıları ve jura karbonat birimleri gözlemlenmektedir.

Meram ilçesi erozyon durumu bakımdan riskli bir bölgede konumlanmaktadır. Özellikle ilçenin batı sınırlarını oluşturan 
eğimli araziler çok şiddetli erozyon riski altındadır. Çalışma alanının yer aldığı ilçenin kuzeydoğusunda ise ova yerleşimi 
yoğunlukta olduğu için sadece batı yamaçlarında orta ve şiddetli erozyon söz konusudur.

İlçede ilkbahar ve yaz aylarında zaman zaman görülebilen kısa süreli sağanak yağışlar sebebi ile sel ve su baskınları 
görülebilmektedir. Oluşan bu ani sel ve su baskınları tarım alanlarında büyük zarara sebep olabilmektedir (Gömceli, 2019). 
Sel ve su baskınlarıyla mücadele kapsamında en fazla sel gelen dereler üzerine barajlar kurularak kontrol sağlanmaktadır. 
Çalışma alanı içerisinde yer alan Meram Çayı, Altınapa Barajı ve Meram Mesire Alanı kapsamındaki bent ile kontrol altında 
tutulmaktadır. Meram Çayı’nın suyunun tutulduğu bölge sonrasında yer alan kanalların yılın büyük bir bölümünde kuru 
olduğu gözlemlenmektedir.

http://www.meram.gov.tr/kilistra#gallery-1      
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Kaynak: MTA Konya 1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt
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A5

Kaynak: MTA Konya 1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt
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Kaynak: AFAD; MTA Konya 1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt
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A6. Doğa Koruma Alanları ve Doğal Sit Alanları
 
Konya ili, Meram ilçesi ve çalışma alanı sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 918,71 ha büyüklüğündeki Meram Bağları Doğal 
Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24/06/2020 tarih ve 128694 sayılı kararı ile “Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma 
Alanı” ve “Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 
(https://tvk.csb.gov.tr/meram-baglari-tescil-ilani-duyuru-409983)

2012 yılına ait “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te 2020 yılında yapılan 
değişiklik kapsamında Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarına ilişkin 
ayırt edici özellikler tanımlanmıştır. 

•Nitelikli doğal koruma alanları; doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri 
tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut 
kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.

•“Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve 
nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta 
faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.”

07/12/2019 tarih ve 16.10.2019-109 numaralı “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı” ile nitelikli 
doğal koruma alanlarında ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında yapılaşma koşulları tanımlanmıştır. Bu 
kapsamda, çalışma alanı içinde yer alan nitelikli doğa koruma alanlarında, 24/06/2020 tarihli tescil öncesi mevcut bulunan 
ve bu ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar 
kullanılabilecektir. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları, nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen ve bu 
koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak 
planlanmasına izin verilmektedir.

Akyokuş Tabiat Parkı

Çalışma alanı içinde, kentsel yerleşik alanın batı yamacında Akyokuş Tabiat Parkı yer almaktadır. 11.07.2011 tarihinde tabiat 
parkı olarak tescil edilmiş olan Akyokuş Tabiat Parkı 21,62 ha büyüklüğündedir. Parkta kır gazinosu, giriş kontrol kulübesi, 
idare binası, kapalı oturma terası, piknik üniteleri mevcuttur (Konya İli Çevre Durum Raporu, 2020). Tabiat parkının florasına 
çok seyrek yapıda iğne yapraklı ağaç grubundan karaçam, yapraklı ağaç grubundan ise yine seyrek yapraklı ormanlar olarak 
tarif  edilebilecek şekilde badem ağaçları bulunmaktadır. Tabiat parkı fauna açısından zengin bir yapıya sahiptir; adi tosbağa, 
bozkır keleri, kaya kertenkelesi, tarla kertenkelesi,  kör yılan, ok yılan, uysal yılan, yeşil kertenkele, kara yılanlar, şeritli engerek, 
tıknaz kertenkele, su yılanı, su kaplumbağası, çizgili kertenkele, kara kaplumbağası gibi sürüngenler; suna, serçe, saksağan, 
ağaçkakan, karga, üveyik, martı, saz delicesi, şahin, kerkenez gibi kuşlar; sivri fare, kirpi, yarasa, tavşan, gelengi, domuz, tarla 
faresi, sincap gibi memeliler gözlemlenmektedir. (http://akyokus.tabiat.gov.tr/).
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FİZİKSEL BAĞLAM
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B1.   Kent Morfolojisi ve Kentsel Arazi Kullanımları

Konya planlama pratiği kuvvetli bir şehirdir. Buna rağmen ülkemizdeki bir çok yerleşim gibi Konya’da da planların ön 
gördüğü gelişimin dışında gelişimlere sebep veren parçacı uygulamalar ve kontrolsüz gelişim süreçleri yaşanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında hem Konya genelinde hem de Meram özelinde tutarlı ve hakim morfolojik gelişimlerden söz edilemez. Meram, 
birbirinden farklı süreçler ve sebeplerle gelişmiş bir çok farklı biçimin birlikteliğine sahiptir. 

İşlevsel olarak ise çoğunlukla konut kullanımına sahip düşük yoğunluklu alanlardan söz edebiliriz. Ticaret kullanımları 
yerleşimin kent merkezine temas eden alanlarında yoğunlaşır. Kısıtlı miktarda küçük ölçekli sanayi bölgeleri ve bazı büyük 
ölçekli tarımsal sanayi tesisleri vardır.  Düşük yoğunluklu kırsal konut dokusu içinde birçok noktada camiler ve eğitim 
yapılarınca karakterize olan kırsal odaklar mevcuttur. 
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B1

Merkez Alanda Gelişim

Meram’ın kent merkezine temas eden kısımlarında az katlı yoğun bir gelişim gözlemlenmektedir. Bu bölgedeki doku yerleşimin 
geneline göre eski olduğu için zaman içinde kullanıcıların imkanlarına göre yapıların yeniden üretilmesi ile değişken kat 
nizamına sahip, bitişik nizam apartmanlar olarak biçimlenmiştir. Bazı bölgelerde ise daha kuvvetli bir biçim kontrolü ile 
tekil birimlerin birlikteliğine dayanan bitişik nizam yapılar ya da parsel tipine bağlı olarak uzun ince tasarlanmış tekil bloklar 
bulunur. 
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Meram’ın Kuzeyinde Konut Gelişimi

Bir diğer belirgin tip ve doku ise özellikle Meram’ın kuzeyinde yer alan konut dokusudur. Özellikle 1980 sonrasında birçok 
kentte gözlemlenen bu gelişim biçimi, bağımsız parseller içinde üretilmiş az katlı tekil apartmanlara dayanır. Bu doku kentsel 
biçimin üretimi açısından zayıf  bir niteliktedir. 

B1
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B1

Çeçenistan Caddesi  Üzerinde Çok katlı Gelişim

Bir kentsel eşik teşkil eden bu gelişim yakın dönem kentsel dönüşüm süreçlerinin bir ürünüdür. Yine yakın dönemde 
yaygınlaştığı üzere büyük parseller üzerinde çok katlı konut sitelerini de içinde barındırır. Dışa kapalı bu gelişim biçimi kendi 
içinde nitelikli mekanlar üretebilmekle birlikte kente bir katkıda bulunmaz. Meram özelinde bu tip dokunun kısıtlı bir alanda 
geliştiğini gözlemleriz.
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Kırsal Konut Dokusu

Meram’la özdeşleşen bağ dokusunu oluşturan bu doku geniş kırsal alanda ailelere ait tarımsal nitelikli parsellerin içindeki tekil 
yapılara dayanır. Bu doku zaman içinde imar planı değişiklikleri ve kapalı villa yerleşiminlerinin üretimiyle biçim değiştirmeye 
başlamıştır.
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B2.  Ulaşım – Şehirlerarası ve Şehir İçi (Ulaşım Ağı / Yol Ağı)

Konya ili ulaşım çeşitliliği açısında karayolu, demiryolu ve havayolu ile erişilebilen gelişmiş bir altyapıya sahiptir.

Havayolu
Kentin havayolu ulaşım bağlantısı, 3. Ana Jet Üs Komutanlığına ait askeri havaalanına dâhil edilen sivil tesislerle sağlanmaktadır. 
2000 yılında hizmete girmiş olan havaalanında 2001 tarihi itibariyle dış hat uçuşları da yapılmaktadır. Değişkenlik göstermekle 
birlikte Konya-İstanbul arasında tarifeli seferler mevcut olup Konya-İstanbul arasında her gün yaklaşık olarak 8-10 sefer 
düzenlenmektedir  (https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Konya/GenelBilgiler.aspx, Gömceli, 2019).

Demiryolu
Konya ilinde mevcut bir hızlı tren hattı ve iki konvansiyonel demiryolu hattı bulunmaktadır. Konya, demiryolu hattı ile 
Afyon, Eskişehir, İstanbul, Adana, Mersin, İzmir gibi önemli merkezlere bağlantı sağlamaktadır. 2011 yılında hizmet vermeye 
başlamış olan hızlı tren hattı ile günde 3 defa Eskişehir üzerinden İstanbul’a, günde 7 defa ise Ankara’ya sefer yapılmaktadır. 

Konya kent merkezinin batısında Meram ilçe sınırları içerisinde Yeni Meram Caddesi ile Eski Meram Caddesi arasında 
konumlanan Konya Tren Garı, 1896 yılından beri yaklaşık 150 yıldır kente hizmet vermektedir. Merkezin kuzeyinde, Selçuklu 
ilçesinde konumlanan yüksek hızlı tren YHT Garı ise 02/10/2020 tarihinde hizmete girmiştir. YHT Garı hizmete alınmadan 
önce Konya Tren Garı hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlara hizmet vermiştir.

Karayolu
Konya, coğrafi konumu dolayısıyla ulaşım seçenekleri ve çeşitliliği açısından önemli bir avantaja sahiptir. Konya, Türkiye’nin 
en batısından (Çeşme) gelerek doğu sınırına (İran) kadar uzan D-300 devlet yolu, Bodrum’dan Kürecik Dağları’na kadar 
uzanan D-330 devlet yolu, Silifke’den Kulu’ya kadar uzanan D-715 devlet yolu ve Seydişehir’den Konya’ya uzanan D-696 
devlet yollarının kesişiminde yer almaktadır (KÇDPAR, 2014). 

Kentsel yerleşim alanı kuzeyde Ankara, kuzeybatıda Afyon-İstanbul, doğuda Ereğli-Aksaray, güneyde Adana-Karaman, 
batıda Isparta-Antalya karayolu bağlantıları ile güçlü bir ulaşım ilişkisine sahip önemli bir bağlantı noktası durumundadır 
(Çağlar, 2018). Ancak Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere dört önemli yolun 
kentten geçmesi Konya’nın trafik yoğunluğunda önemli artışlara da neden olmaktadır (Gömceli, 2019).

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali kent merkezinin kuzeyinde, Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde Doç. Dr. Halil Ürün 
Caddesi üzerinde, kırsal yolcu taşımacılığı ise Karatay ilçesinin merkezinde Garaj Caddesi üzerinde konumlanan Karatay 
Otobüs Terminali’nden sağlanmaktadır (KÇDPAR, 2014, KUAPSR, 2015).  
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Kaynak: Büro çalışmaları, 2021
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Kaynak: Büro çalışmaları, 2021
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Kaynak: KGM- Büro çalışmaları, 2021



Meram Kentsel Tasarım Rehberi40 Kent Atlası 41

B2
Kent İçi Toplu Ulaşım
Konya kent merkezinde toplu taşıma ve ara toplu taşıma hizmeti veren Belediye Otobüsleri İşletmesi, Belediye Tramvay 
İşletmesi ve Minibüs Kooperatifi bulunmaktadır. (KUAPSR, 2015)

Hafif Raylı Ulaşım Sistemi/Tramvay
1987 yılında başlayan “Hafif  Raylı Ulaşım Sistemi Projesi”nin 1992’de tamamlanması ile Konya’da raylı sistem toplu 
taşımacılığı başlamıştır (KÇDPAR, 2014). Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Alaaddin-Adliye arasında iki hat olup 41 durağa 
sahiptir. Raylı sistem, tarihi kent merkezi ve çevresindeki alandan kuzeye ve doğuya doğru hizmet vermektedir.

Otobüs
Konya Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan 325 adet belediye otobüsü ile 90 
hatta (KÇDPAR, 2014) 7 otobüs hareket merkezinden; Alakova, Aydınlık, Eski Garaj, Erenköy, Meram, Saman Pazarı, 
Yazır (KUAPSR, 2015) hizmet verilmektedir.  Tüm kentsel alan, otobüs altyapısından nüfus yoğunluğu ile paralel hizmet 
alabilmektedir.

Minibüs
Kentte 1992 yılından bu yana 530 adet Ticari Hatlı Minibüs, 26 hatta hizmet vermektedir. (KUAPSR, 2015) Minibüs hatları, 
kent merkezinin odağındaki Alaaddin Tepesi ve yakın çevresinde kesişmekte, ışınsal olarak tüm kent parçalarına hizmet 
verecek biçimde örgütlenmektedir.

Taksiler
Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 76 durakta 687 adet taksi çalışmaktadır (KUAPSR, 2015). Konya’da 
taksilerin duraklara bağlı olarak çalışması ve boş olarak trafik içinde yolcu aramak için seyretmemesi, yol kapasitelerinin 
verimli kullanımı ve trafiğin olumsuz etkilenmemesi açısından önemli bir olanak sağlamaktadır (Gezgin, 2014). Ancak, taksi 
depolama alanı olarak çoğunlukla tarihi kent merkezi kullanıdığı için merkezi alanda yolların daralmasına ve kapasitelerinin 
düşmesine neden olmaktadır (Gezgin, 2014).
 
Otoparklar 
Kent içi ulaşım sisteminin bir parçası olarak otopark alanları, kapalı, açık ve yol üstü otopark düzenlemelerine rağmen kentin 
merkezi alanlarında yeterli otopark arzı sağlanamamıştır. (KÇDPAR, 2014)

Karatay ilçesi Şerafettin Caddesi’nde 1203 araçlık kapasitesiyle Şems Katlı Otoparkı ve Alâeddin Tepesi yakınındaki 335 
araçlık kapasitesiyle Zindankale Katlı Otoparkı Konya’nın en büyük kapalı otoparklarıdır (KUAPSR, 2015). Kapalı otopark 
alanları dışında merkezde yolüstü parklanma yapılmaktadır.. Ayrıca, kentin farklı yerlerinde açık otopark alanları bulunmakta, 
bunların haricinde boş araziler ve ara sokaklar da otopark amaçlı kullanılmaktadır (KUAPSR,2015; Gezgin, 2014).

Çalışma Alanı İçinde Ulaşım
Çalışma alanından geçen devlet karayolları D-330 Isparta-Konya Yolu (Beyşehir Caddesi), D-696 Antalya Çevre Yolu ve 
D-715 Karaman Caddesi’dir ve tümü 2 veya 3 şeritli bölünmüş yol niteliğindedir. Alanın içerisinden demiryolu hattı geçmekte 
ve Konya Tren Garı da alanda yer almaktadır. Konya Havalimanı’na uzaklığı ise yaklaşık 15 km’dir.

Devlet karayolları dışında çalışma alanı içerisinden önemli kentsel ana arterler de geçmektedir. Yeni Meram Caddesi, Yaka 
Cadddesi, Hocafakıh Caddesi, Fatih Caddesi kentin batısına, Eski Meram Caddesi, Mevlana Caddesi, Aziziye Caddesi, İstanbul 
Caddesi kent merkezine, Abdülreşit Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi merkezin güney bölgelerine, 
Azerbeycan Caddesi, Hatip Caddesi, Gazze Caddesi ise kentin güneybatı kentsel alanına hizmet veren ana caddelerdir. 
Beyşehir Caddesi: 
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15-40 m genişliğindeki bölünmüş yolun şerit genişliği 7-11 m, orta refüj genişliği 2.5-4 metre ve kavşak yakınlarında 18 metre, 
kaldırım genişliği 2.5-5 metre arasındadır. Caddenin tek tarafında bazı alanlarda bisiklet yolu bulunmaktadır. 

Karaman Caddesi:
27-40 metre genişliğindeki bölünmüş yolun, ortalama şerit genişliği 7-10.5 metre, refüjlü bölümlerde orta refüj genişliği 
ortalama 6 metre, kaldırım genişliği ortalama 3 metre, bisiklet yolu 2.5 metre genişliğe sahiptir.

Yeni Meram Caddesi:
17-20 metre genişliğindeki bölünmüş yolun şerit genişliği yerel olarak farklılık gösterse de ortalama 7 metre, orta refüj 
genişliği de 1-2.5 metre, kaldırım genişliği 1-3 metre arasında değişmektedir. 

Çeçenistan Caddesi 
35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun şerit genişliği 10.5 metre, orta refüj genişliği 3 metre, bisiklet yolu 1.5 metre, kaldırım 
genişliği 4-5 metre arasında değişmektedir.

Dr. Ahmet Özcan Caddesi:
35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun şerit genişliği 10.5 metre, orta refüj genişliği de 6-7 metre, kaldırım genişliği 3-4 
metre arasında değişmektedir.

Antalya Çevre Yolu:
35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun şerit genişliği 10.5 metre, orta refüj genişliği de 4 metre, kaldırım genişliği ise 5 
metredir.

 
Meram ilçesinin kentsel toplu taşıma altyapısı karayoluna dayanmakta, raylı ulaşım sistemleri ise henüz projelendirme 
aşamasındadır. Kentsel toplu taşıma sistemlerinden otobüs ve minibus hatlarıyla ulaşımın sağlandığı ilçenin en fazla hizmet 
alan kısmı tarihi kent merkezinin güney bölümüdür. 
 
Çalışma alanı otobüs hatları bakımından yeterli hizmeti alabilmektedir. Tüm kente hizmet eden otobüs hatları Mevlana 
Caddesi üzerinden geçerek çalışma alanının kuzeydoğu ucunda yer alan Kayalıpark’ı terminal noktası olarak kullanmaktadır. 
Toplam 129 otobüs hattının geçtiği (Gezgin, 2014) Mevlana Caddesi’nde önemli bir hat yığılması ortaya çıkmaktadır. 

Minibüs hatları bakımından ise çalışma alanı merkezden ışınsal doğrultuda uzayan yollar üzerinden hizmet almaktadır. Kent 
bütününde en yoğun kullanılan minübüs hatları ise alanın doğu sınırını oluşturan Aziziye Caddesi ve İstanbul Caddesi’dir 
(Gezgin, 2014). 

Çalışma alanındaki otoparklar genellikle yolüstü ve açık otopark alanları olarak gözlemlenmektedir. Tren Garı ve çevresi, Eski 
Meram Caddesi ve Yeni Meram Caddesi ile Karaman Caddesi üzerinde yüksek kapasiteli açık otopark alanları yer almaktadır. 
Çalışma alanının batısındaki yoğunluğu düşük bölgelerde otopark ihtiyacı konutların özel bahçelerindeki müstakil otopraklar 
ile karşılanmaktadır.
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Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi
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B3.  Dolaşım

Yaya Dolaşımı

Kent merkezinde yayalaştırma projeleri bulunmaktadır; Kazım Karabekir Caddesi (Zafer), Atatürk Caddesi, Mengüç Caddesi, 
Sokullu Mehmet Paşa Sokak ve Mehmet Çelebi Sokak’tır (KÇDPAR, 2014). Tamamen yayalaştırılan yollar/alanlar dışında 
Konya kent merkezindeki birçok caddenin bir yönünde 2,5 ile 9 metre arasında değişen kaldırımlar tasarlanmıştır (KUAPSR, 
2015).
 

Bisiklet

Kentte bisiklet yollarının yapımına 2012 yılında başlanmış, yaygınlaştırılmıştır. Kentte var olan akıllı bisiklet ulaşım sistemi 
80 ayrı istasyon ve 1000 adet bisiklet ile hizmet vermektedir. Günümüzde Konya il merkezinde tanımlı bisiklet yollarının 
uzunluğu 550 km’ye ulaşmıştır.
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Meram’da günlük yaşam
meram.bel.tr

2030 Konya Ulaşım Ana Planı’nda belirtilen bisiklet yolları, tramvay hatları ve 
akıllı bisiklet durakları

KUAPSR, 2015
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B4.  Teknik Altyapı

İçme Suyu ve Arıtma Tesisleri

Konya’nın içme suyu ihtiyacı, Bağbaşı ve Altınapa Barajlarından, yer altı sularından ve Konya civarındaki pınarlardan sağlan-
makta ve Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Akyokuş İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde arıtma işlemleri gerçekleştirlip dağıtıl-
maktadır (Konya İl Çevre Durum Raporu, 2020). 

Altınapa Baraj Gölünü kaynak olarak kullanan Akyokuş İçme Suyu Arıtma Tesisi, çalışma alanının kuzeyinde, Akyokuş 
Mevkisi’nde yaklaşık 200.000 m²’lik alanda kurulmuştur (KÇDPAR, 2014, Konya İl Çevre Durum Raporu, 2020).

Altınapa Barajı, 1967 yılında sulama, taşkın kontrolü, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla işletmeye açılmıştır. Bu 
barajı besleyen en önemli akarsu baraj sonrasında çalışma alanı içinden geçmekte olan Meram Deresi’dir (ÇDPAR, 2014).

Şehrin değişik kesimlerindeki pınarlardan elde edilen sular, ayrı bir hatla sokak aralarındaki tatlı su çeşmelerine aktarılmaktadır 
(ÇDPAR, 2014).

Kanalizasyon ve Arıtma

Konya merkez nüfusunun %99’u kanalizasyon sistemine bağlıdır ve atıksular, arıtma tesisleriyle arıtılmaktadır (Konya İl 
Çevre Durum Raporu, 2020). 

Katı Atıklar

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinden toplanan katı atıklar, şehir merkezine 7 km mesafede bulunan Aslım Mevkisi’nde 
Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda depolanmaktadır (Konya İl Çevre Durum Raporu, 2020).
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Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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B5.  Mimari Tipoloji

Konya tarihi boyunca zor koşullara ve kısıtlı imkanlara karşı kendi yapı kültürünü üretmiştir. Haşmetli ve muhteşem taş 
işçiliğine sahip anıt yapılarının yanı sıra, kentin sivil mimari varlığı yüzyıllar boyunca çetin bir coğrafyada kısıtlı kaynakların 
akıllıca kullanımıyla şekillenmiştir. Yirminci yüzyılın başına kadar kentin genel görünümü anıtsal yapı varlığının yanı sıra, 
kırsala yayılan duvarlarla çevrili, kendi iç hayatını inşa etmeyi başarmış, kerpiç, taş yığma ve ahşap karkas yapılarca kimliğini 
oluşturmuştur. Bu yapı kültürü günümüzde biçim değiştirmiş biçimde halen varlığını sürdürmektedir. Kırsala yayılmış, 
kendi bahçesini tanımlayan, insani ölçekte yapılar halen Meram’ın yapı varlığının çoğunu oluşturmaktadır. Ülkemizin birçok 
kentinde olduğu gibi özellikle 1960’lar sonrasında apartmanlar Konya’da da yaygın bir yapı tipi haline gelmiştir. Zaman 
içinde yaşanan yapılaşma hakkı artışları ve yeni plan yaklaşımları ile birbirinden farklı niteliklere sahip, apartmanlardan oluşan 
mahalleler gelişmiştir. Kırsal konut ve apartman tipleri kentin genel şeklini oluşturan ana kategoriler olarak ele alınabilir. 

Bu çalışma kapsamında mimari tipoloji çalışması, yapı kütlesinin biçimlenişi ve alan kullanımı, yapı sistemleri ve malzeme, 
tipik plan ve kesit kurguları olarak kademelendirilmiştir. Genel yapı karakterlerine bakılarak bir gözlem yapılırsa, en temel   iki 
kategori olarak, kırsal konut ve apartman tiplerini temel bir ayrım olarak kabul etmek Meram’ın kır-kent ilişkisine dayanan 
özgün yapısı açısından uygun bir başlangıç noktası olacaktır. Bu iki ana kategorinin alt tipleri olarak tabloda görüldüğü gibi 
dokuz ana tip belirlenmiştir. Bu dokuz ana tipin içinde ise alan kullanımının kapalı yerleşim (site) ya da açık yerleşim (tekil yapı 
ya da kamuya açık site) oluşuna göre iki karakter belirlenmiştir. Bu dokuz temel tip ve açık/kapalı alan kurgusu çalışmanın 
genel sınıflarını oluşturur ve Meram geneli için sistemli olarak analiz edilerek haritada sunulmuştur. 

Bu temel kategoriler yapı sistemleri ve plan tiplerine göre daha da detaylandırılabilir. Her bir yapı için yapı sistemi ve plan 
tipolojisi, taksonomisi üretmek gereksiz bilgi kirliliği ile sonlanacaktır. Her bir yapı tipi ve sistem için tarama üretmek yerine, 
karakter alanları gerektirdikçe gerekli detaylı çalışmalarla tartışmayı geliştirmek daha kavranabilir olacaktır.  
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Çalışma kapsamında mimari tipoloji sınıflarının oluşturulmasına ilişkin temel kategoriler.

Anahtar Harita
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Kırsal Konut
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*Berk, Celile. Konya evleri. Doçentlik 
Tezi. İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1951.

 Léon de Laborde’un 1862 tarihli Konya gravürü. (Berk, 1951)

Alaeddin Tepesin’den Güney Doğu istikametine bakış. (Berk, 1951)

Geleneksel Kırsal Konut

Geleneksel Konya evleri ile ilgili kapsamlı ve son derece belirgin iki çalışma olarak, Celile Berk’in Konya 
Evleri isimli çalışması (Berk, 1951) ve Metin Sözen ile Osman Nuri Dülger’lerin Konya Evlerinden 
Örnekler isimli makalesini (Sözen, Dülgerler, 1971) anmak yerinde olacaktır. Celile Berk, çalışmasında, 
geleneksel Konya evlerini iki temel sınıfta ele alır; hayatlı evler ve sofalı evler. Bu sınıflama halen 
günümüzde bize Konya’da kırsal yerleşimin kurgusunu anlamak için iyi bir yol göstericidir ve birçok 
güncel çalışma da halen bu sınıflar üzerinden geleneksel yerleşimi okur. 

Konya’nın geleneksel kırsal konut mimarisi üç temel malzemenin kullanımına dayanır: taş, kerpiç ve 
ahşap. Bunların yanında tamamlayıcı malzemeler olarak tuğla, kiremit ve demir de sıklıkla kullanılır. 
Geleneksel doku büyük oranda az katlı kerpiç yapılarla karakterize olur. Yoğun bir kırsal konut dokusu 
tarih boyunca Alaeddin Tepesi’nin doğusunda, bugünkü Karatay ilçesi sınırları içinde yer alır. Buna 
karşın Meram ilçesi içinde de özellikle tarihi eskiye dayanan köy yerleşimlerinde halen kerpiç, taş ve 
ahşap yapı örneklerine rastlarız.

Günümüze daha yakın zamanlarda üretilen kırsal konut örnekleri ise kullanıcıların imkânları ile biçimlenir. 
Çoğunlukla betonarme, tuğla yığma ve iptidai metal sundurmalar ile kullanıcının kendi ihtiyacına göre 
yapılan ekler ve değişimlerle oluşmuş yapılara rastlarız. Bu yapılarda geleneksel kırsal konutun bazı ilkeleri 
halen gözlemlenebilir. Bu sebeple yapı tiplerini incelemeden önce geleneksel kırsal konutun kurgusunu 
anlamak, hem bu yeni kırsal yapıları anlamak için hem de geçmişimizle bir bağ oluşturarak günümüze ait 
yeni kırsal yapı tipleri üretmek için önemlidir.
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Kırsal Konut Tiplerinin Kurgusu

Konya içindeki evler ile bağlardaki evler mekân kurgusu açısından benzerdir. Ev sahibinin maddi imkânlarına göre belirli 
farklılıklar göze çarpar. Temel bir sınıflamaya gitmek gerekirse özellikle geleneksel kırsal konutlar iki tipe ayrılır: Hayatlı evler 
ve sofalı evler.

Konya’da kırsal konutun çeperleri bahçe duvarları ile tanımlıdır ve çoğunlukla konut hayatı bu tanımlı çeperlerin içindeki 
bahçede geçer. İhtiyaca göre üretilen küçük yapı birimleri çoğunlukla bu bahçe duvarına bitişik şekilde üretilir. Özellikle 
geleneksel konut üretiminde bu yaklaşımın bir sebebi de malzeme ekonomisi sağlamaktır. Devamlı bahçe duvarı, duvara 
takılan müştemilatın bir duvarını oluşturur.

Geleneksel konut tiplerinin kurgusunu daha iyi anlamak için Celile Berk’in çalışması faydalı bir kaynaktır (Berk, 1951). 
Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, çalışma Konya’da 1950’lerdeki bir çok konut örneğini sistemli olarak incelemiştir.  Bilgehan 
Yılmaz Çakmak’ın (2011) çalışmasında da görülebileceği üzere geleneksel yöntemlere dayanan kırsal konut üretimi 1970’lere 
kadar kısmen de olsa devam etmiştir. 
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*Berk, Celile. Konya evleri. 
Doçentlik Tezi. İTÜ Mimarlık 

Fakültesi, 1951.
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*Berk, Celile. Konya evleri. Doçentlik Tezi. İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1951.

- Hayatlı Evler

Konya’da geleneksel kırsal konut mimarisinin en yaygın tipini bu konutlar oluşturur. Hayat zemini taş ile kaplı bir ön bahçedir. 
Bu bahçe iç mekân ile dış mekân arasında yer alır ve günlük yaşamda birçok etkinlik bu mekânda gerçekleşir. İç mekân ve 
hayat arasında tahtaboş adı verilen yarı kapalı mekânlar bulunur. 

Tek katlı veya iki katlı olabilir, mabeyn adı verilen ara mekânları barındırabilir. Tek katlı örneklerinde zemin kat hayattan 
yükseltilerek ayrılmıştır, bazı durumlarda yarım bodrum katlar ile bu tek katın yalıtımı sağlanmıştır. İki katlı örneklerde ise 
zemin kat çoğunlukla hayat ile hemzemindir ve zemin kat depo görevi görür. 
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*Berk, Celile. Konya evleri. Doçentlik Tezi. İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1951.

- Sofalı Evler

Sofalı evler ebat olarak hayatlı evlerden büyüktür. Bu tip evler Konya’da hâkim tip niteliğinde değildir. Çoğunlukla az sayıda 
varlıklı aileye ya da özellikle İstanbul ile bir ilişkisi bulunan varsıl kesimlere ait konaklardır.  Bu yapılar çok katlıdır, yapılar 
karnıyarık plan olarak da bilinen orta sofalı plan şemasına sahiplerdir. Tüm odalar bu orta mekâna açılır. Daha eski tarihli 
tiplerinde çoğunlukla merdiven girişin karşında yer alır. Daha sonra üretilen sofalı evlerde ise çoğunlukla merdiven giriş 
kapısının yanında bulunur. Çoğunlukla üst kat yazlık alt kat ise kışlık mekân olarak kullanılır. 

Bu yapı türünün tipik örneklerinden biri olarak Karatay Mahallesi içinde yer alan Nakipoğulları evini (aşağıda) örnek 
gösterebiliriz.
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Çakmak, Bilgehan Yılmaz. Kırsaldan kente göç ile kent çeperlerinde oluşan konutların mekansal dizim yöntemiyle analizi, Konya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

- 1950-1975 Yılları Arasında Üretilmiş Kırsal Konutlar

1950’lerden sonra özellikle kırdan kente göç edenlerin bir kısmı kerpiç kullanarak yapı üretimine devam etmişlerdir ve 
ürettikleri plan tipolojisi kendilerinden önceki geleneksel kırsal konut tiplerine, özellikle tek katlı hayatlı evlerle benzerlik 
göstermektedir.
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19. yy sonunda Konya’da kırsal konut 
dokusunun genel görünümü.

Çoğunluğunu kerpiç, hayatlı evlerin 
oluşturduğu geleneksel kırsal doku.
Odabaşı, A.Sefa, et al. Eskimeyen 

Meram. T.C. Meram Belediyesi, 2000.

Geleneksel Kırsal Konutlarda Malzeme Kullanımı

Geleneksel kırsal konutlarda yaygın olarak taş, kerpiç ve ahşap kullanılır. 

a. Taş
Kullanımı yaygın üç tip yerel taş vardır, çıkarıldıkları yere göre isimlendirilen bu taşlar, Sille Taşı, 
Gödene Taşı ve Kiçi Muhsine (Keçimuhsine) Taşı isimleri ile bilinirler. İlk çıkarıldıklarında kolay işlenen 
zamanla sertleşen bu taşlar, Konya’daki anıtsal mimari eserlerde bulabileceğimiz bezemelerin de temel 
malzemesidir. Konut üretiminde ise bu taşlar sıklıkla zemin ve bahçe duvarlarında ya da ahşap kullanılan 
yapılarda zemin katın üretiminde kullanılmışlardır. Bazı kırsal yerleşimlerde sokak taşı olarak da kullanılan 
bu taşlar ortasına oyulan kanallarla yağmur suyunun tahliyesine de olanak tanır.

b. Kerpiç
“Kerpiç, Konya’nın geleneksel yapı malzemesidir. Ana ve Kuzu adlarıyla anılır. Çok değişik boyutlarının 
bulunmasına karşın yaygın olanı, Ana 0.25x0.25x0.10 m veya 0.27x0.27x0.10 m ölçülerinde, Kuzu ise 
0.25x0.125x0.10 m veya 0.27x0.14x0.10 m ölçülerindedir. Duvar örgüsünde, iki Ana bir Kuzu, bir Ana 
bir Kuzu biçiminde kullanılmaktadır.” (Sözen, 1979) 

c. Ahşap
“Ahşap kullanımında ise çoğunlukla kavak, ardıç, söğüt, sınırlı olarak da çam ve katrana yer verilmiştir. 
Bu tür malzeme yakın çevreden ve Beyşehir dolaylarından karşılanmıştır. Ahşap malzeme taş ve kerpiç 
duvarlarda bağlayıcı hatıl olarak, bağdadi sistemlerde ise ana taşıyıcılar ve çıtalar biçiminde sıva tutucu 
olarak kullanılmıştır. Ahşap ayrıca cumbaların ve döşemelerin de ana taşıyıcı malzemesidir. Döşeme 
ve tavan kaplamalarında, tüm doğramalarda, pencere kafeslerinde gene ahşaba yer verilmiştir. Duvar 
hatıllarında ve karkaslarda genellikle ardıç, örtüde ise ucuz olması nedeniyle kavak seçilmektedir. Dikme 
gereksinimi duyulan yerlerde söğüt, doğramalar ve tavan kaplamalarında çam, döşeme kaplamalarında ve 
merdivenlerde de katrana yer verilmiştir. Kafeslerde her tür ahşap malzeme kullanılmakla birlikte, daha 
çok kavak ve söğüt seçilmiştir.” (Sözen, 1979)
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B5
TİP 1.a  Bahçe içinde kırsal konut

Sulubağ Sokak üzerinde tekil konut, servis yapıları ve bahçe.
Yapı ve müştemilatlar çepere yerleşmiş.
Çeper üzerindeki müştemilatlar bazen arsanın içine bazen de 
dışına açılıyor.

Karsu Sokak üzerinde tekil konut, servis yapıları ve bahçe.
Konut arsanın ortasında konumlanmış ve müştemilatlarca 
sarılmış.
Müştemilatlar bazen arsanın içine bazen de dışına açılıyor.

Cazip Sokak üzerinde üç konut.
Çıkmaz sokak konutlara servis verecek şekilde dallanıyor ve 
tarım alanları ile sonlanıyor.
Bahçe duvarı üzerinde müştemilatlar var, bazı küçük konutlar-
da bahçe duvarı yok.

Erhat Sokak, sokak cephesi.
Bahçe duvarı malzeme 
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TİP 1.a  Bahçe içinde kırsal konut gelişim süreci

2003 2010

1951

2019

1986
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Habib Sokak üzerinde sık doku. Yapıların bahçeleri çok kısıtlı, Tip 1.a’nın yapı niteliğine benzer 
nitelikte yapılaşma niteliğine sahip. Bahçeler duvarlı ve bazen yapılar bahçe duvarına bitişik ya da ayrı 
olabiliyor.

TİP 1.b  Yoğun kırsal konut
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TİP 1.b  Yoğun kırsal konut
Pirhasan Caddesi’nde muhafaza olmuş kırsal doku, kerpiç yapı.

1975 2019
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Çandır Sokak. 
Kapalı villa sitesi, 

yerleşimin kendi özel 
yolu mevcut. 

Nizami yapılaşma.

Kırsal konut gelişiminin bir diğer yaygın tipini ise villa tipi iki-üç katlı bahçeli bağımsız konutlar 
oluşturur. Bu yapıların bir kısmı büyük parseller içinde kapalı yerleşkeler (site) olarak geliştirilmiş 
yapılar bir kısmı ise kendi bağımsız parsellerinde çekme mesafeleri ile üretilmiş parsel çeperinden 
bağımsız tekil az katlı konutlardır. Meram Bağları bölgesinde kapalı villa sitesi yerleşimlerinin bağlar 
bölgesinin çeperinden başlayarak 1980’lerden beri geliştiği gözlemlenmiştir.

TİP 1.c_1  Kapalı villa yerleşimi
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TİP 1.c_1  Kapalı villa yerleşimi gelişimi

1951

2003

1986

2010 2019
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Selam Sokak üzerinde yeni gelişmekte olan                                
bir tekil villa yerleşimi. 

Büyük tekil yapılar, bahçe içinde konumlanmış, 
yapılar bahçe içinde hizalanmış. 

Katip Köy Sokak üzerinde nizami kırsal konut. 
Küçük bahçeli parseller içinde sokak cephesine yakın 

konumlanmış küçük ölçekli yapılar.

TİP 1.c_2  Tekil villa ya da nizami kırsal konut
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TİP 1.c_2  Tekil villa yada nizami kırsal konut gelişimi

1951

1986

1975

2010 2019
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B5

https://www.meram.bel.tr/
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Apartman
B5
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Konya’da Çok Katlı Yapılaşma

Konya’da apartman tipi yapılaşma 1930’larda başlar. Konya’nın ilk apartmanı kabul edilen Hayat 
Apartmanı 1937’de Süleyman Ermiş tarafından tasarlanmıştır. Yapının plan şemasına bakıldığında 
geleneksel konut tiplerinden esinlenilmiş sofa benzeri bir orta mekânın kullanıldığı görülür. Cephesi 
ise  dönemin modernist yapılarının tipik bir özelliği olan bant pencerelerle karakterini teşkil eder. İkinci 
apartman örneği olarak ise yine Süleyman Ermiş tarafından tasarlanan Kibrit Apartmanı gösterilir. 
1951’de üretilen bu yapı da hayat apartmanı ile benzer nitelikler taşır. Süleyman Ermiş’in bir diğer 
apartmanı olan Ağabeyli Apartmanı’nda (1952) ise bu sefer iç koridora sahip bir plan çözümü görülür, 
ama yapının cephesini geleneksel konut mimarisindeki tahtaboşa benzer bir gömülü balkon karakterize 
eder. 

1966’da Vedat Dalokay tarafından tasarlanan Horozluhan Apartmanı ise yüksek çizgi blok biçiminde 
bulunduğu yapı adasının köşesini tanımlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapının da iç planlarında 
merkezi bir sofanın kullanıldığı görülür. 1967’de Şevki Vanlı tarafından tasarlanan Yeşil Meram Yapı 
Kooperatifi ise yine yüksek çizgi blok niteliğinde, yapıdan ayrı dolaşım çekirdeği ve açık dolaşım sistemi 
ile dönemine göre son derece yenilikçi bir yapıdır. 

Burada bahsedilen yapıların çoğu Meram ilçesi sınırları içinde olmasa da (Yeşil Meram Yapı Kooperatifi 
dahi) bize Konya’nın yakın dönemdeki yapı kültürü ile ilgili iki önemli gösterge sunarlar; birincisi 
geleneksel tipler ile modern tipler arasında bir ilişki kurma çabası,  ikincisi ise yeni yapı tiplerini 
denemekten çekinmeyen yenilikçi bir duruş. 

Bu iyi örneklerin yanı sıra, maalesef  genel yapı stoku içinde imar planlarının oluşturduğu kısıtlar ve 
kısıtlı üretim imkânları ile çok da nitelikli bir mimari çevre oluşturamamış apartmanlar ya da parçacı plan 
kararları ile üretilmiş, yapı niteliği yüksek olsa bile bulunduğu çevre ile sağlıklı ilişkiler kuramayan yapılar 
da bolca bulunmaktadır.

*Üstte, Vedat Dalokay tarafından tasar-
lanılan Horozluhan Apartmanı. 
Süslü, Şaban. Konya’da apartman 
yapılarının tarihi süreç içinde cephe özel-
liklerinin gelişimi. Selçuk Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 2009.

*Allta, 1937’de Süleyman Ermiş tafarından 
tasarlanan Hayat Apartmanı ve 1951’de 
yine Süleyman Ermiş tarafından tasarlanan 
Kibrit Apartmanı (Yanda)
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*Şevki Vanlı tarafından tasarlanan 
Yeşil Meram Yapı Kooperatifi (1967)

Sargın, Güven Arif  (der.), 
Düşünceler ve Tasarımlar 
Şevki Vanlı, Mimarlar Derneği 1927, 
Ankara 2001, s. 102-103.
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Kale Önü Sokak’ta 
bitişik nizam, yoğun apartman dokusu.
Yapılar 5-7 kat arası değişik yükseklikte,  ada 
ortasında kısıtlı açık alan. 
(Meram ilçesi idari sınırları dışında, 
çalışma alanı komşuluğunda )

Yavuz Selim Caddesi üzerinde bitişik nizam, yoğun az katlı apartman dokusu.
Yapılar 3-4 kat arası değişik yükseklikte, ada ortasında kısıtlı açık alan.

Özellikle Meram’ın Konya kent merkezine yakın taraflarında bulunan bu yapı tipi, çoğunlukla tuğla 
kâgir yapılar ve betonarme döşemelere sahiptir. Meram örneğinde bu yapılar bulundukları yapı adasının 
alanını büyük oranda kaplar ve az katlı olmalarına rağmen yüksek yoğunluklu bir doku üretirler.

TİP 2.a Bitişik nizam az katlı apartman
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TİP 2.a Bitişik nizam az katlı apartman gelişim süreci

1955 1975 2019
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Atademir Sokak üzerinde, devamlı, çizgisel bitişik nizam apartman dokusu.
Yapılar 5 kat yükseklikte nizami, ada ortasında kullanışlı boyutta açık alan.

Bu tip yapılaşmaya çoğunlukla Meram’ın Konya kent merkezine yakın alanlarında rastlanır. Bitişik 
nizam az katlı apartman dokusundan farklı olarak ürettiği açık alanlar daha tanımlıdır ve ada genelinde 
kullanıma daha uygun tanımlı ve erişilebilir boşluklar üretir. Bu tip yapıların çoğunluğu betonarme 
kolon-kiriş sistemleri ile üretilmiştir. 

TİP 2.b Bitişik nizam çizgi blok
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TİP 2.b Bitişik nizam çizgi blok gelişim süreci

1951 1971

1986 2003 2019
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Altın Çimen Sokak üzerinde, ayrık nizam az katlı apartmanlar. 
Yapılar çoğunlukla 4-5 katlı, adaların arasında şu an artık alan niteliğinde (otopark) açık alanlar mevcut.

Türkiye genelinde birçok benzer örneği olan bu tipik yapılaşmada yapılar parsel kenarlarından çekme 
mesafeleri nispetinde uzaklaştırılmıştır. Genellikle Meram’ın kuzeybatı kısımlarında rastlanılan bu yapı 
tipi, tanımlı kentsel boşluklar üretmez. Yapı adası genelinde ele alınırlarsa ada genelindeki artık alan-
ların aktif  açık alanlara dönüşme şansı vardır.

TİP 2.c Az katlı tekil apartman
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TİP 2.c Az katlı tekil apartman gelişim süreci

1951 1971

1986 2003 2019
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Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde 12-13 katlı nokta bloklar. 
Yapıların zemin kotlarında ticari işlevler mevcut. Kısmen dönüşmüş bir alan, hemen arkasındaki 
doku, kırsal konut niteliğinde.

Ana caddeler üzerinde ya da toplu konut alanlarında karşılaşılan bu yapı tipi tek bir çekirdekten 
katlardaki iki ya da daha fazla bağımsız birime ulaşım prensibine dayanır. Tanımlı kentsel boşluklar 
üretme kapasitesi düşüktür, yatay kütleler ile desteklendiği durumlarda zeminde aktif  kullanım alanları 
üretme şansı daha yüksektir.

TİP 2.d Yüksek tekil apartman (nokta blok)



Meram Kentsel Tasarım Rehberi80 Kent Atlası 81

TİP 2.d Yüksek tekil apartman (nokta blok) gelişimi

1951 1975

2003 2010 2019
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Elmadağ Sokak üzerinde yüksek çizgi blok yapılaşma.
13-14 Katlı çeper yapılaşma.

Hem 1960-70’lerin toplu konut uygulamalarında hem de güncel toplu konut uygulamalarında 
rastlanılan bu yapı tipinin iki temel plan kurgusu vardır, ya birden fazla çekirdek ile iki ya da dört 
birime erişim sağlanır ve yapı sanki bir dizi bitişik nizam nokta blok apartman yan yana geliyormuş 
gibi kurgulanır (Horozluhan Apartmanı gibi)  ya da az sayıda çekirdekten kattaki dolaşım alanına 
erişim sağlanır ve dairelere bu marifet ile ulaşılır (Ör. Yeşil Meram Yapı Kooperatifi). Tanımlı açık 
alanlar üretme potansiyeli yüksek bir yapı tipidir. 

TİP 2.e Yüksek çizgi blok
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TİP 2.e  Yüksek çizgi blok gelişim süreci

1951 1975

2004 2013 2019
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Azerbaycan Caddesi üzerinde Park Mahal konutları. 

Meram özelinde çok kısıtlı alanda örnekleri bulunmakla birlikte ölçekleri hasebiyle kente etkisi yüksek 
olan yapılardır. Büyük parsellerin elde edilmesi gerektiği için çoğunlukla özel proje alanı ya da kentsel 
dönüşüm alanı ilan edilen büyük alanlarda gerçekleştirilebilirler. Büyük kütle hareketleri yatay ve dikey 
bileşenleri ile tanımlı açık alanlar üretebilirken, çoğunlukla kapalı yerleşim niteliği taşıdığı için ürettiği 
açık alanlar kentsel bir nitelik taşımaz. 

TİP 2.f  Mega Blok
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TİP 2.f   Mega Blok gelişim süreci

1951 1975

2004 2013 2019
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-https://www.meram.bel.tr/
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B6.  Yeşil ve Açık Alan Tipolojisi

Karasal iklimin hakim olduğu Konya, geçmişten bugüne coğrafi konumu, bereketli toprakları ve özgün 
arazi biçimleri ile özel bir yere sahip olmuştur. Bu özgünlüğü yaratan birincil etmen ise şüphesiz uçsuz 
bucaksız ova ve platolarıdır. İklim ve coğrafyanın da etkisiyle doğal peyzaj olarak bozkır peyzajı, 
kültürel peyzaj olarak da tarım peyzajı görülmektedir. Bu iki farklı peyzajla, bozkır ve tarım peyzajı, 
kent merkezine gelindiğinde de karşılaşılmaktadır. Özellikle de tarım peyzajı, öncelikle Meram olmak 
üzere, Konya kent kimliğinin önemli ve vazgeçilmez bir öğesi olarak görülmelidir.

Bu çalışma kapsamında yeşil ve açık alanlar iki farklı ölçekte incelenilmektedir. Öncelikle, Meram ilçesi 
ve komşu iki merkez ilçe, Selçuk ve Karatay ilçelerini kapsayan bütüncül bir okuma ile yeşil alanların 
Konya merkezdeki dağılımı ve nasıl çeşitlendiği üzerinde durulmuştur. İkinci olarak ise çalışma alanı 
olan Meram daha yakından incelenmiş ve yeşilin kent kimliği, mekan tanımı ve kullanımına olan 
etkisini anlamak üzere yeşilin tipleri üzerine tipolojik bir çalışma ve sınıflama yapılmıştır.

Kent Ölçeğinde Yeşil ve Açık Alanlar

Kentsel peyzaja bakıldığında Konya’nın kimliğinde önemli bir yere sahip olan farklı bir çok yeşil 
alan türüne rastlanır. Bunlar sırasıyla orman, tabiat parkı, mera/çayır/otlak, mezarlık, tarım, bağ ve 
bahçe, park ve yeşil alan, askeri alan ve spor alanlarıdır. Konya bütününe bakıldığında yeşil sınıflaması 
açısından en çok çeşitlilik gösteren ilçe ise Meram ilçesidir. Yukarıda sıralanan bütün yeşil tiplerine 
çalışma alanında rastlanmaktadır. Bu durumda yeşilin Meram için önemini tekrar vurgulamak yanlış 
olmayacaktır. 

Kentin batısında ve özellikle Meram Dere Vadisi’nin çevresinde  çoğunlukla orman, çalı ve step 
vejetasyonu, Meram Deresi boyunca ise nemcil bir vejetasyon görülmektedir. Orman vejetasyonunu 
ağırlıklı olarak ardıç, karaçam, meşe, sedir gibi odunsu ve kekik, adaçayı ve geven gibi otsu bitkiler 
oluşturmaktadır (Bozyiğit, Kaya 2019).

Merkezin güney, güneydoğu ve doğusunda ise geniş tarım arazilerine rastlanmaktadır. Bu durum 
tarıma elverişli, alüvyon topraklardan oluşan ve 1. ve 2. derece tarım arazisi olarak tanımlanan verimli 
toprak yapısının sonucudur.

Metrekare olarak yeşil alanlar çok büyük açıklıklar kaplıyor olsa bile bunun çok büyük bir yüzdesini 
doğal yeşil alanlar ve tarım alanları oluşturmakta ve kentte kamusal ve aktif  yeşil alan çok az 
bulunmaktadır. Kapladıkları geniş alanlara rağmen kentte yeşil alanların bir sistem oluşturamadığı 
görülmektedir. Yeşil bir ağın varlığından söz edilemese bile doğal yeşil alanlar ve tarım alanları bir nevi 
yeşil kama olarak çalışmakta ve kentin doğaya erişimini kolaylaştırmaktadır.

Bozyiğit, R., Kaya, B. 2019. Meram 
Dere Vadisi’nin (Konya) Floristik 
Özellikleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji. 
Dergisi, (17), s. 888-900.
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Meram Özelinde Yeşil ve Açık Alanlar 

Arazi biçimindeki ani değişim, Meram Deresi ve Meram Deresi Vadisi ile beraber doğal bir eşik oluşturan batı sınırı yeşil 
alanlar ve bitki örtüsü açısından oldukça özgün bir coğrafya ve kent/doğa ilişkisi sunmaktadır. Batıda doğal yeşil alanlara 
ek olarak güneyde ise kentsel gelişimin sınırını önemli bir kültürel peyzaj öğesi olan tarım alanları tanımlamaktadır.

Doğal olduğu kadar kültürel miras açısından da önemli olan Meram Bağları tarih boyunca bir çok seyyah tarafından 
övgüyle kaleme alınmıştır. Seyyahların anlatımıyla Konya’nın bozkırının yanında bağ – bahçelerden oluşan sadece güzel 
bir yeşil olmakla kalmamış, alternatif  bir kent yaşamı sunmasıyla da seyahatnamelerde yerini almıştır. 

Hakkettiği biçimde korunamamış ve  hatta kentin gelişimiyle beraber oldukça bozulmuş olsa bile, Meram Bağları 
günümüzde kent merkezine bu kadar yakın kırsal bir tarım peyzajı ve kültürel peyzaj olması bakımından oldukça değerlidir. 
Haritada görüldüğü üzere en geniş yeşil lekeleri tarım, bağlar ve konut bahçeleri oluşturmaktadır.

Literatüre bakıldığında yeşil alanların çoklukla kamusal yeşil alan ve özel yeşil alan olarak iki grupta sınıflandığı 
görülmektedir. Bu açıdan değerlendirecek olursak çalışma alanında kamusal yeşil alanların azlığı Meram özelinde yeni 
bir okuma yapma gereksinimi doğurmuştur. Yeşil ve açık alanlar, kamusal yeşil alanların erişilebilirliği ve sunduğu sosyo-
mekansal etkileşimden daha çok, oluşturdukları kentsel ve deneyimsel mekan özelliklerine göre bir sınıflamaya gidilmiştir. 
Kamusal ve özel yeşil alanlar, başka bir deyişle doğal ve planlı yeşil alanlar, aynı çatı altında ele alınmış ve konumlandıkları 
kentsel doku ve mimari tiplerle ilişkilerine bakılarak bir sınıflama yapılmıştır.  

Bu bakış yeşil alanların dört ana, on iki alt tip  ile temsil edildikleri ve bu on iki tipin Meram’ın yeşil alan tipolojisini 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. Ana tipler sırasıyla doğal, kent içi tarım, odak ve çizgisel yeşil alanlardır. Haritadan da 
anlaşılacağı gibi, odak yeşil ve çizgisel yeşil alanlar, doğal ve tarıma bağlı yeşil alanlar yanında oldukça az alan kaplamaktadır. 
Bu kadar yeşille iç içe olan bir kentte, kamusal-özel, kır-kent ilişkisi farklı bir sorgulama ve değerlendirmeyi gerekli kılabilir. 

YEŞİL ALAN TİPOLOJİSİ

TİP 1. Doğal Yeşil Alan
 TİP 1.1. Orman Alanı
 TİP 1.2. Mera/Çayır/Otlak Alanları
 TİP 1.3. Rekreasyon/Mesire alanı
 TİP 1.4. Mezarlık Alanı
 TİP 1.5. Doğal Karakterli Yeşil Alan
TİP 2. Tarım Alanı
 TİP 2.1. Meram Bağları 
 TİP 2.2. Kırsal Tarım  
 TİP 2.3. Bahçeli  Kırsal Konut
TİP 3. Odak Yeşil Alan
 TİP 3.1. Mahalle Parkı
 TİP 3.2. Cep Parkı - Çocuk parkı
TİP 4. Çizgisel Yeşil alan
 TİP 4.1. Ayırıcı - Sınır
 TİP 4.2. Yeşil Koridor

“Çok güzel olan bağları ve bahçeleri pek çoktur ve iki taraflıdır Birisi çöl tarafındadır; diğeri dağlık mıntıkada ve göle yakındır Konya’nın üzümü ve 
diğer meyveleri güzeldir. Bilhassa zerdalisi pek sulu ve diridir”. (İbn Batuta)
“Konyalılar çoluk çocuklarıyla sekiz ay Meram’da kalırlar. Zevk ve sefa ederek felekten kâm alırlar. Binlerce bağ evleri, kulübeleri, cami, mescid, 
musalla ve hanları, hamam, çarsı ve pazar yerleri vardır. Halkın Konya’ya gelmeye ihtiyaçları olmaz.” (Eyliya Çelebi)  

(Aktaş Yasa 1998)
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B6
TİP 1. Doğal Yeşil Alan 

TİP 1.1. Orman Alanı
Alanın kuzeybatısı, Meram Deresi’nin ise kuzeyinde bulunan orman dokusu ağırlıklı olarak ardıç, 
karaçam, meşe, sedir, kekik, adaçayı ve geven gibi bir vejetasyonla kaplıdır. Sınırını ise güneyindeki 
Meram Deresi Vadisi belirlemektedir.

TİP 1.2. Mera/Otlak/Çayır
Alanın güney ve güneydoğusunda bulunan mera, çayır ve otlakların varlığı hayvancılığın hala devam 
ettiği bölge için oldukça önemlidir. Buna ek olarak, doğal ekosistemin bütünlüğü açısından da 
mevcudiyetleri hassas bir durum oluşturmaktadır.

TİP 1.1. Orman Alanı

TİP 1.2. Mera / Çayır /Otlak Alanı
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TİP 1.4. Mezarlık Alanı

TİP 1.5. Doğal Karakterli Yeşil Alan

TİP 1.3. Rekreasyon/Mesire Alanı
Meram Deresi’nin güneyinde, yüksek bir bölgede bulunan mesire alanları, Meram Bağları’nın kent 
belleğindeki yerini koruma ve sürdürmesi açısından oldukça önemlidir.  Merkeze yakınlığıyla kent 
yaşamında bir cazibe alanı olmayı sürdürmektedir.

TİP 1.4. Mezarlıklar
Büyük bir kısmı Meram Bağları’nın güneyinde toplanmış olan küçük ölçekli mezarlıkların, çoğu 
zaman bağların oluşturduğu yeşil açık mekanlarla bütünleştiği ve kentsel peyzajın parçası haline geldiği 
söylenebilir.

TİP 1.5. Doğal Karakterli Yeşil Alan
Meram’ın ova kısmında, düşük, orta, ve yüksek yoğunluklu konut alanları arasında sıkça tarım alanı, 
bağ, bahçe veya park gibi bir işlevi bulunmayan doğal karakterli yeşil alanlara rastlanmaktadır.

TİP 1.3. Rekreasyon / Mesire Alanı

B6



Meram Kentsel Tasarım Rehberi98 Kent Atlası 99

B6

TİP 2.1. Meram Bağları

TİP 2.2. Kırsal Tarım 

TİP 2. Tarım Alanı

TİP 2.1. Meram Bağları
Sit alanı olarak da tanımlanan Meram Bağları’nın oluşturduğu yeşil ve mimari dokunun, alandaki en 
belirleyici tipolojik karakteri oluşturduğunu söylemek gerekmektedir.  Yerleşme için hayli önemli olan 
bu tipin güney ve batıya doğru gidildikçe etkisi hissedilmekte, sit alanı dışında da yer yer benzer bir 
yeşil dokunun sürdüğü gözlemlenmektedir.

TİP 2.2. Kırsal Tarım
Çalışma alanının çok büyük bir kısmını kaplayan tarım arazilerinde günümüzde hala aktif  olarak tarım 
faaliyetleri devam etmektedir. Kentleşmenin bitip kırın başladığı bu alanda farklı tarım yöntemlerinin 
(sulu ve kuru tarım gibi) uygulandığı bilinmektedir. Oluşturduğu olağanüstü tarım deseni ve buna 
bağlı yaşam biçimi de bağlar kadar önem taşımaktadır.

TİP 2.3. Bahçeli Kırsal Konut
Bağların oluşturduğu doku ve kente kazandırdığı ölçeğin benzerini bu düşük yoğunluklu, kır-kent 
arası konut alanlarında da gözlemlemek mümkündür.

TİP 2.3. Bahçeli Kırsal Konut 
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TİP 3.2. Cep/Çocuk Parkı

TİP 3.1. Mahalle Parkı
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TİP 3. Odak Yeşil Alan 

TİP 3.1. Mahalle Parkı
Çok az sayıda bulunan ve yalnızca yakın çevre değil, bölgenin ihtiyacını da karşılayabilecek bu 
kamusal mekanlar daha çok ana caddeler üzerinde bulunmaktadırlar. Bu da erişim açısından kolaylık 
sağlamaktadır.

TİP 3.2. Cep/Çocuk Parkı
Yerleşimimin birçok yerine serpiştirilmiş bu küçük odak yeşil alanlar belirli bir düzenin ve ihtiyacın 
ifadesi olmamakla birlikte konumları sebebiyle (köşe başları, sokak kesişimleri, vb.) yakın çevre için 
odak toplayıcı mekanlar olarak düşünülmelidir.
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B6

TİP 4.1. Ayırıcı/Sınır

TİP 4.2. Yeşil Koridor

TİP 4. Çizgisel Yeşil Alan

TİP 4.1. Ayırıcı/Sınır 
Çok az sayıda veya önemde olan planlanmış yeşil alanlar arasında, kimi zaman farklı işlevleri kimi 
zamansa dokuları ayıran/sınırlayan çizgisel yeşil alanlar yeşilin sürekliliğini sağlamak açısından önemli 
bir tip oluşturmaktadır.

TİP 4.2. Yeşil Koridor
Tekil olmasına rağmen, Meram’ın yeşil tipolojisinde öneme sahip bir çizgidir. Kentin komşu iki ilçesini 
bir birine bağlayan ve kent merkezini tanımlayan bu yeşil sokak, ileride yeşil bir koridora dönebilme 
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B7  Meram Dere Boyu Tipolojisi
Su Yerleşim İlişkisi

Batı bölümü coğrafi olarak nispeten daha engebeli ve dağlık bir araziye sahip olan Meram ilçesi su varlığı bakımından da 
oldukça zengin bir ilçedir. Dağlardan başlayarak Meram’ı doğu-batı ekseninde kesen Meram Çayı, bunların en bilineni 
ve izlenebilenidir. Ancak yağışların yetersizliği, doğal akışına yapılan müdahaleler gibi sebeplerle yılın büyük bir kısmında 
derelerin debisi oldukça düşük olduğu için günümüzde akan su görmek pek mümkün değildir. 

Meram’ın tarihi köprü, değirmenleri ve bugün asırlık meşe ağaçlarıyla izi sürülebilen su kanalları/arıklar Meram için suyun 
öneminin anlaşılmasını bir kez daha sağlamaktadır.

Meram ilçesinde hala izi olan 14 adet köprü bulunmakta ve bu köprülerin büyük bir çoğunluğu merkeze yakın kısımlarda 
yer almaktadır (Duran 2010).

Meram bölgesinde bulunan köprüler şunlardır: 
 1. Çileder Köprüsü
 2. Gökyurt (Gilistra) Köprüsü
 3. Gökyurt (Adaçayır) Köprüsü
 4. Gömse Köprüsü
 5. Hatunsaray Ak Köprü
 6. Hatunsaray Şahne Köprüsü
 7. Ilgın Köprüsü
 8. İkipınar Köyü Köprüsü
 9. Kavak Köyü Köprüsü
 10. Meram Köprüsü
 11. Sadıklar Köprüsü
 12. Sinit Köprüsü
 13. Yeşildere Köprüsü
 14. Hacı Meryem Köprüsü (Duran 2010)

Tarihi 13.-14. yüzyıl, Selçuklu-Karamanoğulları dönemine uzanan Meram Köprüsü bugün bölgenin önemli bir buluşma 
ve rekreasyon noktası olarak, geçmişle günümüzü bağlayan nirengi noktalarından biridir (Duran 2008).

Remzi Duran. 2010. Tarihi Konya Köprüleri (Meram İlçesi). Ortaçağ-Türk dönemi kazıları ve sanat 
Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008. Çanakkale Onsekiz Mart Yayınları, no: 98, s: 154-165.
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B7

Meram Deresi- Dere Boyu Tipolojisi
TİP 1. Doğal Yatak     
 TİP 1.1. Orman İçinde
 TİP 1.2. Bağ Evleri Boyunca
 TİP 1.3. Araç Yolu Boyunca - Bahçeli Konutlar arasında

TİP 2. Kanal
 TİP 2.1. Tarlalar Boyunca 
 TİP 2.2. Rekreatif  Kamusal Mekan Boyunca 

 TİP 2.3. Refüj Boyunca 
  TİP  2.3.1. Çizgisel Yeşil Alan Boyunca
  TİP  2.3.2. Konutlar ve Odak Yeşil Alan Arasında
  TİP  2.3.3. Bahçeli Konutlar Arasında

Remzi Duran. 2010. Tarihi Konya Köprüleri (Meram İlçesi). Ortaçağ-Türk 
dönemi kazıları ve sanat Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008. Çanakkale 
Onsekiz Mart Yayınları, no: 98, s: 154-165.

Meram Köprüleri (Duran 2010)

Meram ilçesinde tespit edilen su değirmenlerinin sayısı ise 110’dur. Ancak, bunlardan neredeyse hiçbiri bugün ayakta 
değildir (Baş, Duran, Özcan 2016). Aynı şekilde su peyzajı ve kültürel peyzajın önemli elemanlarından biri olan su kanalları 
da zaman içinde yok olmuş, geriye sadece Meşe ağaçlarının oluşturduğu gizli bir iz kalmıştır.

Yerleşim-su ilişkisi açık alan kullanımları, mekan çeşitliliği, zenginliği ve kentsel yaşama dair farklı mekânsal deneyimler 
sunmaktadır. Bu çalışmada açık alan ağının önemli bir bileşeni olan dere boylarına örnek olarak Meram Deresi’nin kentle 
kurduğu ilişkiyi anlamak önemsenmektedir.  Zaman içinde doğal akışı ve yapısının değişmesiyle beraber, Meram Deresi ile 
beton duvarlar arasına sıkışmış, doğal yataktan çok kanal olarak tanımlanmış bir su öğesi olarak karşılaşılmaktadır. Kente 
değdiği noktalarda farklı ilişkiler kurması beklenen dere zaman içinde adeta görünmez olmuş, kent mekanını zenginleştirici 
bir öğe olmaktan çıkmıştır. Su-yerleşim ilişkisini anlamak üzere dere boyu tipolojisi çalışılmış ve doğal yatak ve kanal olmak 
üzere iki ana tip ve sekiz alt tip tespit edilmiştir. 
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Meram Boyunca  Dere Tipolojisi
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TİP 1.3. Araç Yolu Boyunca - Bağ Evleri Arasında

TİP 1.1.Orman İçinde

TİP 1.2. Bağ Evleri Boyunca
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TİP 1. Doğal Yatak

Tarih boyunca doğal yatağında akmış ve bölgenin bağ kimliğini kazanmasında önemli bir rol üstlenmiş olan Meram 
Deresi, günümüzde çok kısıtlı  bir alanda doğal yatağını koruyabilmiştir.  

TİP 1.1. Orman İçinde
Meram Deresi üç farklı noktada doğal yatağında akıyor. Bunlardan ilki, dağlık arazide, rekreasyon/mesire alanının 
içindedir.  Bu kesitte, derenin, orman ekosisteminin bir parçası olarak var olduğu ve suya erişimin daha kolay olduğu 
düşünülmektedir. 

TİP 1.2. Bağ Evleri Boyunca
Bağ evleri arasında, büyük bir olasılıkla geçmişte sulama amaçlı kullanılan  dere,  bu kesitte doğal yatağında çevresiyle 
etkileşime girmeden ilerlemektedir. Bağ evleri, dere, araç ve yaya yolları birbirlerine paralel bağımsız çizgiler olarak tarif  
edilebilir.

TİP 1.3.  Araç Yolu Boyunca - Bahçeli Konutlar arasında
Doğal yatağına sahip olduğu bu kesitte ise dere konutlarla olmasa bile, araç ve yaya yolları ile birlikte ilerlemektedir. Debisi 
düşük olduğu dönemlerde suyun kendisi izlenemese de izini takip etme fırsatı vermektedir.
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TİP  2.2. Rekreatif  Kamusal Mekan Boyunca

TİP 2.1. Tarlalar Boyunca
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TİP 2. Kanal

Çalışma alanının büyük bir kısmında dere ıslah edilmiş, kanallaştırılmıştır.  Bu kanal çoğunlukla görünür olmakla birlikte 
yer yer kısa mesafeler boyunca kaybolmakta ve yerin altından devam etmektedir. Yine yerleşimin büyük bir kısmında kanal 
araç yolları arasında, refüjle beraber ilerlemekte, bu sepeble kentliyle ilşkisi tamamen kopmaktadır.

TİP 2.1. Tarlalar Boyunca 
Alanın oldukça küçük bir bölümünde dere yapılaşmadan uzaklaşır ve yeşilin içinden akmaya devam eder. Tarım arazileri 
boyunca ilerleyen derenin parsellerin bölünmesinde etkili olduğu görülmektedir.
    
TİP 2.2. Rekreatif Kamusal Mekan Boyunca
Tarihi Selçuklu Dönemi’ne dayanan Meram Köprüsü’nün bulunduğu noktada, kentte başka yerde rastlanmayan tekil ve 
özel bir su-yerleşim ilişkisi bulunmaktadır. Çevresinde kamusal ve ticari işlevlerin, hemen kıyısında ise kamusal rekreatif  
bir alanın bulunduğu bu kesit, sadece yakın çevre için değil, Konya için de önemli bir buluşma ve dinlenme noktasıdır. 
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TİP 2.3.1. Çizgisel Yeşil Alan Boyunca

TİP 2.3.2. Konutlar ve Odak Yeşil Alan Arasında

TİP 2.3.3. Bahçeli Konutlar Arasında
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TİP 2.3. Refüj Boyunca 

TİP 2.3.1. Çizgisel Yeşil Alan Boyunca 
Bu tip, refüjle beraber yolu takip eden dere, bulunduğu bağlamdan bağımsız, sadece araç yoluyla tanımlanan dere boyu 
tipini temsil ediyor.

TİP2.3.2. Konutlar ve Odak Yeşil Alan Arasında 
Diğer refüj boyu oluşan dere boyu tipleriyle benzer mekansal özelliklere sahip olmakla beraber, bağlamın farklılaşmasıyla 
yeni bir tip oluşmaktadır. Bu tipte, bulunduğu fiziksel bağlam, konut çevresi değil, kamusal mekan olan iki mahalle parkıyla 
komşu olmasıdır. Kamusal açık alanlarla çevrili olmasına rağmen, açık alan siteminin değil, ulaşım sisteminin bir parçası 
olarak ilerlemektedir.
     

TİP 2.3.3.  Bahçeli Konutlar Arasında  
Kanal tipi dere kesitine bir örnek de etrafında düşük yoğunluklu konut alanları bulunan ve çizgisel tanımsız yeşil alanla 
çevrili olan tiptir. Bu tipte, iki tarafı araç yolu olan hem çizgisel yeşil hem de su, refüj elemanına dönüşmüştür. Bu durum 
dereye erişimi oldukça zorlaştırırken bir taraftan da su ve yeşil yolun iki yakasını birbirinden ayıran bir mekana dönüşmüştür.
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B8

B8.  Sokaklar

Açık alanlar arasındaki ilişkileri kuran ve sistem haline getiren sokaklar, sadece bir noktadan başka bir noktaya ulaşım, 
hareket ve erişimi sağlamakla kalmaz aynı zamanda karşılaşma, sosyalleşme ve ortak yaşamın gerçekleşmesine olanak 
sağlarlar. Sokaklar kamusal açık alanların en temel biçimidir. Yayaların aktif  katılımcı olduğu kaldırımlar ve sokaklar, 
insanların bir şehri, bir mahalleyi, bir yeri kendi duyuları ile deneyimleyebilmesi için açık bir platform sağlamaktadır. Bir 
kentin veya yerin kimliği ve karakterini belirlemekte ve yansıtmakta kritik bir öneme sahip olan kamusal mekan olarak o 
yere özgü sokağı anlamak oldukça büyük önem taşımaktadır. Bahsi geçen kimlik ve karakter ise coğrafya ve toplumun 
etkisiyle çokça çeşitlenir.

Meram’ın açık alanları, kullanım biçimleri, sahip oldukları kimlik ve karakterleri anlamak üzere, açık alan sisteminin 
omurgasını oluşturan sokaklar üzerine bir tipoloji çalışması yapılmıştır.  Ana tipleri belirlemede sokakların konumu, 
fiziksel çevre ve konut tipleri esas alınırken, alt kategoriler ise yol kademelenmesi gözetilerek, mahalle içi, ikincil ve ana 
yollar olmak üzere kurgulanmıştır. Bu bağlamda Meram’ın sokaklarının altı ana ve yirmi bir alt tip ile temsil edilebildiğini 
söylemek mümkündür. Ana tipler sırasıyla (1) düşük yoğunluklu konut sokağı, (2) orta yoğunluklu konut sokağı, (3) yüksek 
yoğunluklu konut sokağı, (4) kırsal yollar, (5) ticaret sokakları ve (6) sanayi sokaklarıdır.
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Sokak Örüntüsü

SOKAK TİPOLOJİSİ

TİP 1. Düşük Yoğunluklu Konut Sokağı

 TİP 1.1. Kırsal Konut ( Bağ Evleri) Sokağı

  TİP 1.1.1. Mahalle İçi 

  (Paylaşılan: yaya – araç)

  TİP 1.1.2. İkincil 

  TİP 1.1.3. Ana

 1.2. Villa Sokağı

  TİP 1.2.1. Mahalle İçi

  TİP 1.2.2. İkincil 

  TİP 1.2.3. Ana

 1.3. Köy

  TİP 1.3.1. Mahalle İçi

  TİP 1.3.2. İkincil

  TİP!.3.3. Ana

TİP 2. Orta Yoğunluklu Konut Sokağı

 TİP 2.1. Ayrık Nizam Apartmanlar

  TİP 2.1.1. Mahalle İçi

  TİP 2.1.2.  Ana

TİP 3. Yüksek Yoğunluklu Konut Sokağı

 TİP 3.1. Bitişik Nizam Çeper Bloklar

  TİP 3.1.1. Mahalle içi

  TİP 3.1.2.  Ana

 TİP 3.2. Ayrık Nizam Apartmanlar

  TİP 3.2.1. İkincil

  TİP 3.2.2.  Ana

TİP 4. Kırsal Yollar 

 TİP 4.1. Tali - Toprak

 TİP 4.2.  İkincil 

 TİP 4.3. Ana

TİP 5. Ticaret Sokağı (Konut Altı Ticaret)

 TİP 5.1. Yaya

 TİP 5.2. İkincil 

 TİP 5.3. Ana

TİP 6. Küçük Sanayi         
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TİP 1.1.3. Ana Yol (Yorgancı Sokak)

Mahalle İçi Yol (Paylaşılan: yaya - araç) (İlkokul Sokak)

TİP 1.1.2. İkincil Yol (Çalıklı Sokak)

Tİ
P 

1.
   

D
üş

ük
 Y

oğ
un

lu
kl

u 
Ko

nu
t S

ok
ağ

ı

TİP 1.1   Kırsal Konut (Bağ Evleri) Sokağı 
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Çalışma alanının büyük bir kısmına hakim olan sokak tipoljisi, ‘Düşük Yoğunluklu Konut Sokağı’ 
başlığı altında, ‘Kırsal Konut/Bağ Evleri Sokağı’dır ve bu tipin görüldüğü alanlar kuzeybatı, batı ve 
güney kısımlardır. Geleneksel dokunun izlerini taşıyan bu sokak tipinin üç alt tipi bulnmaktadır; mahalle 
içi, ikincil ve ana yollar. Derecelerine bağlı olarak kentin geri kalanıyla kurdukları ilişki bakımından çok 
farklılaşıyor olsalar da, karakter, sokak kimliği, oluşturdukları mekan, tanımlanma biçimleri açısından 
neredeyse birbirleriyle  aynılardır. 

Çoğunlukla kaldırımları olmayan sokaklar, yayalar ve araçlar tarafından ortak kullanılıyor. Bu durum 
özellikle mahalle içi yollarda ve ikincil yollarda gözlemleniyor. 

Bu tip sokakların tanımlanma biçimi diğerleri ile çok benzer bir durum içeriyor; kırsal konut cepheleri, 
bahçe duvarları ve yeşil alanlar.
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TİP 1.2.3. Ana Yol (Yeni Meram Caddesi) 

TİP  1.2.1 Mahalle İçi  Yol (Selam Sokak)

TİP 1.2.2. İkincil  Yol (Kozağaç Caddesi)
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TİP 1.2   Villa Sokağı  (Bağ Evleri) Sokağı
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Yoğun olarak alanın batısında ve bağ evlerinin çeperinde gördüğümüz bu sokak tipi ilk tiple benzer niteliklere sahip 
olmasına karşın, ilkinin aksine alt tipleri, mahalle içi ve ikincil ana yollar bakımından da oldukça çeşitlidir. Alçak 
bahçe duvarlarıyla tanımlanan mahalle içi ve ikincil sokaklar, bulunduğu fiziksel bağlam ve yapılı çevre açısından 
kırsal karaktere daha yakındır ve çok geniş olmamakla birlikte kaldrımlı sokaklardır. 

Üçüncü tip ise, bitkilendirilmiş geniş araç yolları, kaldırımları ve villa tipi konutun niteliğindeki değişim ile  bariz bir 
kentsel karaktere sahiptir. Yeni Meram Caddesi’nin bu tipin en iyi temsilcilerinden birisi olduğu söylenebilir.
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TİP 1.3.1 Mahalle İçi Yol (Camikebir Sokak)

TİP 1.3.2 Ana Yol (Yeşildere Caddesi)
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TİP 1.3   Köy Yolları  (Bağ Evleri) Sokağı
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Çalışma alanının içinde bulunan köyler hala geleneksel konut ve sokak dokusunu korumaktadırlar. Kırsal 
karaktere sahip bu köylerde yollar iç kısımlarda, mahalle içi sokaklarda daha çok kırsal konutun cephesiyle 
tanımlanırken, ana yollar üzerinde ise alçak bahçe duvarları ve bitkiyle tanımlanmaktadır. Yine mahalle içinde 
ancak bir arabanın geçeceği genişlikteki kaldırımsız yollar, dokuya uygun zemin malzemesi ile kaplıyken, ana 
yollarda bunun asfalta dönüştüğü görülür.  
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TİP 2.1.2. Ana  Yol (Sivaslı Ali Kemal Caddesi)

TİP 2.1.1. Mahalle İçi  Yol (Yaka Caddesi)
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TİP 2.1 Ayrık Nizam Apartmanlar
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TİP 3.1 Bitişik  Nizam Apartmanlar

TİP 3.1.2. Ana Yol (Demiryolu  Caddesi)

TİP  3.1.1. Mahalle İçi Yol & İkincil Yol (Vali Cemal Keleşoğlu Sokak)
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Alanın kuzeydoğusunda, Konya kent merkezine yakın bölgelerde yüksek yoğunluklu  bitişik nizam konutların oluşturdukları 
sokaklar görülmektedir. Bu tipler, Meram’ın bütününe hakim düşük yoğunluklu ayrık nizam konut sokaklarından oldukça 
farklılaşır. Kentsel bir karaktere sahiptirler. Alt tipler ise kendi içinde mekansal bakımdan farklı özellikler göstermektedirler. 
Ana yollarda, yüksek katlı blokların oluşturduğu net cephe çizgisiyle tanımlanmış kaldırımlar, yüksek taçlı ağaçlar sayesinde 
insan ölçeğini bulmaktadırlar. Bitkilendirilmiş olan caddeler aynı zamanda  yeşil sisteminin de önemli bir parçası olarak 
işlemektedir. 

Merkeze yakın kısımlardaki dokuda bu sokak tipinin alt tipi mahalle içi ve ikincil sokalara rastlanır. Karakter olarak ana 
yollardan oldukça farklı, yeşile imkan vermeyen darlıkta, neredeyse kaldırımsız sokaklar olarak görülmektedir.  
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TİP  3.2.1. İkincil Yol (Gülhayat Sokak)

TİP  3.2.2. Ana Yol (Doktor Ahmet Özcan Caddesi)
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TİP 3.2  Ayrık  Nizam Apartmanlar
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TİP  4.3. Ana yol (Kaş Caddesi)

TİP  4.1. Tali - Toprak Yol

TİP  4.2. İkincil Yol (Damlabaşı Sokak)
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Bu yollara şehrin güney kısmında rastlamaktadır. Meram ilçesinin kent kimliği ve kültürel peyzajı bakımından önemli role 
sahip tarım peyzajı bu kırsal yollar vasıtasıyla deneyimlenmektedir. Tarım desenin bir parçası olarak işleyen yollar tamamen 
işlevsel, yolun derecesine bağlı olarak toprak veya asfalt olabilmektedir. Tarımın mevsimsel değişimiyle beraber sunduğu 
manzara, bu deneyime zaman faktörünü de katmaktadır. 
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TİP  5.3. Ana Yol (Doktor Ahmet Özcan Caddesi)

TİP  5.1. Yaya Sokağı (Kazım Karabekir Caddesi)

TİP 5.2. İkincil Yol (Sultan Cem Caddesi)
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Ticaret sokaklarına daha çok kentin merkezine yakın bölgelerde ve ana caddeler boyunca rastlanmaktadır. Bu sokaklar 
aynı zamanda konut altı ticaret sokakları olarak da adlandırılabilir. Ticaret sokakları üç alt tip altında sınıflandırılabilir: 
mahalle içi, ikincil yollar ve ana yollar  üzerindeki ticaret sokakları. Örneklerden de görüldüğü üzere bu üç tip karakterleri, 
oluşturdukları mekanlar ve kentliye sunduğu sosyal hayat bakımından birbirinden oldukça farklıdır. Sınırlı sayıda olmakla 
birlikte merkeze yakın kısımlarda, yayalaştırılmış geleneksel ticaret sokaklarına rastlanmaktadır. 

Özellikle mahalle içi yayalaştırılmış ticaret sokaları ve ana yollar üzerinde bulunan ticaret sokakları insanların karşılaşmasına, 
sosyalleşmesine ve ortak yaşamın gerçekleşmesine olanak sağlarlar. Kentin kamusal yaşamı açısından büyük öneme 
sahiplerdir.
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Alan içinde kritik bir konuma sahip olan Meram Sanayi Sitesi, garın ve dönüşen konut alanlarının batısı, askeri alanın 
güneyin, çalışma alanının ise merkezi sayılabilecek bir noktadadır.  Standart genişlikteki iç sokakları hem ulaşım  hem de 
servis amaçlı kullanılmaktadır.
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B9.  Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Taşınmaz Kültür Varlıkları

Konya, M.Ö. 7000’li yıllardan itibaren yerleşim yeri olma özelliği taşımaktadır (Aru, 1998, Gömceli, 2019, Yenice, 2011, 
Akseki, 2011, Utku, 2015, KÇDPAR, 2014) ve bunun sonuçları olarak farklı dönemlerde üretilmiş birçok tarihi esere sahiptir. 
İl genelinde yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılarda; Neolitik Çağ’dan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç, Demir 
Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda buluntu elde edilmiş, yerleşimlerin özelliklerini yansıtan 
höyük, mağara, nekropol ve ören yerleri ortaya çıkarılmıştır (KÇDPAR, 2014). Konya’da Mısırlılardan önce M.Ö.3500’lü 
yıllarda yerleşik hayata dair ilk mimari örnekler ve ilk kutsal yapı izlerine rastlanmaktadır. Hıristiyanlık devrine ait Anadolu’nun 
en eski yerleşim yerleri ve en eski kiliseleri de Konya ilinde bulunmaktadır (Gömceli, 2019).

Çalışma alanı içinde Kentsel Sit Alanı dışında çok sayıda 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı ile tescilli anıt ağaç bulunmaktadır. 
Alaaddin Tepesi 1. ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile Konya Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’nın büyük bir bölümü çalışma 
alanının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çalışma alanının güneyinde yer alan höyükler, yerleşim alanlarının çeperinde ve 
önemli ulaşım arterleri boyunca izlenmektedir. Kentsel yerleşim alanında konumlanan bu höyüklerin en büyüğü Karahöyük’tür.  
Çalışma alanının ortasında Harmancık Mahallesi’nde bulunan Karahöyük’ün 1953 yılında başlayan ve halen devam edilen 
kazı çalışmalarında, M.Ö. 3000’de (Eski Tunç Devri-M.Ö. 2000 Asur ticaret kolonileri devri) iskan edildiği anlaşılmış olup, 27 
yerleşim katı tespit edilmiştir. Karahöyük kazılarında çıkan buluntular Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Meram 
İlçe Raporu, 2019).

Çalışma Alanında Bulunan Sit Alanları:
• Alaaddin Tepesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Konya Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı
• Eldim Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Çatalhöyük Mevkii 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Mezarlıktepe Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Çomaklı Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Karahöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Hatip Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Hatip Hitti Anıtı Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Beybes Ören Yeri Höyüğü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Gödene Ören Yeri Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
• Pamukçu Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Çalışma alanı içerisinde; çok sayıda cami ve külliyeleri ile han, hamam vb. diğer anıtsal kültür varlıklarının yanı sıra sivil 
mimarlık örneği konut ve ticaret yapılarından oluşan 301 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı yapı bulunmaktadır. Bunların yanı 
sıra, alanda  Akkavak (Populus alba), Doğu Çınarı (Platanus orientalis), Saplı Meşe (Quercus robur) ve Meşe ağaç türlerinde 
100 adedin üzerinde tescilli anıt ağaç yer almaktadır. 

Sahip Ata Külliyesi.( m.meram.bel.tr) ve konumu
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HACI HASAN CAMİ
SIRÇALI MEDRESE
NASUHBEY CAMİ
SÖYLEMEZİN ÇEŞMESİ
TAŞ (AKÇAGİZLEMEZ) CAMİ
ÇEŞME
HASBEY MESCİDİ
ÇİFTLİ BUZHANE
ATEŞBAZI-I VELİ TÜRBESİ
EKMEKKOÇU MESCİDİ
ŞEKERFURUŞ CAMİ
MEHMET GÜLEV KORU DÜKKANI
ERDEMŞAH (KALE-İ CELB) MESCİDİ
KASIM HALİFE CAMİ
KASIM HALİFE VAKFI EVİ
KASIM HALİFE CAMİ ÇEŞMESİ
KASIM ENVARİ SOKAK ÇEŞMESİ
CEMEL ALİ DEDE (TURUT) MESCİDİ
HÜKÜMET KONAĞI
HOCA FAKİH CAMİ ve TÜRBESİ
KARATAY MESCİDİ ÇATALHÖYÜK HAN
PİRİ HASAN ÇEŞMESİ
ANA SULTAN SARNICI
SEYİTBEY (YORGANCI) SARNICI
DİBEKTAŞI SOKAK ÇEŞMESİ
ŞÜKRÜ DORUK ÇEŞMESİ
KARAMANOĞLU MEHMET BEY HAMAMI
MERAM DARÜLHUFFAZI
MERAM MESCİDİ
TAVUSBABA TÜRBESİ
YILDIZ KÖŞKÜ
ŞEYH EBUL VEFA CAMİ
DERE CADDESİ SARNICI
DERE CADDESİ ÇEŞMESİ
HAFFAFLAR EVİ
SAİME YARDIMCI EVİ
AYANBEY CAMİ
ÖERLİ SOKAK SARNICI
AŞKAN CAMİ
ÇEŞME (4223/1)
AK SARNIÇ
İSTASYON BİNASI (28/A PLAN NOLU BİNA)
İSTASYON LOJMANI (No:29)
İSTASYON LOJMANI (No:33)
İSTASYON LOJMANI (No:31)
İSTASYON LOJMANI (No:23-21)
İSTASYON LOJMANI (No:25-27)
İSTASYON LOJMANI (No:19)
İSTASYON LOJMANI (No:41)
İSTASYON LOJMANI (No:39)
İSTASYON LOJMANI (No:37)
İSTASYON LOJMANI (No:13)
İSTASYON HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
İSTASYON LOJMANI (No:9)
İSTASYON (AGUSTUS) OTELİ
HASAN DEDE MEZARLIĞI

MUSTAFA KAL BAĞ EVİ
DUVAR KALINTISI (AYŞEN CERAN)
HARMANCIK MEZARLIĞI
KARAHÜYÜK MEZARLIĞI 1
MUHAMMET BAHAUDDİN NAKŞİBENDİ 
TÜRBESİ
YÜZÜKTAŞI İŞHANI
GEVRAKİ HAN ÇEŞMESİ
ATATÜRK ANITI
ŞÜKRAN MESCİDİ
PTT BİNASI
ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ
ZAFER ÇEŞMESİ
MÜCELLİT CAMİ
ŞEYH OSMAN RUMİ CAMİ
ŞEYH HASAN RUMİ TÜRBESİ
TARHANA MESCİSİ
VAİZ MEHMET ALİ EVİ
KADI MÜRSEL CAMİ
SEPHEVAN (EMİR NURETTİN) TÜRBESİ
AKSİNNE MAHALLE MESCİDİ
KIZ ORTA OKULU (MARUNİ YUSUF ŞAR 
KONAĞI)
SÖYLEMEZ TÜRBESİ
ABDULMÜMİN MESCİDİ
SAHİP ATA CAMİ VE KÜLLLİYESİ
AMBERREİS CAMİ
ANASULTAN MEZARLIĞI
BEYBES
DERE AŞAĞI MAHALLE MEZARLIĞI
DERE YENİ DEĞİRMEN
FERİT PAŞA ÇEŞMESİ
TİYATRO BİNASI
AKSİNNE KÜMBETLİ MESCİD
AKSİNNE KÜMBETLİ MESCİD MEZARLIĞI
TANSU ELDEM EVİ
MİMARLAR ODASI
DERE YENİ DEĞİRMENÖNÜ MEZARLIĞI
KONUT (37507/1)
YOLCUOĞLU (GAZİOĞLU) CAMİ
KONUT (946/76)
KÜLAHÇI CAMİ ÇEŞMESİ
GURBİ CEDİDİ (KOSOVA) MESCİDİ
ÇEŞME (809/194)
FAHRUNNİSA CAMİ
ÇAYBAŞI ÇEŞMESİ
DEDEMOĞLU CAMİ ÇEŞMESİ
HANGAR BİNASI
SÖĞÜTLÜ SOKAK ÇEŞMESİ
GEMALMAZ (ERBAŞ) MESCİDİ
GEMALMAZ ÇEŞMESİ
MÜSEVVİT MEHMET EFENDİ ÇEŞMESİ
TAHİR PAŞA (DURSUNOĞLU) CAMİ
BİZANS MOZAYİĞİ
ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ
SUR DUVARLARI (303/9)

OSMAN NİHAT TOK EVİ
ARAPOĞLU KOSTİ EVİ
AHMET AKKİPRİKLER EVİ
AKSİNNE ÇEŞMESİ
ATATÜRK STADYUMU İDARİ BİNASI
ATATÜRK STADYUMU GİRİŞ KAPISI
TERZİOĞLU APARTMANI
HASAN KARADELİ EVİ
KONUT (323/8)
KONUT (323/7)
KONUT (317/4)
KONUT (320/14)
KONUT (334/1)
PERİHAN ÖZKARAKOÇ EVİ
ŞEKER FÜRUŞ ÇEŞMESİ
ŞEREFİCELİ ŞİRİN HANIM ÇEŞMESİ
SADETTİN CERAN EVİ
KARAMAN CADDE ÇEŞMESİ
AFAKAN TEKKESİ
TEKLİ BUZHANE
MUAMMER PARLAK EVİ
DİBEKBAŞI SOKAK ÇEŞMESİ
EROL KÜÇÜKBAKIRCI EVİ
KÖYCEĞİZ CAMİ
FURGAN DEDE MESCİDİ
SALİHPAŞA (DEDEMOĞLU) CAMİ
TALHA BİN UBEYDULLAH
DELİ OSMAN HANI
KIZILAY DERNEĞİ EVİ
ŞERAFETTİN SARNICI
TAHTATEPEN HACI ADİL CAMİ
KONUT (78/41)
ALİ SUAVİ SOKAK ÇEŞMESİ
HACIFETTAH CAMİ ÇEŞMESİ
HACIFETTAH CAMİ
FEVZİ ATASAGUN EVİ
TAHTATEPEN UBEYT CAMİ
YILMAZ PEKER EVİ
SİNAN ÇELEBİ CAMİ
EMİR HALİL CAMİ
EMİR HALİL ÇEŞMESİ
ÇATAL SOKAK ÇEŞMESİ
NACİYE GÖNÜL EVİ
SAATÇİ CAMİ KARAKURT TÜRBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
KONUT (92/14)
KONUT (92/7)
KARAKURT CAMİ
TELLİ (SUNGURBEY) MESCİD
KONUT (83/68)
HAVZAN ÇEŞMESİ
PİREBİ SULTAN TÜRBESİ
KONUT (289/77)
BÜYÜKKOYUNCU HİZMET VAKFI EVİ
KOSOVA CAMİ ÇEŞMESİ
ÖMER ZİYA SARIGÜZEL EVİ
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NECLA ERGÜCÜ EVİ
KÖMÜRCÜLER MESCİDİ
FURKAN DEDE CADDE ÇEŞMESİ
HAN KAPISI
KONUT (106/30)
EMİNE ÖZBAY DÜKKANI 
MECİDİYE HAN
BULGURLU TEKKE ÇEŞMESİ
DÜKKAN (175/6)
DÜKKAN (173/19)
DÜKKAN (172/32)
DÜKKAN (171/15)
DÜKKAN (188/16)
DÜKKAN (177/49)
DÜKKAN (212/21)
DÜKKAN (201/1)
DÜKKAN (203/11) 
BUĞDAY PAZARI ÇEŞMESİ
KARAALİ CAMİ
BUĞDAY PAZARI
HASTAŞ KOLEJİ (BAĞDAT OTELİ)
MERAM KÖPRÜSÜ
GAZEZLER CAMİ
KOVANAĞZI CAMİ
KOVANAĞZI ÇEŞMESİ
CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI EVİ
AZİZ PAVLUS KİLİSESİ
ALAVARDI ŞEHİTLİĞİ
KAPU CAMİ
ULUIRMAK MEZARLIĞI
SÜT FABRİKASI YANI MEZARLIK
GİLDANLI BABA (GÜREİÇİLER) TÜRBESİ
GİLDANLI BABA (GÜREŞÇİLER) MEZARLIĞI
HATIP MEZARLIĞI
YAKA MEZARLIĞI
CAMİİ KEBİR
DERE AŞIKLAR MEZARLIĞI
KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
ABDULKADİR DURAN EVİ
DEMİRLİ HAN
FAHRÜNNİSA ÇEŞMESİ
YAKA SARNICI
ABDÜLAZİZ MAHALLESİ MOZAİK ALAN
GAZİ LİSESİ
GÖDENE (DİKMELİ) MERKEZ CAMİ
MUSTAFA ERTOSUN EVİ
BULGUR DEDE MESCİDİ
ŞEHİR KULÜBÜ
AYANBEY ÇEŞMESİ
ŞEKER FÜRUŞ TÜRBESİ
KONUT (328/3)
BALIKLI ÇEŞME
28 NOLU KONUT
EŞREFOĞLU SOKAK ÇEŞMESİ
16 NOLU KOUT
18 NOLU KONUT
17 NOLU KONUT
32 NOLU KONUT

33 NOLU KONUT
34 NOLU KONUT
42 NOLU KONUT 
SÜLEYMAN GÜNGÖRDÜ DÜKKANI
DÜKKAN (204/8)
DÜKKAN (204/9)
DÜKKAN (200/4)
DÜKKAN (200/3)
DÜKKAN (200/2)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/8)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/7)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/6)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/5)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/4)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/3)
KAPI CAMİ DÜKKANI (199/2)
KAPI CAMİ DÜKKANI (198/10)
İLHAN AYDINLI DÜKKANI
KAPI CAMİ DÜKKANI (197/16)
DÜKKAN (209/8)
DÜKKAN (208/4)
HASAN POÇAN DÜKKANI
DÜKKAN (590/2)
ULVİ SULTAN MESCİDİ
ULVİ SULTAN TÜRBESİ
IŞIK HAN
KONUT (270/9)
HÜSEYİN KULAK EVİ
İPLİKÇİ CAMİ
ZİRAAT BANKASI
ASRİ CAMİ
TEEL BİNASI
KÜRKÇÜ MESCİDİ
KONUT (273/31)
ŞEYH GALİP SOKAK ÇİFTE ÇEŞMESİ
PAMUKÇU ÇEŞMESİ
PAMUKÇU HAN
SOFYALI MUSTAFA EFENDİ ÇEŞMESİ
GÖDENE HALK ÇEŞMESİ
AZANİR SARNIÇ
HARMANLAR ÇEŞMESİ
GÖDENE (DİKMELİ) ÇEŞMESİ
HATIP CAMİ
CAMBAZ OSMAN ÇEŞMESİ ŞEYH 
SADRETTİN KONEVİ ÇEŞMESİ
ŞEYH SADRETTİN KONEVİ CAMİİ 
MİNARESİ
TURGUTOĞLU TÜRBESİ
ŞEYH SADRETTİN KONEVİ TÜRBESİ
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
KARA KEMAL MEZARLIĞI
ZAHR'ÜD-DİN ALİ TÜRBESİ
GİRİŞ KAPISI
GİRİŞ KAPISI
KONUT
SULUHAN ÇEİMESİ 
İBNİ BİBİ SOKAK ÇEŞMESİ
KARAHÜYÜK MEZARLIĞI 2

HACI FETTAH MEZARLIĞI
GAZEZLER ÇEŞMESİ
ŞAHİNAĞA ÇEŞMESİ
SEPHEVAN CAMİİ
SUR DUVARLARI (30 NOLU)
15 NOLU ÇEŞME
ŞEYH SADRETTİN KONEVİ CAMİİ
ZEKİ ÜNEN EVİ
TANTAVİ AMBARI
ABDULAZİZ MESCİDİ
HOCA HASAN CAMİ
ŞEYH OSMAN RUMİ TÜRBESİ
KALECİK CAMİ
İHTİYARETTİN CAMİ
İKİZ EV
TAHİR İLE ZÜHRE MESCİDİ
HOCACİHAN HANI
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C1.   İdari Yapı/İdari Sınırlar

1987 tarihi itibariyle büyükşehir statüsüne kavuşan Konya’da, 2014 yılı itibariyle il sınırlarının tamamı büyükşehir belediyesi 
sınırları içine alınmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi dışında 31 ilçe belediyesi hizmet 
vermektedir. Meram ilçesi, Selçuklu ve Karatay ilçeleri ile birlikte merkez kenti oluşturmaktadır. 

Meram Belediyesi sınırları içerisinde 69 mahalle yer almaktadır. Çalışma alanı içerisine bu mahallelerden 44 adedi yer almaktadır; 
Boruktolu, Yenibahçe, Gödene, Çayırbağı, Karadiğin, Ali Ulvi Kurucu, Kozağaç, Karadiğinderesi, Boyalı, Pamukcu,  Bayat, 
Yaka, Köyceğiz, Durunday,  Sahibiata, Konevi,  Uluirmak, Çaybaşı, Aymanas, Alpaslan, Uluğbey, Hadimi,  Kovanağzı,  
Yenişehir, Havzan, Melikşah, Osmangazi, Ayanbey, Harmancık, Yaylapınar, Karahüyük, Bahçeşehir,  Dere, Alavardı, Aşkan,  
Ateşbaz Veli, Pirebi, Aydoğdu,  Uzunharmanlar, Lalebahçe, Hatip,  Alakova,  Çomaklı, Kaşınhanı.
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C2.   Demografik Yapı – Nüfus

** Bu bölümdeki nüfus bilgileri TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Konya’nın demografik yapısı incelendiğinde 2020 yılı itibariyle 2.250.020 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin nüfus bakımından en 
büyük 7. kenti olduğu görülmektedir. 2007 yılı istatistiklerine bakıldığında 1.959.082 olan nüfus, 2020 yılında yaklaşık %15’lik 
bir artış gerçekleştirmiştir. Konya’nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay’da ise 2020 yılı itibariyle 1.359.251 kişi 
yaşamaktadır. 

Bir diğer taraftan, Konya’nın göç alma ve göç verme istatistiklerine bakıldığında, yıllar bazında inişli çıkışlı bir tabloyla 
karşılaşılmaktadır. Göç alıp verme sayıları birbirine yakın olmakla birlikte, Konya; 2013’te 3.926 kişi net göç vermiş, 2014’te 
345 net göç almış, 2015’te 239 kişi net göç vermiş, 2016’da 1.788 kişi net göç almış ve 2017’de ise 3.587 kişi net göç vermiştir 
(Akkan, M. M., 2019).

Konya’nın en fazla nüfusa sahip 3. ilçesi olan Meram ilçesinin nüfusu 2020 yılı itibariyle 344.549 olup, Konya nüfusu içindeki 
oranı %15,3’tür. İlçe nüfusunun %62,44’ü çalışan nüfus olarak nitelendirilen 15-64 yaş grubunda bulunurken, 0-14 yaş 
grubunun oranı %24,62 ve 65 yaş üstü grubunun oranı 12,94’tür. İlçenin çalışan nüfus oranı, Konya ve Türkiye oranları 
ile aynı düzeyde iken, 0-14 yaş grubu oranı Konya ve Türkiye oranlarından yüksek, 65 yaş üstü grubunun oranı ise düşük 
düzeydedir. 

Çalışma alanı içerisinde Meram ilçesinin nüfusu en yüksek mahalleleri girmektedir. En kalabalık nüfusa sahip mahalleler; 
Havzan, Alavardı, Aşkan, Uzunharmanlar mahalleleri, en düşük nüfusa sahip mahalleleri ise çalışma alanının batısında, 
Meram Bağları Doğal Sit Alanı ve çevresindeki Kozağaç, Durunday, Hatıp, Dere, Köyceğiz, Yaka ve Ayanbey mahalleleridir.

Nüfus yoğunluğu incelemesinde 10.000-15.000 kişi/km2 ile en yoğun mahalleler; kent merkezindeki Sahibata, Çaybaşı, 
Pirebi, Konevi, Aydoğdu, Havzan mahalleri ile Alavardı mahallesidir. Melikşah, Aşkan, Yenişehir, Uzunharmanlar, Uluırmak, 
Aymanas, Alpaslan, Uluğbey, Hadimi mahalleleri 5001-10.000 kişi/km2 ile yoğundur.  Çalışma alanında 1000-5000 kişi ile 
düşük yoğunluğa sahip mahallerin yanı sıra, kentsel yerleşim alanının çeperindeki mahallelerin yoğunluğu 500 kişi/km2’nin 
altındadır.

Gülyaşar’ın (2019) “Göçün Dili: Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sosyal Kabul ve Dışlama Mekanizmalarının Söylemsel Biçimleri 
(Konya Örneği)” çalışması kapsamında Göç İdaresi’nden aldığı verilere göre Suriyeli göçmenler tarafından ekonomi ve iş 
anlamında gelişmiş kentler olan İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve kültürel yakınlık ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklı tercih 
edilen Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa gibi illerin yanında Konya’nın da yüksek oranda tercih edildiği anlaşılmaktadır. İş 
olanakları açısından seçenekleri zengin olan Konya’nın aynı zamanda toplumsal yaşamının da benzer olması tercih nedenleri 
arasındadır. Çalışma, 2019 yılı itibariyle Konya’da 104.856 (nüfusun yaklaşık %4’ü) Suriyeli sığınmacı olduğunu belirtmekte, 
bu nüfusun belirli mahallelerde toplandığı gözlemlenmektedir. Çalışma alanı sınırları içerisine giren merkez mahallelerden  
Sahibiata Mahallesi’nde daha yoğun olarak Suriyeli nüfusa rastlandığı, ancak kentte dağınık bir biçimde yaşayan Suriyeli 
sığınmacıların da olduğu da görülmektedir (Gülyaşar, 2019). 
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C3.  Ekonomik Sektörler

Konya kenti, barındırdığı verimli tarım arazileri ile güçlü bir tarımsal üretim yapısı dışında, gelişmiş bir sanayi sektörüne ve 
bu sektörlerin yanında hem bu sektörlerin hem de tarihi ve kültürel değerlerinin etkisiyle güçlü bir hizmet sektörüne sahiptir. 
Kentin ekonomik yapısına bakıldığı zaman kent için en önemli ekonomik sektörün tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olduğu, 
sektörlerin istihdam yüzdelerinin sırasıyla %25,9, %28,8 ve %45,2 olduğu görülmektedir. 2012 yılında yapılan, TR52 Bölgesi 
İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışmalarına göre Meram ilçesi, Selçuklu ilçesinden sonra ikinci en gelişmiş 
ilçe olarak öne çıkmaktadır.

Tarım Sektörü

Konya 1.859.079 hektar tarımsal arazi varlığına sahiptir ve 2014 yılına göre ekilen alan bakımından Türkiye’nin birinci 
sırasındadır. Bu alan ülkenin toplam tarım alanının yaklaşık yüzde  %8,04’ünü oluşturmaktadır  (Konya Ekonomi Raporu, 
2020). 2018 yılı verilerine göre, Konya ili, 31 ilçe ve 786 mahallesinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı toplam 111.000 çiftçisi ile 
tarım sektöründe faaliyet göstermektedir (Gömceli, 2019).

Konya’da en çok üretilen tarımsal ürünlerin başında tahıl ve şekerpancarı ile meyve ve sebze ürünleri yer almaktadır (Konya 
Ekonomi Raporu, 2020). Tarımsal anlamda en önemli sıkıntı sulama sorunudur. Yatırım ve desteklerle sulamaya açılan 
alan oranında artış olmasına rağmen, 2018 yılında ulaşılan sulanan alan miktarı sulanabilir alanın ancak yüzde 30’u kadardır 
(Akkan, 2019). 

2014 yılında hazırlanan Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu çalışmalarına göre, meyvecilik konusunda üretim ağırlıklı olarak 
Bozkır, Akşehir, Taşkent, Ereğli, Doğanhisar, Meram ilçelerinde; sebzecilik konusunda Çumra, Meram, Karatay ilçelerinde; 
baklagil, yağlı tohumlar, hayvancılık konusunda Beyşehir, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı, Hadim, Taşkent, Bozkır ilçelerinde; 
mercimek, nohut, fasulye konusunda Akören, Derbent, Derebucak, Meram ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. 

Organik tarım yönünden de Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan ilde üretilen başlıca organik ürünler; buğday, vişne, ceviz çilek, 
üzüm, havuç, arpa, kimyon, kiraz, elma ve patates olup, yaygın olarak Meram, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, 
Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Seydişehir, Taşkent ve Yunak  ilçelerinde görülmektedir 
(Konya Ekonomi Raporu, 2020).

Meram ilçesi, merkez ilçeler arasında tarım sektöründe halen üretimini yüksek kapasitede sürdüren tek ilçedir. İlçenin toprak 
envanteri açısından verimli tarım arazilerine shaip olması, sulama sisteminin yıllar boyunca Meram Çayı ile sağlanabilmesi, 
Meram Bağları’nın yasal statü ile korunması, kentsel gelişmenin planlar ile kuzey ve kuzeybatıya doğru yönlendirilmesi bu 
durum için olanak yaratmıştır. 
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Hayvancılık

Konya’da yağışların yetersizliği ve zayıf  sulama olanakları çiftçilerin hayvancılığa yönelmelerine sebep olmuştur (Konya 
Ekonomi Raporu, 2020). Hayvan varlığı açısından küçükbaş hayvanların öne çıktığı ilde kümes hayvanları yetiştiriciliğinden 
daha ziyade yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır ve merkezi oluşturan Karatay, Meram ve Selçuklu’da diğer ilçelere göre daha 
yaygındır (Konya Ekonomi Raporu, 2020). Konya 2017’de yumurta tavuğu üretimi kapasitesiyle Türkiye’nin yumurta tavuğu 
üretimi  yaklaşık %13’ünü sağlayarak 2. olmuştur (Gömceli, 2019).  

Sanayi Sektörü
Konya’da ilki 1967 yılında kurulmuş, 8’i aktif  olmak üzere toplamda 10 adet organize sanayi bölgesi; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı destekli toplamda 17 küçük sanayi sitesi, il merkezinde bakanlık desteği olmayan 15 küçük sanayi sitesi, il merkezi 
dışında kalan ilçelerde ise bakanlık desteği olmayan 16 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır (Konya Ekonomi Raporu, 
2020). Konya’nın en gelişmiş sanayi türleri olarak metal işleme, otomotiv yan sanayi ve makine sanayi, tarımsal alet ve 
makineleri imalatı, metal döküm sanayi, gıda sanayi (çikolata, şekerleme vb.) ve ayakkabıcılık yer almaktadır.

Meram ilçe sınırları içerisinde 2 adet küçük sanayi sitesi ile Konya Şeker Fabrikası ve Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla 
Sanayii Fabrikası yer almaktadır. Konya’nın ilk özel toplu sanayi işyeri girişimlerinden birisi olarak 1967 yılında Ateşbaz Veli 
mahallesinde kurulmuş olan Bayrakçı ya da diğer adıyla Meram Küçük Sanayi Sitesi’nin çoğunluğunu demir doğrama ve 
oto tamir servisleri yanında madeni eşya imalatı, hırdavat, güneş enerji imalatı, torna ve döküm işletmeleri oluşturmaktadır 
(Gömceli, 2019). Ayrıca, Çomaklı Mahallesi’nde Meram Yeni Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. 
 

2030 Konya Ulaşım Ana Planı, Sanayi Bölgelerini 
Gösterir Harita.

KUAPSR, 2015
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1954 yılında Melikşah Mahallesi’nde üretime başlamış  olan Konya Şeker Fabrikası merkez kampüsü, Çumra Şeker Fabrikası 
ile birlikte Türkiye’nin şeker ihtiyacının %22’sini karşılamaktadır. Konya Şeker, merkez kampüsünde Gıda ve Tarım 
Üniversitesi’ni kurmuş, ilk öğrencilerini 2016-2017 yılında kabul etmiştir (http://konyaseker.com.tr/tr/icerik/detay/2034/
konya-merkez-kampusu).

1966 yılında Japon Marubeni Firması’na kurdurulan Konya Krom Tuğla Sanayii, Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk entegre Bazik 
Refrakter fabrikasıdır. 1968 yılında üretime başlayan fabrika 1998 yılında özelleştirilmiştir (https://www.konyakrom.com/
sirket_profili.html).

Çalışma alanı içerisinde ayrıca Odun ve Kömür Toptancıları Hali ve Balık Hali de yer almaktadır.

Turizm
Konya özellikle inanç ve kültür, sağlık, kongre, fuar ve toplantı ile doğa, spor ve avcılık turizmi alanlarında potansiyele sahiptir. 
Konya ili özellikle merkezde yer alan, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’ndan sonra, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olan 
Mevlana Müzesi’nin yarattığı çekimle kültür ve inanç turizminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. 

Mevlana Müzesi dışında Karatay Çini Eserler Müzesi, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, Atatürk Müzesi, Etnografya 
Müzesi, Konya Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Taş Medrese Müzesi, Nasreddin 
Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Ereğli Müzesi de Konya’da yer almaktadır (https://konyakultur.gov.tr/index.
php?route=pages/pages&page_id=10). Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Karatay Çini Eserler Müzesi ve Atatürk 
Müzesi Meram ilçe sınırları ve çalışma alanı içerisinde Sahibiata Mahallesi’nde yer almaktadır.

İlde ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bir (Çatalhöyük Neoloitik Kenti) ve Dünya Kültür Mirasi Geçici 
Listesi’nde dört (Eşrefoğlu Camii, Konya - Selçuklu Başkenti, Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı) 
yer bulunmaktadır (https://www.kso.org.tr/sayfa/kultur-ve-turizm-).

Konya ilinde turizm işletme belgeli 37 otel işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu tesislerden yedisi 5 yıldız, sekizi ise 4 
yıldızlıdır. Bu işletmelerin yatak kapasitesi 6.289 iken, yatırım aşamasındaki işletmelerin kapasiteleri ise 982 yataktır. İlde 
belediye belgeli 98 konaklama tesisi faaliyet gösterirken bu tesislerin yatak kapasitesi 5.209 yataktır (https://konyakultur.gov.
tr/index.php?route=pages/pages&page_id=23).

Meram ilçesinde Sahibiata Mahallesi’nde, 60 oda, 128 yatak kapasitesi ile 1 adet Turizm İşletme Belgeli işletme ve yatırım 
aşamasında 480 oda, 996 yatak kapasiteli 1 adet işletme bulunmaktadır (https://konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/
pages&page_id=23). Meram ilçesi diğer merkez ilçelere kıyasla en düşük tesis ve konaklama kapasitesine sahiptir.

Çatalhöyük

Konya Valiliği
http://www.konya.gov.tr/konya-catalhoyuk
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C4.  Toplumsal Hizmetler

Eğitim

2020 yılı itibariyle Konya’da 257 adet okul öncesi, 721 adet ilkokul, 590 adet ortaokul ve 382 adet lise faaliyet göstermektedir. 
Konya’da, yükseköğretimde 3 devlet, 2 vakıf  üniversitesi faaliyet göstermektedir. Bunlar; Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi’dir. 2020 verilerine göre ilde 121.182 üniversite öğrencisi eğitim almaktadır (Konya Ekonomi Raporu, 2020).

Meram ilçe sınırları içerisinde Konya Şeker Fabrikası içinde Gıda ve Tarım Üniversitesi, Yeni Meram Caddesi üzerinde ve 
Akyokuş bölgesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Beyşehir Caddesi üzerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi konumlanmaktadır.

Sağlık

Konya il genelindeki mevcut sağlık tesislerine bakıldığında, 30 kamu hastanesi, 3 üniversite hastanesi, 12 özel hastane 
bulunmaktadır (https://konyaism.saglik.gov.tr). Üç üniversite hastanesinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi, Meram ilçe sınıları içinde çalışma alanın batısında Beyşehir Caddesi üzerinde konumlanmaktadır.

Konya’daki toplam 219 tane aile sağlığı merkezi ve 703 tane aile hekimliği birimi bulunmaktadır (Konya Ekonomi Raporu, 
2020). Meram ilçesi, aile sağlığı merkezi sayısı bakımından il sıralamasında Selçuklu ilçesinden sonra ikinci gelmektedir. 
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C5.  Meram Bağ Kültürü

Bağ yaşantısı ve kültürü Konya’nın tarihi boyunca yaşantının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Arife Deniz Oktaç’ın doktora 
çalışması Konya Bağ Yerleşmeleri ve Bağ Kültürü konu ile ilgili üretilmiş en kapsamlı çalışmalardan biridir (Oktaç, 2001). Bu 
kısım derlenirken de sayın Oktaç’ın çalışması temel kaynak olmuştur. 

Bağ yaşantısının iki temel tipi bulunmaktadır, birincisi kent merkezinde, yoğun, hayatlı evlerden oluşmuş dokuların sahip 
oldukları mahalle bağları ve geçmişte kentin dışında olan günümüzde ise kentin bir parçası haline gelmiş olan Meram 
bölgesindeki mevsimlik bağlar. Konya bağlarında pekmez kaynatma ve imece ile yapılan işler ve bağdan taşınma dışında hasat 
ile ilgili bir sosyal hareketlilik görülmez. Buna mukabil bağın inşası ve mekânsal kurgusu, yani bağlara ilişkin inşa ve yaşam 
kültürü maalesef  günümüzde büyük oranda zedelenmiş ve sadece izleri kalmış büyük bir bilgi bütünüdür. 

Yaşantısı zahmetli ve çok emek gerektiren bağlarda imece kültürü yaşamın bir parçası olmuştur. Bağın kış ve bahar işlerine 
hazırlık için ekim, toprağı sürmek, otları ayıklamak, ürünü toplamak, pekmez kaynatmak, bulgur kaynatmak, erişte kesmek, 
vb. işler imece ile yapılır. İmece, zamanı geciktirilmeden yapılması gereken işleri, komşuların bir araya gelerek, her gün birinin 
işi bitirilmek suretiyle yapmalarıdır. İşin sahibi çalışanlara düğün yemeği gibi özenli sofra kurar. Böylece çalışan arkadaşlarını 
memnun eder (Oktaç, 2001).

Bu imece etkinliklerin en kapsamlılarından biri, mekânsal bileşenleri de olan pekmez üretimidir. Pekmez üretmek tek başına 
yapmak için fazla zahmetli bir iş olduğu için imece, pekmez üretiminin ayrılmaz parçalarından biri olmuştur. 

Pekmez üretimi yerel ağızda da özgün terimleri olan bir dizi mekânı ve nesneyi gerektirir. Çaraş adı verilen, torba içindeki 
üzümün ayaklar altında ezilerek şırasının çıkarılması için kullanılan, taş veya tuğladan yapılıp içi sıvanan, zeminine yerleştirilen 
boru ile şırayı dışarı aktaran havuz ve pekmez leğeninin kaynatıldığı ocaktan oluşan üstü kapalı mekânlar bunlardan biridir. 

Üzüm ve pekmez üretimi ile ilgili bir diğer nesne ise bağ puştalarıdır. Puşta, Konya üzüm bağlarında, kökleri derinlere giden 
omcaların, rutubetten en iyi şekilde faydalanabilmesi için geliştirilmiş, toprağın içine, ana arka dik olarak, taban genişliği 0.80-
l.30 metre, ağız genişliği l.70-2.5 metre, uzunluğu 3.00-5.00 metre, iç yüksekliği 0.80- 2.0 metre gibi istenilen boyutta açılan 
bağ biçimidir (Oktaç, 2001).
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Meram aynı zamanda tarih boyunca Konya’nın mesire, eğlence ve kutlama yeri olmuştur. Örneğin, Konya’da Hıdrellez 
günü piknik ve eğlence için fayton veya arabaya binilerek ya da yaya olarak şehir merkezinden uzak olan Meram’a gidilirdi. 
Hıdrellez için Meram köprüsü civarına gidemeyenler ise, tanıdıklarının bahçelerinde, açıklık yerlerde, Ateşbaz Tekkesi ya da 
Havzan’daki büyük su havuzu etrafında toplanırlardı. Buralarda toplanan hanımlar, kızları, gelinleri ve çocukları ile hıdrellez 
yaparlardı (Çakır, 2005).

Kandillerde çocuklar kapı kapı gezerek kuruyemiş ve şeker toplarlardı, bu şekilde toplanan atıştırmalıklara şivlilik adı verilirdi 
(Çakır, 2005). Şivlilik kelimesinin anlamına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte eskiden Konya’da çocuklar yırtıcı, göçmen 
bir kuş olan ve yerel ağızda “Cüllülük” adıyla bilinen kuşa çıkardığı ses dolayısıyla şivlilik derlerdi. Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 
şivlilik eğlencesini leylek, kartal, çaylak gibi göçmen kuşların dönüşünü kutlamaya yönelik bir Nevruz eğlencesi olarak 
yorumlamaktadır (Kafalı, 1995: 27). Ancak araştırmalar sadece Konya’da yaşanan bu tür bir eğlencenin Nevruzdan ziyade 
İslâm inanç ve gelenekleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, üç aylar olarak bilinen “Recep” “Şaban” ve 
“Ramazan”ın Müslüman Türkler arasında özel bir yeri vardır. Bunlardan ilk ikisi “İlk Namaz” ve “Orta Namaz” olarak da 
bilinir. Şivlilik, “İlk Namaz” ayının ilk Perşembe günü, çocukların ellerindeki torbalarla kapı kapı dolaşarak kuru ve kabuklu 
yiyecek toplamalarının adıdır. Bu tür bir eğlence yalnız Konya’da yaşanmaktadır (Çakır, 2005).

Musiki Konya’nın Mevlevi kültüründen dolayı gelişkin olan bir kültürel pratiktir. Çeşitli toplanma ve icra eylemleri için de 
tercih edilen evler ve mekânlar Meram Bağları’ndadır. Bu toplanmalara çeşitli isimler verilirdi. Barana adı verilen gençlerin bir 
araya gelerek türküler söyledikleri toplanmalar gibi...  Bunun yanı sıra yüzük oyunu, vız vız oyunu, çetnevir, gıncırak oyunu 
gibi birçok yerel oyuna da türküler eşlik ederdi. Bu zengin türkü ve eğlence kültürü ile ilgili kısa ama kapsamlı bir çalışma için 
Vedat Çakır’ın Konya’nın Geleneksel Eğlence Kültürü isimli makalesi iyi bir kaynaktır Çakır, 2005).

Çoğu günümüze kalamamış bu zengin yerel dil ve kültürün yanı sıra yerleşim kültürü de son derece özgündür. Bağlar hem 
doğa ile insan yerleşiminin kuvvetli bir birlikteliğine dayanırken, bağı oluşturan her bir birim ve her bir bağımsız bağ da 
aslında daha büyük bir sistemin parçalarıdır. Tıpkı toplum yapısının son derece iç içe olması gibi, mülkiyet, arazi ve mimari 
birimler de görünüşte içe kapalı ve ayrık olmalarına karşıt işleyiş olarak birbirlerine su yolları ve yeşil sistemleri ile bağlıdır.

Konya içinde de evlere sokak kapısından içeri girilen hayat veya avlu denilen iç bahçeden girilir. Konya halkı kış aylarını 
geçirdiği şehir içindeki evinde de doğa ile iç içe bir yaşam sürmüştür (Berk, 1951: 198-203). Buna rağmen Konya halkı yaz 
aylarını tümüyle kentin çevresindeki bağlarında geçirmişlerdir. Bağı olmayıp da yaz aylarını kent içindeki evlerinde geçirmek 
zorunda kalan ailelerin yaşam birimlerinde üst kat yazlık, alt kat kışlık olarak kullanılmıştır (Berk, 1951 :95). Hayat içindeki 
yazlık ve kışlık olmak üzere iki aynı yaşam birimi olan örnekler de vardır. Güneye açılan, kuzey rüzgarından korunmuş ve 
kalın duvarlı olan yaşam birimi kışlık, iki katlı kuzeye açılan ince duvarlı, rüzgar alan taşlığı ile ikinci yaşam birimi yazlık olarak 
kullanmıştır (Berk, 1951:50-59-79; Oktaç, 2001). 

Bağ kavramı üretken bir peyzaj biçimine işaret eder. Bağlarda aileler tek tip değil, birçok farklı tipte tarımsal üretimde 
bulunurlar. Bağ sahibi bir aile neredeyse ihtiyacı olabilecek tüm gıda malzemelerini bağ vesilesiyle üretebilmekteydi. Bağlar; 
üzüm bağı, ağaçlık-orman-meyve ağaçlığı-fındıklık, bostan, tarla, sebzekar-sebze bahçesi, çimenlik, çiçeklik, özellikle gül 
bahçesi gibi bölümler halinde isimlendirilip, değerlendirilmekteydi. 

Konya’da bağ, etrafi duvarlarla çevrili, bir kısmı üzüm bağı, bir kısmı buğday ve sebze ekilen tarla veya avarlık, bir kısmı 
yoncalık-meyve bahçesi gjbi bölümleri olan, sınırları çevresini saran duvarlar ve ırmaklar ile belirli yeşil alandır. Zamanla içine 
hayatlı bir ev yapılır. Bağ evi, bağın yol ile bağlantılı bölümünde, yoldan girilen bir hayatla bağ arasında kalan, bir yapıdır. Bağa 
hayattan geçilen bir kapı ile veya etrafı duvarlarla çevrili bağlarda, yoldan bağa açılan bir kapı ile girilebilmektedir. Toprağın 
dinlendirilmesi için, sebze bahçeleri, yoncalık ile tarla olan bölümlerin yeri her sene değiştirilir. Bunun dışında, tahta, puşta 
veya düz üzüm bağı, çayırlık, meyvelik bölümlerinin yeri sabit kalmaktadır. Meram, Lalebahçe, Kovanağzı, Köyceğiz, Yaka ve 
Sille’nin aşağı bağları gibi suyu bol alan yörelerde sebze bol miktarda yetiştirilir. Kentin az su alan kuzey ve doğu yönlerindeki 
Parsana, Musalla, Araplar, Sedirler, Cehennem Avlusu, Sillenin Yukarı bağları ve Sille Kıp yörelindeki bağlarda puşta, tahta 
gibi senede bir veya iki kez sulanan az sulu veya tarla gibi kıraç tarım yöntemiyle ürün yetiştirilmektedir (Oktaç, 2001).
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Meram Yıldız Köşkü, (Kaynak, IHA.)
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Açıklama: Meram’da bağlar çok işlevli ve 
çok bileşenli zengin bir peyzaj kültürünü 
barındırırlar. Deniz Oktaç’ın çalışmasında 
bu yapılarla ilgili çok detaylı bilgi 
bulunabilir (Oktaç, 2001).
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Bağ yaşantısının bir diğer önemli bileşeni ise su sistemidir. Bu sistem suyun saklanması için üretilen yapılar, dağıtımı için 
üretilen kanallar, kanallar boyunca gelişen peyzaj, ürünlerin işlenmesi için üretilen değirmenler gibi yapılarla bir bütündür ve 
karmaşık bir sistemin yanı sıra zengin bir yapı ve doğa ile birlikte yaşama kültürü üremiştir. Maalesef  günümüzde bu kültürün 
sadece izleri kalabilmiştir. Plan kararları ile değişen mülkiyet ve parsel düzeni sonucu öncelikle bağların sınırlarını belirleyen 
kanallar zarar görmüş, ardından Altınapa Barajı ile Meram Deresi’nin suyunun içme suyu olarak ayrılması sonucu kanallar 
kurumuş ve bağları sulayabilmek için bağcılık yaşantısına devam etmek isteyen kullanıcılarca kuyu sistemlerine güvenilmiştir. 
Neticede hem yeraltı suları azalmış hem de bağlara ilişkin yapı sistemi çalışmaz hale gelmiştir.

Verimli Konya topraklarına hayat veren su, batıdaki dağlardan gelir. Meram Çayı’nı, Lorasdağı, Aladağ, Gevenli Dağ, Şalgamlık 
ve Uğurca, Kocaçal, Aladağ-Salahaddin istikametindeki, Aladağ-Kalburcu istikametindeki, Meke ve Karganlıdağ’dan gelen 
otuz dört kaynak beslemektedir (Çalık, 1939: 1650). Suyun en fazla olduğu zaman Aralık ve Ocak, en az olduğu zaman 
Ağustos aylarıdır (Çalık, 1939: 1658). Pınarlar tarafından beslenen Meram Çayı, dağlardaki karların bol olduğu yıllarda yaz 
aylarında tümüyle kurumazdı (Oktaç, 2001).

Bağların sulaması için Meram’ da Şehir Irmağı, Dörtokka Irmağı gibi ana kanallardan ayrılan, ikinci derece kanallar adaların 
dış veya iç sınırından geçip düz bir hat izler. Sırası gelen bağcı bu kanallardan su alarak bağını sular. Bağların planlama 
düzenine göre bağ içinde aynı seviyede ve birbirinden su alabilecek şekilde, genellikle birbirine dik veya paralel oluşturulan, 
üçüncü derece kanallar bağın içinden geçen ikinci derece kanallardan su alırlar. Bağ puştaları ise puştaların kısa kenarından 
geçen ırmaktan su almıştır. Bağlardaki avgazlardan fazla su girmesini önlemek için metal, taş veya çalılardan oluşturulan su 
kesme kapakları kullanılmıştır (Oktaç, 2001).
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Açıklama: Meram’da bağlar su sistemi ile 
birlikte büyük bir peyzaj ağı oluşturmuştur  
(Oktaç, 2001).
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Mehmet Mutlu’nun 2014 yılına ait çalışması Konya’da Su Mimarisi bu konuda üretilmiş en kapsamlı çalışmalardan biridir 
(Mutlu, 2014). Çalışmada sadece Meram içinde değil Konya genelinde su sisteminin kurgusu ve bileşenlerine ilişkin kapsamlı 
bilgi sunulur. Çeşme, sarnıç, değirmen, bent gibi yapılara ilişkin hem fotoğraf  ile hem de çizimlerle kapsamlı bir belgeleme 
yapılmıştır. Bir diğer kıymetli çalışma ise Ali Baş, Remzi Duran ve Ruhi Özcan’ın Konya Meram İlçesi Tarihi Su Değirmenleri 
isimli makalesidir (Baş, vd. 2011). Baş ve diğerlerinin çalışması değirmenlere eşlik eden, büget adı verilen küçük barajların su 
sisteminde nasıl rol oynadığını aktarır. Meram Deresi’nin tekrar suya kavuştuğu mutlu bir senaryoda bu tip bügetlerin tekrar 
üretilerek hem su rejimini kontrol etmede hem de kamusal mekân oluşturmada katkıları olacaktır.

Burada kısaca aktarılmaya çalışılan bağ kültürünün bileşenleri ve oluşturduğu karmaşık sosyal ve mekânsal ağ Meram’ın en 
büyük değeridir. Maalesef  son yıllarda bu yaşam biçimi ve onu oluşturan bileşenler birer birer kaybolmaktadır. Meram ilçesinde 
yaşanan dönüşümünün ve bağ kültürünün yok oluşunun sorumlusu kuşkusuz biziz. Mehmet Sami Aldur’un 2020 tarihli 
çalışması; Kentsel Dönüşümün Kent Kültürüne ve Kentlilik Bilincine Etkisi: Meram Belediyesi Örneği, bu durumu birebir 
görüşmeler ile belgeler (Aldur, 2020). Öte yandan bu konunun da iki yüzü olduğu unutulmamalıdır, bir tarafta geçmişte alınan 
yanlış kararlar ve bunların düzeltilme gereksinimleri ile değişen yaşam pratikleri, öte tarafta ise yüzyıllar boyunca gelişmiş bir 
mekan bilinci ve yaşama kültürü vardır. Tutucu bir tavır ile yaşamı zaman içinde dondurmadan günümüz ihtiyaçlarına göre 
düzenlerken öte yandan da geçmişin değerlerini anlayıp geliştirmemiz gereklidir. 
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“Mahalle ziyaretlerinde bizzat evlerinin hayat denilen yerlerinde ekmeğini kendi yapan, kışlık yiyeceğini kendi hazırlayan, şehir merkezinde 
ama biraz daha kırsal kesim gibi yaşamayı becerebilen aileler vardı. Kentli dediğimiz nüfus bu kendi yiyeceğini kendi hazırlayan kesime de 
özenir aslında. Kentsel dönüşümden sonra evinden çıkar çıkmaz kamusal alanla baş başa kalan insanlar... Kendi avlusunda ekmek yapma 
dönemi bitiyor ve bundan dolayı da kapitalist sistemin tüketim anlayışı dediğimiz şey zirve yapmaya başlıyor. Kentsel dönüşümden sonra insanlar 
neredeyse her ihtiyacını marketten karşılamak zorunda. Yeni yaşam ortamında kendi üreteceği hiçbir şey kalmıyor. Eğer köyde veya bahçesinde 
başka bir yeri varsa orada kişisel ihtiyaçları için üretimini sürdürebiliyor. Tüketimin tetiklendiği bir süreç başlıyor. Etrafınızdaki ortamın 
değişiminden kaynaklanarak giydiğiniz kıyafetten tutun saç stilinize kadar farklı değişimler yaşanabiliyor.” (Aldur, 2020’de aktarıldığı haliyle, 
Meram Belediye Başkanı  Mustafa Kavuş’un kentsel dönüşüm süreçleri ile ilgili sözleri. S.196)

“Bizde fert ve cemiyet sürekli birbirini üreten, çoğaltan, gözeten bir etkileşim içindedir. Bu da semtlerde olur. Şehrin kendiliğinden vücut bulan, 
her türden maddi ve manevi yapılaşmaya kendi temel değerleri etrafında imkân sağlayan semtlerin kentsel dönüşüm ile yerle bir edilmesi, fiziki 
yapılardaki tek tipleşmeyle beraber ferdin ve cemiyetin tek tipleşmesini de doğuracaktır, doğurdu da. Mesela, çok değil yirmi yıl öncesinin 
Konya’sında şehirlilik bilinci dediğiniz şey, mutlaka saygı duyulan büyükler, mutlaka özenle yerine getirilen zaman/mekân kullanımı, mutlaka 
gözetilen örfler, adetler, ananeler v.b idi. zaman bir Konyalıdan, bir Meramlıdan, bir yerliden bahsedebilirdiniz. Şimdi yine bir Konyalıdan 
bahsedebilirsiniz ancak yerli ile yerli olmayanı ayıracak kriterleriniz kentsel dönüşümle yıkılan semtlerin molozları altında kalmıştır.” (Aldur, 
2020’de aktarıldığı haliyle, Konya İl Kültür ve Turizm MüdürüAbdülssettar Yarar’ın kentsel dönüşüm süreçleri ile ilgili sözleri. S.184)

“Küçük bir bakkalı vardı buranın, esnafı vardı, ayakkabı tamircisi vardı. Camiye nispeten küçük bir mescidi vardı, daha küçüktü. Ama o 
ibadethaneler doluyordu. Kadrolu imamı yoktu buraların ama mahallede cemaate namaz kıldıracak bir kaç insan mutlaka her vakit bulunurdu. 
İşte bunları kaybettik. Yerine market zincirleri geldi. Bu bile sosyolojik bir vakıa. Tüketim alışkanlıkları, üretim biçimleri değişti. İnsanların 
toprakla ilişkisini kestik. Bu da hobi bahçelerini ortaya çıkardı. İnsanları bahçeli, müstakil evden aldık apartmana koyduk. Bunu insanlar 
istediği için yaptık belki. Bunun farkına sonradan varıldı ve hobi bahçeleri ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde asıl unutulan kısım sosyolojik 
boyuttur. Merkeze almamız gereken şey insan. Biz bunu hep dışarıda tuttuk…” (Aldur, 2020’de aktarıldığı haliyle, ŞPO Konya Şube Başkanı 
Münir GÜNAY’ın kentsel dönüşüm süreçleri ile ilgili sözleri. S.191)
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KENTSEL GELİŞİM  ve PLANLAMA BAĞLAMI
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D1
D1.  Kentsel/Mekansal Gelişim ve Planlama Tarihi

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Konya’da, Alâeddin Tepesi’nde yapılan kazılarda; yerleşme tarihinin 
M.Ö.4000 yılına kadar ulaştığı anlaşılmıştır (Yenice, 2011; Arık, 1941; Akok, 1972). Roma medeniyeti döneminde koloni kenti 
olan Konya (Ikonion) kentinin ilk yerleşim alanı Alâeddin Tepesi ve güneyi olmuştur (Yenice, 2011; Tanyeli, 1987). M.S. 395 
yılında katlıdığı Bizans İmparatorluğu’nun dini ve askeri bir merkezi olan kent bu dönemde de, Roma Dönemi’nde olduğu 
gibi, özellikle Alâeddin Tepesi ve güneyindeki alanlarda yaşam alanları devam ettirilmiştir. 13. yüzyıla kadar kentin yerleşme 
dokusu Alâeddin Tepesi ve çevresinde yoğunlaşmıştır (Yenice, 2011). Anadolu’nun en eski kentsel yerleşmelerinden biri olan 
Konya kenti, 1077 yılında Selçuklular tarafından ele geçirilmiş (Akseki, 2011), iç kalenin tamir ve bakımı yapıldıktan sonra, 
kent ikinci bir sur ile çevrelenmiştir. Bu dönemde yerleşme bölgeleri sur dışına özellikle kentin doğu kesimine doğu gelişmeye 
başlamıştır (Yenice, 2011).

1327’den sonra Karamanoğulları tarafından ele geçirilen kent batı yönüne doğru bir büyüme göstermiş (Akseki, 2011), 
1466’da Osmanlı Devleti’ne katıldıktan sonra, Alâeddin Tepesi’nin doğusuna suyun ulaştırılması ve Mevlevi Dergâhı’nın 
13. yüzyıl sonunda inşa edilmesiyle kentsel yerleşim alanı önceleri doğuya doğru (15-18. yy) daha sonraları da güney ve 
güneydoğu yönlerinde (18-19. yy) gelişmiştir (Aru, 1998, Yenice, 2011). Alâeddin Tepesi’nde konumlanan tarihi merkezin 
doğusunda 13.yüzyıl sonunda inşa edilmiş olan Mevlâna Türbesi’nin çevresinde dini bir merkez oluşmaya başlamış ve bu 
iki odağın arasında güneye ve kuzeye doğru genişleyen yoğun bir ticari bölge gelişmiştir (Önge, 2018). Mevlana Dergâhı’nın 
kuzey ve doğusunda yerleşme bölgeleri oluşmuş ve özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Mevlana soyundan gelen 
çelebilerin yerleştiği Çelebi Mahallesi, kentin en seçkin yerleşim alanı haline gelmiştir (Yenice, 2011).

28 Eylül 1867 tarihinde meydana gelmiş olan Çarşı Yangını’nın tarihi odak ile dini odağın arasındaki ticari bölgenin güneyinde 
yer alan kısımda etkili olduğu, dönemin yapılaşma koşullarını belirleyen Ebniyye Nizamnameleri’ne göre bölgenin yeniden 
düzenlendiği anlaşılmaktadır (Muşmal, 2008; Önge, 2018). Yangının ardından 1898-1902 yıllarında kent merkezinde birbirini 
dik kesen cadde ve sokaklar yapılmaya başlamıştır (Muşmal, 2008; Muşmal ve Çetinaslan, 2009; Önge, 2018) ve bu caddelerden 
en önemlisi Alâeddin Tepesi ve Mevlana Külliyesi arasında uzanan Mevlana Caddesi’dir. Bu cadde üzerinde 2-3 katlı yapılar 
inşa edilmeye başlamıştır (Yenice, 2011).

1896 yılında Anadolu-Bağdat demiryolu hattının kente gelmesi Konya’nın kent gelişiminde yönlendirici etkide bulunmuş, 
kentin güneybatısında istasyona yakın yeni mahallelerin oluşumunu, İstasyon Caddesi olarak bilinen ve pek çok Anadolu 
kentinde de benzerleri bulunan bir kentsel omurganın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu omurga, kentin tarihi ve dini odağı 
arasında kalan yoğun alandaki idari merkez olan Vilayet Binası’na yakın bir konumdan başlayıp, tarihi odağın güneyinde kentin 
varlıklı gayrimüslim kesiminin yaşadığı mahalle olan Gazi Âlemşah Mahallesi’nden geçerek istasyona doğru uzanmaktadır. 
Demiryolunun kente bağlanmasının ekonomiye olan olumlu etkisinin ötesinde, ticari işleve sahip otel ve ambar gibi yapıların 
sayılarında belirgin bir artışa neden olduğunu, istasyon çevresinde ve demiryolu çeperinde ticaret ve üretim ile ilgili yapıları 
içeren bir bölgenin oluşmaya başladığını düşünmek mümkündür (Önge, 2018). Kentin 1922 yılında hâlihazır haritaları 
incelendiğinde, doğu ve güney-doğu yönünde genişlemeye başladığı, bununla birlikte odak noktası olarak belirlenen Alâeddin 
Tepesi’nden kentin dışına doğru ışınsal yollar üzerinden yerleşim düzeninin devam ettiği görülmüştür (Utku, 2015). 

Planlı Gelişim Aşaması
Konya kentsel gelişimi düzenli ve sürekli yapılan planlar ile biçimlenmiştir. Scarpa tarafından yapılan ancak hiçbir bilginin ve 
belgenin bulunmadığı 1924 tarihli planla başlayan planlama çalışmaları, 1946, 1954, 1966, 1984, 1999 yıllarında kent bütününe 
yönelik yapılan planlar, 1967-1983, 1990-1998 yıl aralıkları ile 2000 sonrasında kent parçalarına ait ilave, ıslah, revizyon ve 
dönüşüm planları, 1992–2009 yılları arasında tarihi merkez özelinde hazırlanan koruma amaçlı planlar kentin bugün aldığı 
biçime yön vermiştir. 
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1946 Planı, Asım Kömürcüoğlu
** Bu bölüm Serdaroğlu (2011), Akkan (2019), Yenice (2011; 2012), Akseki (2011) ve Önge (2018)’nin çalışmaları derlenerek oluşturulmuştur.

Konya kentine yönelik hazırlanan ilk kapsamlı ve bütüncül kent planı, 1946 yılında Asım Kömürcüoğlu tarafından ‘güzel kent’ 
yaklaşımı temel alarak hazırlanan 1/2.000 ölçekli Konya İmar Planı’dır. 1946 Konya İmar Planı’nın temel hedefi, sağlıksız 
ve denetimsiz biçimde oluşmuş kentsel düzenin denetim altına alınması, kent içi boşlukların düzenlenmesi, anıt eserlerin ve 
yakın çevrelerinin yapılardan temizlenerek yeniden düzenlenmesi ile sosyal-teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesidir. 

Plan ana hatları itibariyle çift merkezli bir gelişim sürecinin özellikle tarihi odak üzerinden genişlemesini benimsemiş ve tarihi 
odağın çevresine büyük ölçekli yapılaşmalarla yoğunluk artışı önermiştir.

Planın yapıldığı dönemde, kent, Alâeddin Tepesi’nin doğu ve güneyinde konumlanırken, planda yeni kentin yerleşme bölgeleri 
ile istasyon bölgesi ve çevresinde oluşturulmuş ve İstasyon Caddesi yeni gelişme ekseni olarak tanımlanarak gelişme yönü batı 
ve güneybatı olarak belirlenmiştir. 

Yeni yerleşme bölgeleri dönemin “güzel kent” akımını yansıtan ızgara ulaşım sistemine sahip, bahçeli yapılar biçiminde 
düzenlenmiştir. Geleneksel kent dokusu birbirini dik kesen kafes biçimindeki dokuya dönüşmüştür. Geleneksel Konya çarşısı 
ve yakın çevresi ile Alâeddin Tepesi ve Mevlana Müzesi’ni birbirine bağlayan Mevlana Bulvarı kentsel yönetim ve hizmet 
merkezi olarak tanımlanmış, sanayi alanı için kentin güneybatısında demiryolunun yanında sanayi için bir alan ayrılmıştır. 

Plan, Alâeddin Tepesi’nden Valilik Binası önüne kadar uzanan caddenin Mevlana Müzesi’nin önüne kadar devamını önermiş 
ve bu karar ile birçok sivil mimarlık örneği yapı yıkılmıştır. 

Kentte açık yeşil alan ihtiyacının karşılanması için fuar ve stadyum alanları önerilmiştir 

 

1954 Revizyon-İlave Plan, Ferzan ve Leyla Baydar

** Bu bölüm Serdaroğlu (2011), Akkan (2019), Yenice (2011; 2012) ve Akseki (2011)’nin çalışmaları derlenerek oluşturulmuştur.

1950’li yıllarda ülkedeki liberalleşme politikaları ile birlikte kırdan kente göç hızlanmış, kentlerde hızlı nüfus artışına bağlı 
konut talebi artmış ve bu kapsamda planlarda değişikliğe gidilmek zorunda kalınmıştır. Bu bağlamda 1954 yılında Ferzan 
Baydar-Lale Baydar tarafından Revizyon-İlave Planlar hazırlanmıştır.

Bu dönemde yapılan planlar, Konya’nın eski kent dokusunun yıkılarak yok olmasına ve çok katlı yapılaşma,  başka bir deyişle 
apartmanlaşma, döneminin başlamasına neden olmuştur.

Kentin gelişme yönü, batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerine doğru, ticaret alanları ise batı ve güneye doğru oluşturulmuş, 
1946 Planı kapsamında kuzeybatıda önerilen konut alanları, konut, ticaret ve yönetim merkezine dönüştürülmüştür. 

Planın kentsel ulaşım sistemini etkileyen en önemli kararı, tarihi kent merkezinin güneydoğu bölgesinde günümüzde “Eski 
Garaj” olarak bilinen şehirlerarası otobüs terminali önerisidir. 

Planda Alâeddin Tepesi–Mevlana Müzesi arasında uzanan ticaret bölgesinin güney yönünde gelişimi önerilmiştir. 

Kentin batı ve kuzey-batı bölgelerinde yeni konut bölgeleri planlanmıştır. 
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1966 İlk Yarışma Deneyimi, Yavuz Taşçı-Haluk Berksan 

1966 yılında İller Bankası tarafından düzenlenen ilk ulusal yarışma sonucunda Konya için planlama çalışması yapmaya Yavuz 
Taşçı ve Haluk Berksan hak kazanmıştır. 

Yavuz Taşcı ve Haluk Berksan tarafından hazırlanan plan ile kentsel gelişme kuzeye yönlendirilmiş, sanayi alanları kuzeyde, 
konut gelişme alanları kuzeybatı ve batı yönlerinde planlanmştır. Böylece batı tarafına yığılan kentsel yoğunluğun ve tarihi 
odağın üzerindeki baskıların azaltılması hedeflenmiştir (Akkan, 2019). Bu gelişme yönünü belirleyen en önemli etkenler kenti 
doğu–kuzeydoğu yönünde çevreleyen Aslım Mevkisi olarak bilinen bataklık bölgesinin mekânsal gelişme için doğal bir eşik 
oluşturması ve kenti güney–güneydoğu boyunca çevreleyen birinci sınıf  tarım topraklarının korunmasıdır.

Mevcut merkezin kuzeybatısında kültür, ticaret ve yönetim birimlerinden meydana gelen merkezin yoğunluğunu azaltmak 
amacı ile ikinci derece merkez önerisi ile kenti çok merkezli bir yapıya dönüşütürmüştür (Yenice, 2005). Ayrıca plan 
kapsamında yeni kent merkezi ile tarihi kent merkezini, Alâeddin Tepesi ve fuar alanını da içine alan bir yeşil koridor-yaya 
ekseni ile bütünleştirme önerilmiş ancak gerçekleşmemiştir.

Mevcut sanayi alanlarının gelişimini tamamlamasıyla kent içerisinde kalan eski şehirlerarası otobüs terminalinin kuzey 
kesiminde Ankara ve İstanbul yolu girişlerinin bulunduğu bölgeye alınması ile yeni bir çekim merkezi oluşturulmuştur 
(Yenice, 2012; Serdaroğlu, 2011). 

Araç trafiğinin yoğunluğu, Alâeddin Tepesi odaklı, eski ışınsal eksenler üzerinde devam etmiştir (Yenice, 2011; Akseki, 2011).

Nalçacı Caddesi ile Meram Yolu ve Sille Yolu’nun kuzey ve güneyindeki konut alanları plan kararı olarak belirlenmiştir. Plan 
kararları ile Meram, yeni açılan yolu ve artan yapı yoğunluğu ile kentsel yayılmanın içinde kalmış ve kentin bir parçası haline 
gelmiştir. Bu süreçte Konya’nın bağ evleri villa tipi yapılara dönüşmeye başlamıştır (Önge, 2018).

 

1967-1983 İlave ve Mevzi İmar Planları

** Bu bölüm Yenice (2012)’nin, çalışması dikkate alınarak oluşturulmuştur.

1967- 1983 yılları arasında artan kentsel göç ve buna bağlı artan yasadışı konut üretimini önlemeyi ve  nitelikli konut arzı 
yaratmayı hedefleyen Gecekondu Önleme Bölgesi Planlama çalışmaları ile yeni sanayi alanının planlanması üzerine üretilen 
ilave ve mevzi imar planları yapılmıştır. Planlar, her ne kadar küçük etaplar ve yeni kentsel gelişme alanları özelinde yapılmış 
olsalar da 1966 planlama çalışmasının temel ilkelerini dikkate alarak hazırlanmışlardır. Bu durum parçalar halinde üretilen 
planların kent bütünlüğünün bozulmadan korunmasında etkisi olmuştur.

Bu dönemde üretilen ilave ve mevzi imar planlarına ait bilgiler aşağıda sıralanmaktadır:

• 1 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesi (Aydınlıkevler Mahallesi) 1967, 1973 ve 1976 yıllarında yapılan ilave 
 imar planları

• 2 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesi (Nalçacı Caddesi olarak) 1970 yılında konut alanı gelişimi öngören ve 1980 
 yılında kat ve yoğunluk artışını öneren plan değişikliği

• 4 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesi (Cumhuriyet ve Binkonut Mahalleleri) 1970 ve 1980 yıllarında ilave
 imar planları 

• Konya Organize Sanayi Bölgesi ikinci etap planlama çalışması
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1983 Çevre Düzeni Planı

1983 yılında Yavuz Taşçı tarafından yapılan Çevre Düzeni Planı çalışmaları ile kentin çeperindeki plansız gelişmelerin kontrol 
altına alınması hedeflenmiştir. 

Plan, kentin güneyinde yer alan verimli tarım topraklarının korunması amacıyla (Akseki, 2011) kuzey yönde gelişme doğrusal 
gelişim ilkesini sürdürmüş ve bu kapsamda teknopol, uluslararası havaalanı, serbest bölge önerisi, otogar, sanayi, 1 No’lu 
(Aydınlıkevler Mahallesi), 4 No’lu (Cumhuriyet ve Binkonut Mahalleleri) ve 5 Nolu (Bosna-Hersek Mah.) Gecekondu 
Önleme Bölgeleri kuzeyde önerilmiştir (Serdaroğlu, 2011). 1979 yılında Selçuk Üniversitesi’nin de yerinin kararlaştırılmış 
olunması da kuzeyde gelişimi desteklemiştir (Serdaroğlu, 2011). Ayrıca tramvay hattıyla bu gelişim kurgusu güçlendirilmiştir 
(Akseki, 2011).

1982 yılında “tarihi, ticari ve kentsel sit alanı” olarak tescillenmiş tarihi kent merkezinin işlevsel yapısını sürdürmesine (Yenice, 
2011) ancak kentin kuzey gelişme alanında yönetim ve hizmet birimlerinden meydana gelen yeni bir kentsel alt merkez önerisi 
ile çok merkezli bir kent yapısına geçilmesine  karar verilmiştir (Serdaroğlu, 2011; Yenice, 2012). Ayrıca kentin alt merkez 
önerisinin batısında yeni fuar alanı önerilmiştir. 

Şehirlerarası otobüs terminalinin kentsel yapılı çevrenin içerisinden kentin kuzeyinde İstanbul Yolu üzerinde ve yeni kentsel 
alt merkez bölgesinin batısına taşınması önerilmiştir (Serdaroğlu, 2011; Yenice, 2012). 

Kent ekonomisinin sanayi sektörü odaklı geliştirilmesi amacıyla kuzey-doğuda Konya–Ankara ve Konya–Aksaray karayolları 
üzerinde yeni sanayi alanları planlanmıştır (Yenice, 2012).

 Yeni bir çevre yolu bağlantısı ile kuzeyde İstanbul ve Ankara, doğuda Ereğli-Adana, güneyde Karaman-Mersin ve güneydoğuda 
Seydişehir-Antalya karayolları bağlanarak kentin ulaşım sistemi yeniden kurgulanmıştır  (Yenice, 2012).

Kentin kuzey ve kuzeydoğusunda yüksek yoğunluklu, güney ve güneydoğusunda ise düşük yoğunluklu yerleşim alanları 
önerilmiştir (Serdaroğlu, 2011).

1990-1998 İmar Afları Dönemi - Islah ve İlave-Revizyon İmar Planları

** Bu bölüm Yenice (2012)’nin, çalışması dikkate alınarak oluşturulmuştur.

1990–1998 döneminde kentsel gelişim süreci ıslah imar planları ile yönlendirilmiş, güney çeperlerinde ortaya çıkan kaçak 
yapılaşmaların önlenmesi ve denetim altına alınması ile sosyal–teknik altyapı gereksinimimlerin karşılanması hedeflenmiştir. 

Bu dönemde yapılan planların birçoğu Meram ilçe sınırları içerisinde yapılmış ve aşağıda sıralanmaktadır: 

• Hadimi Islah İmar Planı (1990)

• Arif  Bilge Mahallesi Islah İmar Planı 

• Harmancık Revizyon İmar Planı (1995) 

• Alparslan Revizyon İmar Planı (1996) 

• Kovanağzı–Topraksarnıç–Lalebahçe         

• Osmangazi Mahalleleri Revizyon İmar Planı (1996) 

• Büyük Aymanas-Küçük Aymanas Islah İmar Planı (1998) 

• Ekmekkoçu İlave İmar Planı (1998) 
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1999 Nazım İmar Planı
Konya’nın 1989 yılında büyükşehir ilan edilmesinden sonra 1999 yılında büyükşehir bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı hazırlanmıştır. Karatay, Selçuklu ve Meram ilçeleri bu kapsamda merkez ilçeler olarak belirlenmiştir.

Kentin kuzey-kuzeybatı, kuzeydoğu koridorları boyunca yüksek yoğunluklu,  güney koridorları boyunca düşük yoğunluklu 
konut alanları önerilmiştir ki bu yoğunluk güneydeki verimli tarım alanlarında tarımsal niteliğin devam ettirilmesini tehikeye 
atmıştır (Serdaroğlu, 2011; Yenice, 2012; Akseki, 2011). 

Plan ile bir merkezler hiyerarşisi öngörülmüş, tarihi merkeze ek olarak ticaret bölgelerine yönelik merkezi iş alanı, küçük alt 
merkez ve semt merkezleri planlamıştır (Yenice, 2012).

Beyşehir, İstanbul, Ankara ve Aksaray, Adana ve Karaman-Mersin yollarını bağlayan ve kenti çevreleyen bir çevre yolu ve bu 
çevre yolu boyunca yeşil kuşaklar önermiştir (Yenice, 2012).

1992–2009 Koruma Amaçlı İmar Planları
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) kapsamında 1984 yılında Tarihi Kent Merkezi ve 
Alâeddin Tepesi ile Meram bölgesini kapsayan kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanları ilan edilmiş ve bu bağlamda 1992 yılında 
Meram Doğal Sit Alanı, 1997 yılında ise Konya tarihi kent merkezinin koruma amaçlı imar planları hazırlanmıştır (Yenice, 
2012; Kaptan, 2018).

Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, 1998 – 2009 döneminde iptal edilmiş, 2009 yılında Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan tarihi kent merkezi koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girmiş, bu kapsamında yapılan 
koruma– yenileme ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir (Yenice, 2012; Önge, 2018). Planın temel amacı, sit alanları 
ve tarihi varlıkları korumak, düzenlemek ve sürdürülebilir hale getirmektir.

Plan kapsamında Mevlana Türbesi’nin bulunduğu alanın ve meydan düzenlemesi yapılmış, Şems Tebrizi Türbesi ve çevresi 
ile Bedesten ve doğu-batı kesimindeki konut alanları ve Şerafettin Cami’nin doğu ve batısında kalan alanların sağlıklaştırma, 
düzeltme, canlandırma uygulamaları tamamlanmış ve geleneksel çarşı alanı yaya bölgeleri haline getirilmiştir. Ayrıca 
yayalaştırma çalışmalarına paralel olarak yoğun araç trafiğinin azaltılması, Alaeddin-Yeni Adliye arasında tramvay hattının 
yapılması ile toplu taşımanın yaygınlaştırılması hedeflenmiş, ileride Mevlana Caddesi’nin araç kullanımına kapatılarak yalnızca 
toplu taşıma, yaya ve bisiklet kullanımına ayrılması önerilmiştir (Kaptan, 2018).

Ayrıca plan kararları ile planlama alanı içerisinde bulunan tarihi dokunun, yüksek yapılar arasında kalmaması için bina 
yüksekliklerinin sınırlandırılması, tarihi yapıların özgün kimlikleri korunarak tarihi dokuya uygun olan cephe düzenlemesi 
çalışmaları yapılması, kentsel mobilyaların tarihi dokuyu bozmadan yeniden düzenlenmesi kararları geliştirilmiştir (Kaptan, 
2018).

2000 Yılı ve Sonrası Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri 
2000 yılı ve sonrasına ilişkin Konya kentinin mekânsal gelişimini biçimlendiren temel planlama yaklaşımı kentsel dönüşüm ve 
yenileme projeleri olmuştur. Kentsel dönüşüm projeleri ile hedeflenen kent içerisinde yer alan işlevselliğini yitirmiş, ekonomik 
ömrünü tamamlamış veya terk edilmiş-boş yapı stokunun konut ve/veya ticaret odaklı yeniden geliştirilerek kent hayatına 
kazandırılmasıdır. Kentsel dönüşüm projeleri her ne kadar kentin bütününe doğrudan bir etki etmese de bölgesel yoğunluk 
artışları ve işlevsel dönüşüm kent bütününü olumsuz etki altında bırakmaktadır.

Konya’nın kentsel gelişim ve dönüşümüne etkisi olan önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında kentin kuzey gelişme 
koridoru bölgesine taşınmasıyla işlevsiz kalan eski otogar alanının ve Meram Belediyesi mülkiyetine devredilen istasyon 
bölgesi civarındaki Et-Balık Kurumu alanının, konut ve ticaret kullanımlarına dönüştürülmesi ile Meram ve Karatay ilçelerinde 
bulunan konut alanlarının yenilenmesi yer almaktadır (Yenice, 2012; Kaptan, 2018; Akkan, 2019).
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D2.  Yürürlükteki Planlar

 Üst Ölçekli Planlar ve Kararları          
Meram ilçesi sınırları içinde kalan alanların bütünü kapsayacak biçimde yürürlükte olan üst ölçekli plan kararları, 1/100.000 
ölçekli olarak hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli olarak hazırlanmış olan Büyükşehir Nazım İmar Planı 
kararlarından oluşmaktadır. 

 

a.   1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ilk olarak 16.09.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Konya il sınırlarının tamamının Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılması 
sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından il geneline yönelik onaylanan 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kararları 
da dikkate alınarak hazırlanan, Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ise 
16.04.2018 tarihinde onaylanmıştır.

2043 yılı hedef  alınarak hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı Revizyonu çalışmasında Konya il geneli nüfusu 3.182.000 
kişi olarak kabul edilmiştir. Meram ilçesinin yanı sıra Karatay ve Selçuklu ilçelerinin kentsel alanları Konya merkez olarak 
tanımlanırken, bu alanda 2043 yılı nüfusu ise 2.400.000 kişi olarak kabul edilmiştir. Konya kenti bir bütün olarak ele alınmış, 
Meram ilçesine yönelik ayrıca bir nüfus projeksiyonu yapılmamış, diğer ilçelerden ayrışık bir hedef  yıl nüfusu belirlenmemiştir.

Konya kentinin yerleşik konut alanları, başlangıçta geleneksel kent merkezi çevresinde genişleme ile oluşurken, planlı dönem 
gelişmeleri ise plan kararlarıyla da desteklenerek kuzey-güney yönlenmeli lineer formda gelişme göstermiştir. Kentin kentsel 
konut gelişme aksı olarak kuzey yönünde, Selçuklu ilçe sınırları içinde İstanbul Yolu’nun iki yanında kalan alanlar plan 
kararlarıyla desteklenmiştir. Kentin güneyinde, Meram ilçesi ile Karatay ilçesi sınırları içinde kalan, Karaman Yolu cepheli 
alanlar ise ağırlıklı olarak yarı kırsal-yarı kentsel gelişmelere konu olmuştur.

Konya kentinde çalışma alanları, merkezin kuzeybatısında kalan bölümde gelişmiş, Çevre Düzeni Planı ile de bu gelişmeler 
desteklenmiştir. Buna göre organize sanayi bölgesi gelişmeleri için kuzeyde Ankara Yolu’nun doğusunda kalan alanlar 
belirlenirken, küçük ve orta ölçekli sanayi alanları için merkezin doğusunda kalan Adana Yolu’nun kuzeyinde kalan bölgeler 
tercih edilmiştir.  

Meram ilçesinin kentsel yapılaşmaya konu olan bölümleri Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alanlar olarak tanımlanırken, 
bu alanlara bitişik, alt ölçekli planı bulunan konut gelişme alanları da kentsel gelişme alanları olarak tanımlanmıştır. Konya 
Merkez Kent’te gelişme alanları (Meram ilçesinin kentsel alanının güneyinde bulunan toplu konut alanı gibi planı bulunan 
istisnalar dışında) genel olarak projelendirilmiş ve yapım çalışmaları süren, Çevre Düzeni Planı’nda da gösterilen Yeni Çevre 
Yolu içinde düzenlenmiştir. 

Meram ilçesinin kentsel yerleşik alanının güneyinde bulunan, Antalya Yolu ile Yeni Çevre Yolu arasında kalan ve nitelikli tarım 
alanlarından oluşan bölge ise planda tarım alanı olarak korunmuştur. İlçenin kentsel alanının batı sınırını tanımlayan eğimli 
alanlar ise yapılaşmaya konu olmayacak kullanım türlerine ayrılmıştır.
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b.   1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

Meram ilçesinde geçerli olan bir diğer üst ölçekli plan 1/25.000 ölçekli Büyükşehir Nazım İmar Planı’dır. Konya il genelini 
kapsayacak biçimde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 6 ayrı alt 
bölge halinde ele alınarak hazırlanmıştır. Meram ilçesinin de içinde yer aldığı “Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım 
İmar Planı” Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 gün ve 791 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Konya Merkez 
Planlama Alt Bölgesi sınırları Konya Merkez Kenti oluşturan Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinin yanı sıra Çumra ve 
Akören ilçelerini de kapsayacak biçimde belirlenmiştir. 

Nüfus: Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinden oluşan Konya kentinde planın hedef  yılı olan 2043 yılı için 2.400.000 kişilik 
nüfus büyüklüğü kabul edilmiştir. Projeksiyon çalışmalarında bu nüfusun % 21,63’lük, yaklaşık 519.000 kişilik bölümünün, 
Meram ilçesi sınırları içinde yaşayacağı kabul edilmiştir. 2019 yılında Meram nüfusunun 344.546 kişi olduğu dikkate alındığında, 
plan kararlarıyla gelecek 23 yıl içinde Meram ilçe nüfusunda yaklaşık 174.500 kişilik artış gerçekleşeceği kabul edilmiştir.

Bölgeleme: Konya Merkez Kent genel bölgeleme kararlarının verilmesinde, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları 
ile nazım ve uygulama imar planlarının bölgeleme kararları belirleyici olmuştur. Planda kırsal alanlara yönelik bölgelemeler, 
tarım, orman, mera vb. mevcut arazi kullanım kararları dikkate alınarak gerçekleştirilirken, bu gruplamalar içinde yer almayan 
diğer bugünkü kullanımı sürdürülecek alanlar ise doğal karakteri korunacak alanlar olarak düzenlenmiştir. 

Konut Alanları: Nazım imar planında konut alanları “mevcut konut alanları” ve “gelişme konut alanları” olarak iki ana 
başlık altında ele alınmıştır. Konut alanları, ana ulaşım aksları, yeşil akslar ve farklı arazi kullanım türlerinin sınırları ile tanımlı 
biçimde ayrıştırılarak ve ölçek gereği gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı kullanımları ile ticaret vb. konut alanlarına hizmet 
eden diğer alansal kullanımları da kapsayacak biçimde tanımlanmıştır.

Mevcut konut alanları; Yüksek (301-600 kişi/ha), Orta (151-300 kişi/ha), Düşük (51-150 kişi/ha) ve Seyrek (1-50 kişi/ha) 
yoğunlukta, 4 farklı grupta ayrıştırılarak belirlenmiştir. Kısmen doğal sit kararları ile koruma altına alınmış konut alanlarını 
(Meram Bağları) ve kısmen de yarı kırsal konut alanlarını barındıran Meram ilçesinde mevcut konut alanlarının büyük bölümü 
düşük yoğunlukta alanlardan oluşmaktadır. 

Gelişme konut alanları, kentin gelişme eğilimi, onaylı planlar, hâkim rüzgâr yönü, ulaşım akslarına ilişkin veriler, çalışma 
alanları ve mevcut konut alanları ile ilişkisi gözetilerek düzenlenmiştir. Gelişme konut alanları da; Yüksek (251-400 kişi/ha), 
Orta (121-250 kişi/ha), Düşük (51-120 kişi/ha) ve Seyrek (1-50 kişi/ha yoğunlukta, 4 farklı grupta ayrıştırılarak planlanmıştır. 

Konya Merkez Kent planlı alanında var olan mevcut ve gelişme konut alanlarının ilçelere göre dağılımına bakıldığında, plan 
nüfusunun yaklaşık % 21,63’lük bölümünün yaşaması öngörülen Meram ilçesinde, konut alanlarının % 35’lik oranda yer 
tuttuğu görülmektedir. Bu durum, Meram ilçesinde konut alanlarında yoğunlukların plan dönemi boyunca diğer iki ilçeye 
oranla daha düşük olarak korunması anlamına da gelmektedir. 

Merkezi İş Alanı: Konya kentinin günümüzde var olan merkezi iş alanı, geleneksel kent merkezinin kuzeybatı yönünde 
gelişmesiyle oluşmuştur. Günümüzde demiryolunun doğusunda gelişmiş olan merkezi iş alanının, plan dönemi içinde kuzey 
yönünde gelişmesi ve genişlemesine yönelik plan kararları geliştirilmiştir. Merkezi iş alanının gelecekte genişleyeceği alanların, 
Selçuklu ilçesinde demiryolu hattının iki yanında, günümüzde küçük sanayi sitesi olan alanların dönüşümü ile oluşturulması 
hedeflenmiş, Meram ilçesi sınırları içinde Merkezi İş Alanı genişlemesi öngörülmemiştir. Meram ilçe sınırları içinde bulunan 
Merkezi İş Alanı’na bitişik, zemin kat ticaret kullanımının yaygın olduğu bölgeler ise planda ticaret-konut karma kullanım 
alanları olarak düzenlenmiştir.
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Merkezi İş Alanı için planda geliştirilen kararlar ile bir yandan Konya geleneksel kent dokusunu oluşturan kentsel ve arkeolojik 
sit alanları üzerinde baskının azaltılması, diğer yandan merkezi iş alanı çevresinde oluşmuş mevcut konut alanlarında 
bozulmanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kısmen Meram ilçesi sınırları içinde bulunan ve Konya merkezi iş alanı ile 
bütünleşir konumda olan, Mevlana Müzesi ve Alaettin Tepesi çevresinde ki kentsel ve arkeolojik sit alanlarını da içeren 
geleneksel dokunun somutlaştığı alanlar turizm-ticaret-konut karma kullanımlı alanlar olarak planlanmıştır. Plan notlarında, 
bu alanlarda ve merkezi iş alanı sınırları içindeki diğer alanlarda hazırlanacak alt ölçekli planlarda geleneksel kent merkezlerinin 
sahip olduğu doku özelliklerinin korunması zorunlu hale getirilmiştir. 

Kentsel Dokunun İyileştirilmesine Yönelik Kararlar: Planda konut alanlarının yanı sıra, konut kullanımları ile başta 
ticaret kullanımları olmak üzere, karma kullanımların bulunduğu alanları, mevcut ve öneri merkezi iş alanı kullanımlarını da 
kapsayacak biçimde mevcut dokunun iyileştirilmesine yönelik kararlar geliştirilmiştir. Bu kararlar arasında mevcut kullanımların, 
dokunun tümüyle değişimini/dönüşümünü öngören, bu değişimi yönetmeye yönelik kararlar; dokunun sağlıklaştırılmasına 
yönelik kararlar ve mevcut dokunun korunmasına yönelik kararlar bulunmaktadır. 

Konya kentinde, mevcut yapılaşmaların oluşumuna esas onaylı alt ölçekli planlarda bulunan kararların genel olarak korunması 
öngörülen alanlar “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Bu kararla, oluşumu tamamlanmış 
veya süren sağlıklı kent dokularında, alt ölçekli plan kararlarıyla bozulmaların ortaya çıkmasının engellenmesi amaçlanmıştır. 
Meram ilçesi sınırları içinde Meram Bağları bölgesi ve bu alana bitişik, düşük yoğunluklu mevcut konut alanları planda 
bu kapsamda ele alınmıştır. Plan notları arasında bu alanlara yönelik yapılan düzenlemelerde, onaylı alt ölçekli planlarda 
yapılaşma yoğunluklarında ve yapı kat yüksekliklerinde artışa neden olacak değişiklik ve revizyonların yapılamayacağı karar 
haline getirilmiştir. 

Konya kentinde mevcut yapılaşmaların oluşumuna esas olan onaylı alt ölçekli planlarda bulunan kararların, dokunun 
iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması amacıyla değiştirilmesi öngörülen alanlar “Sağlıklaştırma Alanları” olarak tanımlanmıştır. 
Kısmen Meram ilçesi sınırları içine de giren, kentsel sit ve arkeolojik sit kararlarının da bulunduğu Konya geleneksel kent 
merkezi içinde ve bu alanın çevresinde, etkileme geçiş alanı niteliğindeki bölgeler bu kapsamda ele alınarak planlanmıştır. 
Bu kapsamda, mevcut alt ölçekli plan kararlarında var olan yoğunluk değerlerinin, mevcut dokunun sahip olduğu nitelikler 
dikkate alınarak düşürülmesi ve yapılaşma kurallarının geleneksel doku ile uyumlu hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Sağlıklaştırma alanı olarak tanımlanan, planda turizm-ticaret-konut karma kullanım önerilmiş olan alanlarda geleneksel dokuda 
var olan yapılaşma nitelikleri ile çelişen büyüklük ve gabaride yapılaşmaya gidilmesinin engellenmesi, kamu kurumlarına ait 
yapılaşmalar, müze vb. kültürel yapılar dışında sınırlandırılmış, büyük alan kullanımı gerektiren tesislerin bölge içinde yer 
alamayacağı karar haline getirilmiştir. 

Çalışma Alanları: Nazım imar planında düzenlenmiş çalışma alanları arasında organize sanayi bölgeleri, endüstriyel gelişme 
bölgeleri, orta ve küçük sanayi bölgeleri, depolama alanları ve lojistik tesis alanları ile tarım ve hayvancılık tesisi alanları öne 
çıkmaktadır. Bu alanların yanı sıra toplu işyeri alanları, askeri alanlar, kamu hizmet alanları ve belediye hizmet alanları da geniş 
yer tutan kullanımlar arasında yer almaktadır. 

Konya kentinde mevcut organize sanayi bölgeleri kentin kuzeydoğusunda, Ankara karayolu ile Aksaray karayolu arasında 
gelişmesini sürdürmektedir. Kentte var olan orta ve küçük sanayi kullanımları ise Aksaray karayolu ile Adana karayolu 
arasında, askeri atış alanı olarak kullanılan bölgenin çevresinde gelişmesini sürdürmektedir. Plan kararlarıyla da bu eğilim 
desteklenmiş, yeni küçük ve orta ölçekli sanayi kullanım alanlarının kentin doğu gelişme aksında, Karatay ilçesi sınırları içinde, 
Adana karayoluna cepheli bölgede gerçekleşmesi öngörülmüştür.
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Nazım İmar Planı ile Meram ilçesi sınırları içinde sanayi ve küçük sanayi gelişmesi öngörülen alanlar, kentin güneyinde, 
Karaman karayoluna cepheli, Çomaklı Mahallesi çevresinde yer almaktadır. Çomaklı yerleşmesi ile Kaşınhanı yerleşmesi 
arasında kalan alanlarda sanayi kullanımları öngörülürken, Çomaklı yerleşmesinin kuzeyinde,  Yeni Meram Sanayi Sitesi 
olarak adlandırılan mevcut küçük sanayi sitesi ile Çomaklı arasında, konut alanlarına bitişik konumda bulunan alanda yeni 
küçük sanayi alanları için düzenleme yapılmıştır.

Meram ilçe sınırları içinde bulunan Krom Magnezit Fabrikası planda sanayi alanı olarak korunurken, kent içinde, konut alanları 
arasında kalmış olan Konya Şeker Fabrikası alanı ise planda kısmen yeşil alan, kısmen üniversite alanı olarak düzenlenmiş, 
şeker fabrikasının kent içinden çıkarılması öngörülmüştür. Orgeneral Cemal Tural Kışlası güneyinde bulunan mevcut Meram 
Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alan da planda konut alanı olarak tanımlanmış ve bu alanın konut kullanımına dönüşümü 
öngörülmüştür. Orgeneral Cemal Tural Kışlası’nın yanı sıra, Antalya Yolu’na bitişik konumda, yerleşmenin güneyinde 
bulunan General Şükrü Olcay Kışlası, planda Meram ilçesi sınırları içinde tanımlanmış askeri alan olarak kullanımda olan 
alanlar arasında yer almaktadır. 

Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları: Nazım imar planında kentsel alanlarda yaşayan nüfusun ihtiyaç duyduğu/duyacağı 
sosyal altyapı alanları, istisnalar dışında alansal olarak tanımlanmamış, bulundukları konumda sembollerle gösterilmiştir. 
Tesislerin bulunduğu alanlar, çevresinde yer alan temel kullanım kararını içeren (konut, ticaret, sanayi, küçük sanayi vb.) 
kullanım alanlarına dâhil edilmiştir. Diğer yandan, temel kullanım alanlarının dışında, bu alanlardan ayrışık konumda ve planın 
ölçeğinin gösterime elverdiği sosyal altyapı alanları ise planda alan gösterimi ile yer almıştır. Bu kapsamda, Meram ilçe sınırları 
içinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Akyokuş bölgesinde ve Yeni Meram Caddesi üzerinde bulunan yerleşkeleri, 
Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi öne çıkan kullanımlar arasında yer almaktadır.

Nazım imar planı içindeki kentsel yeşil sistemini oluşturan alanlar, kent makroformunun bir parçası olarak, farklı kentsel 
bölge ve kent parçalarını birbirinden ayıran kuşak ya da koridorlar olarak ele alınmıştır. Bu alanların yerleşim alanlarında 
yaşayan/yaşayacak nüfusun açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, olası bir afet durumunda afet risklerini azaltacak 
biçimde işlev görebilecek bir bütünlük sunması, kentsel yaşam kalitesini arttıran nefes alma noktaları olarak tanımlanması 
benimsenmiştir.

Mevcut Kullanımı Sürdürülerek Korunacak Alanlar: Kentsel alan çevresinde mülkiyeti orman olan alanlar ile ormana 
tahsisli kamu arazileri ve orman ağaçlandırması çalışması yapılan alanların yanı sıra amenajman planlarında belirlenen 
alanlar orman alanı olarak tanımlanarak koruma altına alınmıştır.  Bunun yanında, orman alanı olarak tanımlanan araziler 
arasında kalan alanlar, gelecekte bu bölgelerin bütünlüklü orman alanlarına dönüşümü hedefiyle ağaçlandırılacak alan olarak 
düzenlenmiştir. 

Planda tescilli mera alanları ayrıştırılarak gösterimi yapılırken, kamu mülkiyetinde veya özel mülkiyette olmasına bakılmaksızın 
çayır ve otlak alanları da ayrıca tanımlanmış ve mevcut kullanımları sürdürülerek korunacak alanlar arasında ele alınmıştır. 

Orman niteliği bulunmasa da, sahip olduğu doğal bitki örtüsü ve ağaçlık karakterinin korunması gereken alanlar; bulunduğu 
bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan, vejetasyon yapısının bütünlüklü olarak korunması önerilen fundalık, meşelik alanlar; 
dikkat çekici jeolojik oluşuma sahip kayalık-taşlık alanlar ve kısmen sulak alan niteliğine sahip sazlık bataklık alanlar ise planda 
doğal karakteri korunacak alanlar olarak tanımlanmıştır. 

Tarım alanlarının sınırları, toprak haritaları ve güncel uydu görüntüleri kullanılarak tanımlanmış ve bu alanlarda mevcut 
tarımsal kullanımın sürdürülmesine yönelik kararlar geliştirilmiştir. Diğer yandan planda yeni Konya Çevre Yolu’nun kentin 
güneyinde verimli tarım alanları içinden, kentsel alandan uzaklaşarak geçmesinin, Meram ilçe sınırları içinde son yıllarda bu 
bölgeye yönelen yapılaşma baskısının daha da artmasına neden olacağı tespiti yapılarak bölgeye özel önlemler geliştirilmiştir. 
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Bu kapsamda, Meram ilçesi sınırları içinde, Konya-Seydişehir Yolu ile Yeni Çevre Yolu arasında kalan nitelikli tarım 
topraklarının kentsel yapılaşma baskısından korunması amacıyla özel proje alanı sınırı tanımlanmış ve bu alana yönelik, diğer 
tarım alanlarından farklılaşan koruma önlemleri geliştirilmiştir. Yapılan değerlendirmede, bölgede giderek daha da artan 
kentsel yapılaşma baskısının, tarım alanları içinde çiftçinin ihtiyaç duyacağı yapılaşma hakları kullanılarak, villa, çiftlik evi vb. 
kentsel yapılaşmaların artmasına neden olduğu belirtilirken, bu eğilimin çevre yolunun gerçekleşmesi sonrasında daha da 
artması olasılığı dile getirilmiştir. Bu nedenle, özel proje alanı olarak tanımlanmış sınırlar içinde kalan tüm alanlarda, Alt Bölge 
Nazım İmar Planı’nda dikili tarım alanları için geçerli olan koşulların uygulanması kararlaştırılmıştır. Bunun yanında ayrıca, 
özel proje alanı içindeki parsellerde yapılabilecek çiftçinin barınması amaçlı tek yapının büyüklüğü 50 m² ile, yüksekliği de 1 
kat ile sınırlandırılmıştır.

Meram tarım alanlarına yönelik geliştirilen kararlar arasında, özel proje alanı sınırları içinde, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, 
yumurta tavukçuluğu vb. hayvancılık tesisleri ile tarım topraklarının kullanımını sınırlayacak, güneş enerjisi santrali vb. enerji 
tesislerinin yapılması da yasaklanmıştır.  

D2
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Kentsel Planlar ve Kararları

a.  1/5000 Nazım İmar Planı

Meram ilçesi sınırları içinde geçerli olan 1/5.000 ölçekli nazım imar planları, doğrudan Meram ilçesi için hazırlanmış plan 
olmayıp, geçmişte Konya kenti için hazırlanmış olan nazım imar planının bir parçasıdır. Zaman içinde yapılan ilave imar 
planları, plan revizyonları ve imar planı değişiklikleri ile değişime uğramıştır. Konya Merkez Kent için bütüncül olarak 
hazırlanmış 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının hedef  yılı olarak 2020 yılı belirlenmiştir. Bu planda yer verilmiş olan konut 
alanlarının nüfus büyüklüğünün 1.839.325 kişi olduğu belirtilmiştir. 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Meram ilçesinin kent merkezinde kalan bölümleri genel olarak ticaret alanları, ticaret-
turizm-konut karma kullanım alanları ve ticaret-konut karma kullanım alanları olarak planlanmıştır. Mevcut konut alanları 
yüksek, orta, düşük ve seyrek olmak üzere dört yoğunluk grubunda ele alınmıştır. Kent merkezinin güneyinde kalan alanlar 
ile dönüşüme konu olan Dr. Ahmet Özcan Caddesi’ne ve Çeçenistan Caddesi’ne cepheli alanlarda çok yüksek yoğunluk 
öngörülürken, benzer biçimde dönüşüm amaçlanan Karalılar Caddesi, Erencik Caddesi, Şehir Caddesi ve Sivaslı Ali Kemal 
Caddesi’ne cepheli alanlar da yakın çevresinden ayrıştırılarak yüksek yoğunlukta konut alanları olarak tanımlanmıştır. 

Alan bütününde bakıldığında, Karalılar Caddesi doğusunda, Antalya Yolu kuzeyinde kalan alanlar genelde orta yoğunlukta 
konut alanları olarak tanımlanırken, Antalya Yolu güneyinde kalan alanlar ise genel olarak az yoğunlukta konut alanları olarak 
tanımlanmıştır. Meram Bağları bölgesi ve bu alana komşu konumda, güneydeki Antalya karayoluna kadar uzanan bölgede 
kalan konut alanları da genel olarak az yoğun konut alanları olarak tanımlanmıştır. 

b.  1/1000 Uygulama İmar Planı

Meram ilçe sınırları içinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları da başlangıçta Konya kent bütünü için üretilen 
planlar olup, bugünkü halini zaman içinde yapılmış olan ilave, revizyon ve değişiklikler sonucunda almıştır. Uygulama imar 
planları, diğer ilçelerin planları ile bütünleşmenin yanı sıra, ayrışık planlama çalışması yürütülen doğal sit alanı koruma 
amaçlı imar planı, kentsel ve arkeolojik sit koruma amaçlı imar planı ve kentsel dönüşüm alanlarına yönelik imar planları ile 
bütünleşmektedir.

Uygulama imar planında merkeze bitişik, kentsel ve arkeolojik sit sınırları dışında kalan ticaret-turizm-konut alanlarında 3 ve 
4 katlı yapılaşma öngörülmüştür.

Merkez bölgesi ile demiryolu arasında kalan konut alanlarında, mevcut yapılaşma dokusuna bağlı olarak bitişik nizamda 5, 6 
ve 7 katlı yapılaşma öngörülmüş, İstasyona erişim sağlayan Ferit Paşa Caddesi güneyinde bulunan bölgede ise blok nizam 4 
katlı yapılaşma kararları geliştirilmiştir.

Mevcut yapılaşmalarda dönüşümün gözlendiği akslar arasında öne çıkan Ahmet Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi 
cepheli alanlarda yapı yüksekliklerinin serbest olarak tanımlandığı, zemin katlarda ticaret yapılmasına da olanak sağlanan bu 
aksta, TAKS:0.25, Emsal:1.80 olacak biçimde düzenleme yapılmış olduğu görülmektedir. Aks üzerinde ilk sırada yer alan 
yapı adalarının bitişiğinde kalan yapı adalarında ise dönüşüm amaçlı yapılmış planlarda Emsal:1.50 olarak düzenlenirken, kat 
yükseklikleri de 8 kat ve 5 kat ile sınırlandırılmıştır.
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Antalya karayolunun kuzeyinde kalan bölgelerde kat yükseklikleri genel olarak 5 katla sınırlandırılmışken, yolun güneyinde 
kalan bölgelerde ise genel olarak 2 kat yükseklikte konut alanlarının geliştirilmiş olduğu görülmektedir. Bu alanlarda genel 
olarak TAKS değerleri 0.25, KAKS değeri ise 0.50 olarak belirlenmiştir. Kentin güney çeperinde bulunan konut alanlarından 
bir bölümünde ise ayrık nizamın yanı sıra ikiz nizamda yapılaşma da öngörülmüş bu alanlarda ise TAKS:0.30 ve 0.35 olarak, 
KAKS ise 0.60 ve 0.70 olarak belirlenmiştir. 

Meram Bağları Doğal Sit Alanı’nın güneydoğusunda bulunan ve Antalya karayoluna kadar uzanan bölgedeki konut alanlarında 
da ayrık nizam 2 katlı yapılaşma öngörülmüş, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olarak belirlenmiştir. Bu bölgenin doğusunda bulunan 
Karalılar Caddesi’ne yakın kesimlerde kat yükseklikleri 6 ve 8 kat olarak belirlenirken, emsal değerleri ise 1.30 ve 1.40 olarak 
belirlenmiş, dönüşüm desteklenmiştir.

Meram Bağları bölgesinin kuzeyinde, Selçuklu ilçe sınırına yakın kesimlerin batı bölümünde genel olarak ayrık nizam 2 katlı  
konut yapılaşması öngörülürken, TAKS:0.15, KAKS:=0.20 olarak düzenlenmiştir. Bu bölgenin doğusunda, Fatih Caddesi’ne 
yakın kesimlerde Emsal:1.60, 6 katlı konut yapılaşmasına yönelik düzenleme yapılmış, bu bölgede de dönüşüm desteklenmiştir. 

Şeker Fabrikası çevresinde genel olarak 3 katlı ve 2 katlı ayrık nizamlı konut alanlarının korunmasına yönelik plan kararları 
geliştirilmiş, bu bölgelerdeki ayrışık yapılaşma kararları bazı ana ulaşım akslarıyla sınırlı tutulmuştur. Meram Küçük Sanayi 
Sitesi ile demiryolu arasında kalan bölgede var olan plan kararları, dönüşüm amaçlı plan değişiklikleri yoluyla çevresinden 
ayrışmış, bu bölgede 8 kat, 11 kat ve yükseklik serbest olacak biçimde dönüşüm amaçlı düzenlemeler yapılmıştır.

c.  Koruma Amaçlı İmar Planları

Meram Bağları Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

Meram Bağları bölgesi için hazırlanmış olan koruma amaçlı imar planı, alanda var olan doku özelliklerinin korunması amacıyla, 
bitişik alanlardan daha farklı yapılaşma koşulları belirlenerek planlanmıştır. Bu kapsamda, ana ulaşım aksları üzerinde 1300  
m² parsel büyüklüğüne izin verilirken, diğer alanlarda parsel büyüklüğü 1600 m² olarak belirlenmiştir. Alan içinde, parselde 
birden fazla yapı yapılmak istenmesi durumunda 1600 m²’ye 1 ev yapılmasına olanak tanınmıştır. 

Alanın büyük bölümünde, yapılaşma emsali 0.15 olarak belirlenmiştir. Yeni Meram Caddesi kuzeyinde ayrık nizamda ve ön 
bahçe mesafesi 10 metre olacak biçimde konut yapılaşması öngörülürken, Yeni Meram Caddesi güneyinde ise yapılaşma 
nizamı ayrık ve ikiz olarak belirlenmiş, ön bahçe mesafeleri ise 5 metre olarak düzenlenmiştir. Alanın bazı bölümlerinde 
ise yapılaşma koşulları daha yüksek belirlenmiş, bazı bölümlerde yapılaşma emsali 0.30 olarak belirlenirken, 1000 m²’ye bir 
konut, 500 m²’ye bir konut yapılması olanaklı kılınmıştır. 

Yapılaşma emsali 0.15 olarak belirlenmiş olan ve mevcut parsel büyüklükleri 1600 m²’nin altında kalan parseller için 
ayrıcalıklı yapılaşma haklarının tanımlaması yapılmış, 500 m² ve üzerinde tüm parsellere, emsal azaltılarak yapılaşma olanağı 
sağlanmıştır. Emsal değerinin 0.30 olarak belirlendiği bölümlerde ise yapılaşabilir parsel büyüklüğü için herhangi bir alt sınır 
oluşturulmamıştır. 

Alan içinde var olan anıtsal nitelikli ağaçların korunmasına yönelik kararların da yer aldığı planda, plan sınırları içinden geçen 
Meram Çayı,  genelde iki yanında yol bulunan kanal olarak düzenlenmiştir. Koruma amaçlı imar planıyla, geleneksel bağ 
dokusunda bulunmayan çok sayıda yeni yol oluşturulmuş, bu durum dokuda önemli değişimlere neden olmuştur. Bir yandan 
alanda parsel ve yapı sayısının artmasına neden olurken, diğer yandan alan içinde, parsel sınırlarında bulunan sulama kanaletleri 
ve bu kanaletler çevresinde, bahçe sınırlarında zaman içinde gelişmiş meşe ağaçlarının önemli bir bölümü yitirilmiştir.

Alanda parselde birden fazla yapı yapılmasını olanaklı kılan plan koşullarının da etkisiyle, yer yer Meram Bağları dokusuna 
aykırı kapalı, güvenlikli konut siteleri de oluşmuştur. 
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Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı

Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı, Alâeddin Tepesi ve çevresinde belirlenmiş olan 1. Derece 
arkeolojik sit alanı ile aynı zamanda 3. Derece arkeolojik sit alanı niteliği de bulunan Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan 
alanlar için hazırlanmıştır. 

Hazırlanan planların amacı, koruma amaçlı uygulama imar planı sınırları içinde kalan arkeolojik değerlerin ve tarihi alanların 
korunması, düzenlenmesi ve yenilenecek, yeniden planlanacak alanların işlevsel ve mekânsal yapılanmasının çağdaş bir 
yaklaşımla ve tarihsel çevre ile uyumlu olarak geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın Ana İlkeleri 

•	 Kentsel Sit Alanı sınırları içinde korunması gereken tarihsel değerleri, doku özelliklerini ve yapı karakteristiğini korumak,

•	 Geleneksel yerleşim ve sokak dokusunun özellikleri göz önüne alınarak korunmasına yönelik kararlar oluşturmak ve bu 
dokunun karakteristik izleri olan sokakların ve çıkmaz sokakların mümkün olduğunca korunarak bölgeyi canlandıracak 
iş, konut ve kamu alanları üretmek,

•	 Korunması gereken tescilli yapılar ve korunması önerilen yapılar için işlev değişimine olanak sağlayan yeni potansiyeller 
yaratmak,

olarak belirlenmiştir.

Koruma amaçlı imar planı, çizili plan kararlarının yanı sıra “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Uygulama Koşulları” 
belirlenmiş ve planın bir parçası olarak onaylanmıştır.

Koruma amaçlı imar planı sınırları içinde belirli bölümlerde özel proje alanları belirlenmiş ve bu alanlara yönelik, ayrışık 
plan notu düzenlemeleri yapılmıştır. Meram ilçesi sınırları içinde kalan “Geleneksel Bedesten/Arasta Kesimi ve Çevresi 
Düzenlenmesi” Özel Proje Alanı-1 olarak belirlenmiş, “Şerafettin Camii ve Kayalıpark Çevre Düzenlemesi” Özel Proje 
Alanı-3 olarak belirlenmiştir.

D2
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D3.   Kentsel Projeler: Projelendirilmiş ve Uygulaması Devam Eden Projeler

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları
Çalışma alanı içerisinde proje veya yapım aşamasında 5 adet kentsel dönüşüm alanı, 3 adet riskli alan bulunmaktadır. Bu 
alanlardan Şükran Mahallesi kentsel yenileme projesi, diğerleri ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarıdır. Çalışma alanı 
içerisinde ayrıca projesi tamamlanmış Bedesten Kentsel Yenileme/Sağlıklaştırma Projesi ve Gar Evleri Restorasyonu ve 
Çevre Düzenlemesi Projeleri gibi kentsel yenileme alanları da mevcuttur.

İstasyon bölgesi civarındaki 65 ha alan büyüklüğündeki Et-Balık Kurumu alanının, konut ve ticaret kullanımlarına 
dönüştürülmesini öngören Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje çalışmaları atıl ve büyük kamu 
alanlarının kentsel konut ve sosyal alana dönüştürülmesi ile kentsel alan ile bütünleştirilmesi kapsamında değerlendirilmelidir. 

Yıkıp yeniden yapma biçimde uygulanan kentsel dönüşüm projeleri ile niteliksiz konut bölgelerinin, açık ve yeşil alanları 
içeren, gerekli sosyal donatı ve yaşam kalitesini içeren nitelikli konut üretimi için yıkılarak yeniden yapılması ile mevcut 
yoğunluk artırılmakta, ticaret alanı, yeşil alan ve sosyo-kültürel tesis ulaşım düzenlemeleri yapılması planlanmaktadır. Çaybaşı 
Kentsel Dönüşüm Projesi, Yenice-Hacı İsa Efendi Mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri, Küçük Aymanas Kentsel Dönüşüm, 
Aksinne Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Turgut Reis-Küçük Aymanas-Büyük 
Aymanas Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı, Uluırmak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı bu çerçevede değerlendirilebilir.

Ayrıca çalışma alanında Gödene Mahallesi’nde bir adet TOKİ Sosyal Konut Projesi yer almakatdır.

Bedesten Kentsel Yenileme/Sağlıklaştırma Projesi 
2012 yılında başlayan ve 2014 yılında tamamlanan yenileme projesi kapsamında, 7 cadde, 84 sokak cephesi düzenlemesi 
yapılmış, 300’e yakın yapı restore edilmiş, Kapu Camii, Aziziye Camii, Bulgur Dede Mescidi, Mecidiye Han, Ahmet Efendi 
Hamamı yapıları tescillenmiş ve kentsel yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Gar Evleri Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projeleri
Gar binası yanında Alman evleri olarak da bilinen 1896 yılında tren garı ile birlikte Neo-klasik ve Alman yerel tarzı karışımı 
bir mimari ile yapılan 10 evin 2016 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanmıştır.

Mevlana Külliyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
Mevlana Kültür Vadisi Projesi, 2010 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içerisindeki tarihi ve turistik 
yapıların korunması ve kentle bütünleşik hale getirilmesi için yapılan kentsel dönüşüm çalışmasıdır. Bu proje kapsamında 
Konya genelinde 50’den fazla cami, medrese, han, hamam ve türbe restorasyonu, tarihi Osmanlı Buğday Pazarı projesi ve 
Mevlana Caddesi’nde 51 binanın cephe sağlıklaştırması yapılmıştır (Kaptan, 2018). 

Mevlana Türbesi odaklı Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerinin sınırlarıyla bütünleşen 3.95 km’lik alanın Meram ilçesi sınırları 
içinde; Furkan Dede Caddesi, Larende Caddesi, Muhlis Koner Caddesi, Beraksu Sokak, Alay Caddesi ve Konya Tren Gar 
sahası, Kazım Karabekir Caddesi, Selçuklu İlçesinde; Sultan Cem Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, Vatan Caddesi, Hastane 
Caddesi, Ulaşbaba Caddesi’ni çevreleyen alan girmektedir.
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Çaybaşı Kentsel Dönüşüm (Fahrunisa Mahallesi ve Çevresi)
Çaybaşı Mahallesi, Meram Belediyesi sınırları içerisinde Konya kent merkezinin en eski yerleşim alanlarındandır. Konutların 
çoğunluğu 1 ve 2 katlı olup fiziksel açıdan kötü durumdadır. İşlevsel açıdan yetersiz kalmış, altyapı düzenlemeleri gerektiren 
bir bölge olduğu ve kent merkezinde benzer nitelikte birçok alanın dönüşümüne ivme kazandırabilecek öncü bir bölge olduğu 
için kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınmıştır. Belediye tarafından ilk olarak, 50.000 m² alanda çalışmalara başlanmış, 2 
yapı adasında (150.000 m²) uygulama tamamlanmıştır. Proje ile mevcut yoğunluk artırılmış, yeşil alan, sosyo-kültürel tesis, dini 
tesis ve ulaşım düzenlemeleri yapılması planlanmıştır. 

Küçük Aymanas Kentsel Dönüşüm (Küçükaymanas Mahallesi)
Konya kent merkezinin güneyinde kalan, Küçükaymanas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kentsel dönüşüm alan, işlevsel 
açıdan yetersiz kalmış, altyapı düzenlemeleri gerektiren bir bölge olduğu belirtilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır. 
7 hektarlık alanda proje ile mevcut yoğunluk artırılmış, eğitim alanı, spor alanı, ticaret ve ulaşım düzenlemeleri yapılması 
planlanmış ve uygulama süreci devam etmektedir.

Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Konya kent merkezinin kuzey batısında, Meram ilçesi, Yenice-Hacı İsa Efendi (Konevi Konutları) Kentsel Dönüşümü TOKİ 
ve Meram Belediyesi işbirliğiyle yapılmaktadır. Yaklaşık 35 hektarlık proje alanı içerisinde 53 blokta toplam 2624 adet daire 
bulunmaktadır. 2006 yılında başlamasına karar verilen yenileme çalışmaları halen sürmektedir (Meram Belediyesi, 2013). 

Aksinne Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı
Çalışma alanının kuzey doğusunda, kent merkezinin güneydoğusunda yer alan Aksinne Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında 
21 hektar üzerinde 846 konut, 41 adet ticari alan, 15.016m2 yeşil alan, 157 araçlık açık, 849 araçlık kapalı otopark alanı 
projelendirilmiştir.

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı
Kent merkezinde Alaeddin Tepesi’nin güneydoğusunda 16.5 hektarlık bir alanda konumlanan Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Alanı’nda tescilli sivil mimari örnekleri, çeşmeler, dış kale sur kalıntıları, anıtsal yapılar korunmuş, diğer yapı 
stoku yıkılmış ve inşaat aşaması başlamıştır. Proje kapsamında toplam 116 adet dükkan ve 182 adet ofis inşa edilecek, alan 
bütününde altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. 

Uluırmak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı
Meram ilçe sınırları içerisinde Uluırmak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 27 hektarlık bir alanda konumlanmaktadır.

Turgut Reis-Küçük Aymanas-Büyük Aymanas Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı
Meram ilçe sınırları içerisinde Karatay ilçe sınırında konumlanan Turgut Reis-Küçük Aymanas-Büyük Aymanas mahalleleri 
Kentsel Dönüşüm Alanı 53 hektarlık bir alanda konumlanmaktadır.

Çamlıbel Mevki Tavus Baba Camisi, Türbe ve Tarihi Hamam
Çamlıbel Mevki Kentsel Tasarım Projesi, Meram ilçesi, Selam ve Yorgancı mahalleleri içerisinde yer almaktadır. Proje ile 
amaçlanan Tavus Baba Camisi, Türbesi ve Hamamı gibi Konya kültürel mirasının çok önemli parçalarını koruyarak doğal, 
fiziksel, ekonomik ve toplumsal donatıların birlikteliğini sağlayacak kültürel peyzaj projesi üretmektir.
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Analiz çalışmaları ve yürülükteki plan kararları doğrultusunda kentin mevcut durum tespitleri tematik çalışmalar kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılaşma şartlarını yönlendirecek yapay ve doğal eşikler ile riskli alanlar ve kentsel yapı 
çevre ile birlikte sürdürülmesi gerekli doğal ve tarihi koruma sınırları belirlenmiştir. Kentsel Tasarım Rehberi çalışmaları, bu 
bileşik analizler sonucunda ortaya çıkan mekansal sınırlar ile koruma ve kullanma dengesi göz önüne alınarak yapılacaktır.  

E2. Doğal Eşikler 
 
Çalışma alanı içerisinde yer alan, koruma altına alınması gereken doğal değerleri tespit edebilmek için hidrojeoloji, orman, 
mera, fundalık, Meram Bağları ile yapılaşma açısından sınırlayıcı doğal elemanları tespit edebilmek için eğim haritaları 
çakıştırılarak doğal müdahale sınır ve eşikleri gösteren bir sentez haritası oluşturulmuştur. Doğal yapı değerlendirmelerinde 
çalışma alanının batı çeperi doğal bir sınır oluşturmaktadır. Bu sınırı oluşturan doğal veriler; havza sınırı, orman, mera ve 
fundalık alanlar ile yüksek eğimli jeomorfolojik yapıdır. Ayrıca nitelikli doğal koruma ve sürdürülebilir doğal alan olarak 
tescilllenen Meram Bağları da yine çalışma alanının kuzeybatısında yer almaktadır. Su kaynakları bakımından zengin bir yapıya 
sahip olmayan çalışma alanının kuzeyinde kentsel yerleşim alanının içinden  doğu-batı ekseni boyunca geçen Meram Çayı 
bulunmaktadır.

E1.  Koruma Alanları 

Kentsel, tarihi, arkeolojik ve doğal sit alanları, tabiat parkı, su koruma havzası, mera ve orman alanları gibi yasalar ile korunan 
alanlar ile tarımsal niteliği yüksek ve dolayısıyla Konya ekonomisi için ekonomik bir değer içeren mutlak tarım alanı tespitleri 
biraraya getirilerek doğal ve tarihi yapı içerisinde varlığının korunması ve sürüdürlmesi gereken değerler haritası oluşturul-
muştur. 

E3.  Yapay Eşikler 
 
İnsan eliyle oluşturulmuş, ihtiyaçlar kapsamında değişiklik yapılma ihtimali olan, yerelden bağımsız farklı merkezi idareler 
tarafından yer seçim ve dönüşüm koşulları kararlaştırılabilen, kentsel yerleşim alanlarının yapılaşma koşullarını doğrudan veya 
dolaylı etkileyebilen havaalimanı mania hattı, çevre yolu, raylı toplu taşıma sistemleri, devlet karayoları, demiryolu, üniversite 
yerleşkeleri, sağlık yerleşkeleri, askeri alanlar, TOKİ sosyal konut alanları,  sit alanları, sulama alanları, sanayi alanları, altyapı 
tesislerine ait mevcut ve proje aşamasındaki veriler çalışma alanı içerisindeki yapay eşikler haritasında sunulmuştur. Bu 
harita ile hedeflenen bu alanların yarattığı ve gelecekte yaratabileceği sorun ve olanakların değerlendirilebilmesi için altlık 
oluşturmasıdır. 

E4. Risk Oluşturabilecek Alanlar 
 
Kentsel risk oluşturan erozyon bölgeleri ile sel ve taşkın tehlikesi oluşturan dere yatakları, yapılaşma açısından tercih 
edilmemesi tavsiye edilen alüvyal toprağa sahip alanlar ile eğim derecesi 5 ve üstü olan yapılaşma koşullarını zorlayan ve 
inşaat maliyetlerini artıran alanlara ait verilerden oluşturulan Risk Oluşturabilecek Alanlar sentezi ile bu alanlardaki mevcut 
yapılaşma koşulların değerlendirilmesi, planlı alanlardaki koşulların yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.    

SENTEZ ÇALIŞMALARI
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F1

F1. Yöntem

Çalışma alanı kapsamında derlenen mevcut durum bilgileri ve bu bilgilerin Meram Kentsel Tasarım Rehberi çalışması 
bağlamında kullanımını kolaylaştırmak üzere, planlamanın yasal kısıtları da dikkate alınarak bir karakter bölgeleme 
çalışması yapılmıştır. Bu bölgelemenin yapılmasındaki temel amaç karakter alanlarının barındırdıkları farklı mekânsal 
örüntü ve biçimlere yönelik tasarım stratejileri geliştirmektir. Karakter alanları değişim, dönüşüm, ayrışma, yoğunlaşma, 
büyüme, yayılma, parçalanma, uzama, kopma vb. başlıklar altında tanımlanabilecek mekânsal durumlar açısından farklılıklar 
göstermektedir. 

Yukarıda betimlenen çerçeve doğrultusunda söz konusu alanların sınırları temel olarak doku kompozisyonu; doluluk-boşluk, ada/
yapı tipolojisi, yapılaşmanın ölçeği, yoğunluğu, kullanım, erişilebilirlik, odaklanma, gruplaşma, örüntü düzeyleri üzerinden belirlenmiştir. 
İmar planı, yapılaşma koşulları, kentsel dönüşüm ve yenileme alanları, arazi kullanımı, sit alanları ve mülkiyet durumuna ilişkin 
bilgiler de alanların tanımlanmasında dikkate alınmıştır. Karakter ve sınır durumuna bağlı olarak tanımlanan alt program 
alanları, geliştirilecek olan yere özgü kentsel tasarım prensiplerinin çerçevelerini oluşturması açısından önemli ve anlamlıdır. 
Bu doğrultuda 13 ayrı karakter alanı belirlenmiştir.

Karakter Alanları:
 

K.01. Apartman Tipi Yapılaşma
K.02. Büyük Arazi Kullanımı Gerektiren Alanlar
K.03. Dönüşüm ve Yenileme Alanı
K.04. Geleneksel Doku
K.05. Kırsal Doku (Köy Dokusu)
K.06. Meram Bağları (Doğal Sit Alanı)
K.07. Merkez
K.08. Sanayi/Küçük Sanayi Alanları
K.09. Tarım Alanları
K.10. Toplu Konut Alanları
K.11. Çeper Kentsel Gelişme Alanı
K.12. Çeper Yarı Kırsal/Yarı Kentsel Doku 
K.13. Yapılaşmamış/Boş Alanlar
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DOKU DOKU
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Şekil 0 Farklı Karakter Alanlarından Farklı Karakter Alanlarından Doku Örnekleri 
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Şekil 0 Farklı Karakter Alanlarından 
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ALANLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

APARTMAN TİPİ YAPILAŞMA

İmar planlarıyla belirlenen parselasyon ve yapılaşma koşulları doğrultusunda inşaa edilmiş ve doygunluğa ulaşmış daha çok ayrık nizam, tek blok 4, 5 

ve 6 katlı apartmanlardan oluşan dokudur. Özellikle ana caddeler boyunca bitişik nizam yapı adaları da mevcuttur. ’larda başlayan apartman tipi 

yapılaşma bugün başat bir tipoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. T yapı stoğu içinde ’lı yıllarda 

üretilmiş apartman blokları çevresiyle kurduğu ilişkiler açısından örnek teşkil etmektedir. Apartman tipi yapılaşmış bölge aşağıda 

bulunmaktadır:

 Ayrık Nizam Çok Katlı Apartmanlar

 Ayrık Nizam Az Katlı Apartmanlar

 Bitişik Nizam Az Katlı 

 Bitişik Nizam Yüksek Çizgi Bloklar

Apartman Tipi Yapılaşma

F2. Karakter Alanları Hakkında Genel Bilgi

K.01. Apartman Tipi Yapılaşma

İmar planlarıyla belirlenen parselasyon ve yapılaşma koşulları doğrultusunda inşa edilmiş ve yer yer doygunluğa ulaşmış, 
daha çok ayrık nizam, tek blok 4, 5 ve 6 katlı apartmanlardan oluşan dokudur. Özellikle ana caddeler boyunca bitişik nizam 
yapı adaları da mevcuttur. 1930’larda başlayan apartman tipi yapılaşma bugün başat bir tipoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplam yapı stoku içinde apartmanlar önemli bir paya sahiptir. Özellikle 1950 ve 60’lı yıllarda üretilmiş apartman blokları 
çevresiyle kurduğu ilişkiler açısından örnek teşkil etmektedir. Apartman tipi yapılaşmış bölgelerde aşağıda belirtilen tipler 
bulunmaktadır: 
 
• Ayrık Nizam Çok Katlı Apartmanlar
• Ayrık Nizam Az Katlı Apartmanlar
• Bitişik Nizam Az Katlı Çizgi Bloklar
• Bitişik Nizam Yüksek Çizgi Bloklar

K.01: Apartman Tipi Yapılaşma Dokusu
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BÜYÜK ARAZİ KULLANIMI GEREKTİREN ALANLAR 

Konya Şeker Fabrikası Yerlekşesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi 
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BÜYÜK ARAZİ KULLANIMI GEREKTİREN ALANLAR 

Konya Şeker Fabrikası Yerlekşesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Askeri Alan

Konya Şeker Fabrikası Yerlekşesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi 

K02.   Büyük Arazi Kullanımı Gerektiren Alanlar
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DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANLARI 

Meram ilçesinde özellikle ana arterler boyunca yoğun bir kentsel dönüşüm gözlenmektedir. Genellikle yüksek bloklardan oluşan siteler şeklinde dönüşen bu 

mekan ilişkileri açısından çarpıcı bir şekilde çevresindeki dokudan ayrılmaktadır. Kentsel dönüşümü öngörülen mahallelerin başında

Turgut Reis, Küçük Aymanas, Uluırmak, Aksinne mahalleleri yer almaktadır. Dönüşüm ve yenileme alanlarında aşağıdaki saptamalar doğrultusunda 

alanları belirlenmiştir.

 Yüksek nokta bloklardan oluşan c oğrusal önüşüm lanları

 Kapalı konut sitelerinden mega apartman bloklarından oluşan yapılaşmış ve yapılaşmakta olan dönüşüm alanları 

 Ticaret ve konut işlevlerini birarada bulunduran karma kullanım alanları

 Yapılaşması henüz başlamamış, ancak dönüşüm amacıyla boşaltılmış alanlar

 Dönüşüm alanları ile mevcut doku arasındaki geçiş bölgeleri

K03. Dönüşüm ve Yenileme Alanları

Meram ilçesinde özellikle ana arterler boyunca yoğun bir kentsel dönüşüm gözlenmektedir. Genellikle yüksek bloklardan 
oluşan siteler şeklinde dönüşen bu alanlar ölçü, ölçek, kütle-mekân ilişkileri açısından çarpıcı bir şekilde çevresindeki dokudan 
ayrılmaktadır. Kentsel dönüşümü öngörülen mahallelerin başında Turgut Reis, Küçük Aymanas, Uluırmak, Aksinne mahalleleri 
yer almaktadır. Dönüşüm ve yenileme alanlarında aşağıdaki saptamalar doğrultusunda alt program alanları belirlenmiştir.

• Yüksek nokta bloklardan oluşan cadde boyu/doğrusal dönüşüm alanları:  Çeçenistan Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi  
• Kapalı konut sitelerinden ve mega apartman bloklarından oluşan yapılaşmış ve yapılaşmakta olan dönüşüm alanları 
• Ticaret ve konut işlevlerini bir arada bulunduran karma kullanım alanları
• Yapılaşması henüz başlamamış, ancak dönüşüm amacıyla boşaltılmış alanlar
• Dönüşüm alanları ile mevcut doku arasındaki geçiş bölgeleri
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çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları bulunmaktadır:

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştı lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Cami

çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları bulunmaktadır:

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştı lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Cami

çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları bulunmaktadır:

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştı lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Cami

çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları bulunmaktadır:

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştı lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Cami

çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları bulunmaktadır:

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştı lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Cami

K04. Geleneksel Doku

Geleneksel çarşı alanı ve yaya sokaklarından oluşan doku ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt program alanları 
bulunmaktadır:

• Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler
• Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı
• Sağlıklaştırma ve Yenileme Çalışmaları Tamamlanmış Bedestenler Bölgesi
• Merkezi/Karma Kullanım İşlevleri Bölgesi
• Alaaddin Tepesi – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Camii, Valilik)
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K05. Kırsal Doku / Köy Dokusu

Çalışma alanı sınırları içinde kırsal karakterini büyük ölçüde koruyan 4 ayrı köy bulunmaktadır. Bunlar Pamukçu, Yenibahçe, 
Çomaklı  ve Boruktolu köyleridir. Yapı malzemesi olarak genellikle taş, kerpiç ve ahşap kullanılan köylerde geleneksel doku 
büyük ölçüde 1 veya 2 katlı hayatlı ve sofalı evlerden oluşmaktadır.  

Çalışma alanı sınırları içinde kırsal karakterini büyük ölçüde koruyan 4 ayrı köy bulunmaktadır. Bunlar Pamukçu, Yenibahçe, Çomaklı  ve Boruktolu Köyler

Yapı malzemesi olarak genellikle taş, kerpiç ve ahşap kullanılan köylerde doku büyük ölçüde 1 veya 2 katlı hayatlı ve sofalı evlerden oluşmaktadır. 

Çomaklı Köyü

Pamukçu Köyü Yenibahçe Köyü

Çomaklı KöyüBoruktolu Köyü

F2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi208 Kent Atlası 209

F2

MERAM BAĞLARI (DOĞAL SİT ALANI)

daha önce de belirtildiği gibi, Meram Bağları Doğal Sit Alanı’ öncesi mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında 

evzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecektir. Sit alanı

kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, ve bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte

ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanmasına izin verilmektedir. Meram Bağları Doğal Sit Alanı içind tarımsal nitelikli yapılaşma, 

tekil villa tipi yapılaşma, 1,2 katlı villalardan oluşan kapalı siteler ve geleneksel doku ve odak alanları (cami, çeşme ve yol kesişimleri) bulunmaktadır.

MERAM BAĞLARI (DOĞAL SİT ALANI)

daha önce de belirtildiği gibi, Meram Bağları Doğal Sit Alanı’ öncesi mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında 

evzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecektir. Sit alanı

kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, ve bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte

ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanmasına izin verilmektedir. Meram Bağları Doğal Sit Alanı içind tarımsal nitelikli yapılaşma, 

tekil villa tipi yapılaşma, 1,2 katlı villalardan oluşan kapalı siteler ve geleneksel doku ve odak alanları (cami, çeşme ve yol kesişimleri) bulunmaktadır.

MERAM BAĞLARI (DOĞAL SİT ALANI)

daha önce de belirtildiği gibi, Meram Bağları Doğal Sit Alanı’ öncesi mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında 

evzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecektir. Sit alanı

kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, ve bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte

ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanmasına izin verilmektedir. Meram Bağları Doğal Sit Alanı içind tarımsal nitelikli yapılaşma, 

tekil villa tipi yapılaşma, 1,2 katlı villalardan oluşan kapalı siteler ve geleneksel doku ve odak alanları (cami, çeşme ve yol kesişimleri) bulunmaktadır.

MERAM BAĞLARI (DOĞAL SİT ALANI)

daha önce de belirtildiği gibi, Meram Bağları Doğal Sit Alanı’ öncesi mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında 

evzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecektir. Sit alanı

kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, ve bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte

ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanmasına izin verilmektedir. Meram Bağları Doğal Sit Alanı içind tarımsal nitelikli yapılaşma, 

tekil villa tipi yapılaşma, 1,2 katlı villalardan oluşan kapalı siteler ve geleneksel doku ve odak alanları (cami, çeşme ve yol kesişimleri) bulunmaktadır.

K06. Meram Bağları (Doğal Sit Alanı)

Raporda daha önce de belirtildiği gibi, Meram Bağları Doğal Sit Alanı’nda 24.06.2020 tarihli tescil öncesi mevcut bulunan 
ve bu ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar 
kullanılabilecektir. Sit alanı sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen 
ve bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olarak kabul edilmekte ve düşük yoğunluklu yerleşim yerleri 
olarak planlanmasına izin verilmektedir. Meram Bağları Doğal Sit Alanı içinde ve çeperinde tarımsal nitelikli yapılaşma, 
tekil villa tipi yapılaşma, 1, 2 katlı villalardan oluşan kapalı siteler ve geleneksel doku ve odak alanları (cami, çeşme ve yol 
kesişimleri) bulunmaktadır.
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Bünyesinde farklı doku kompoziyonlarını barındıran yoğun ticaret ve servis faaliyetlerinin olduğu  karakter alanıdır. Merkezi alanın çeperinde geleneksel 

dokuya sahip alanlar bulunmaktadır. Bu durum kent merkezinde mekansal kademelenme, sokak, avlu, meydan ve geçiş  mekanları açısından çeşitlilik ve 

zenginlik yaratmaktadır. aşağıda sıralanmış program alanları bulunmaktadır. 

 Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler

 Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı

 Sağlıklaştırma ve Yenileme Ç lışmaları tamamlanmış  Bedestenler Bölgesi

 Merkezi/ Karma Kullanım İşlevleri B

 1946 Planı kapsamında planlanmış ızgara düzeninde, Suriyeli göçmenler tarafından kullanılan konut bölgesi

 – rbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Camii, Valilik, ...

 Atatürk Anıtı ve Ç

 Şeyhsadrettin Mahallesi Üst Gelir Grubu Konut Alanı

K07. Merkez

Bünyesinde farklı doku kompozisyonlarını barındıran yoğun ticaret ve servis faaliyetlerinin olduğu karakter alanıdır. Merkezi 
alanın çeperinde geleneksel dokuya sahip alanlar bulunmaktadır. Bu durum kent merkezinde mekânsal kademelenme, sokak, 
avlu, meydan ve geçiş mekanları açısından çeşitlilik ve zenginlik yaratmaktadır. Merkez ve çeperinde aşağıda sıralanmış alt 
program alanları bulunmaktadır. 

• Sit alanları: Kentsel Sit, Arkeolojik Sitler
• Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı
• Sağlıklaştırma ve Yenileme Çalışmaları Tamamlanmış Bedestenler Bölgesi
• Merkezi/Karma Kullanım İşlevleri Bölgesi
• 1946 Planı kapsamında planlanmış ızgara düzeninde, Suriyeli göçmenler tarafından kullanılan konut bölgesi
• Alaaddin Tepesi – Mevlana Türbesi arası Mevlana Caddesi (Kent Meydanı, Camii, Valilik)
• Atatürk Anıtı ve Çevresi
• Şeyhsadrettin Mahallesi Üst-Gelir Grubu Konut Alanı
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K.08. SANAYİ / KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI

(Planda konut alanı olarak dönüşümü öngörülmektedir)

K08. Sanayi / Küçük Sanayi Alanları  

Meram Eski Küçük Sanayi Sitesi (Planda konut alanı olarak dönüşümü öngörülmektedir) 

Meram Yeni Küçük Sanayi Sitesi 
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Meram ilçesinin kentsel yerleşik alanının güneyinde bulunan, Antalya yolu ile yeni çevre yolu arasında kalan ve nitelikli

tarım alanlarından oluşan bölgedir.

K09.  Tarım Alanları 

Meram ilçesinin kentsel yerleşik alanının güneyinde bulunan, Antalya Yolu ile yeni çevre yolu arasında kalan ve nitelikli 
tarım alanlarından oluşan bölgedir.

F2
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Konut üretim biçimi açısından parsel temelli yapılaşma biçiminden farklılaşan toplu konut alanları; yapı tipleri, yoğunluğu ve düzenleniş biçimi ile de ayrı bir 

karakter alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Meram Gödene Mahallesi’nde 804 konutluk toplu konut alanı mevcuttur. Toplu Konut Alanları

aşamasında, inşaatı inşaatı tamamlanmış alanlar bulunmaktadır.

TOKİ Gödene Toplu Konut Alanı, Meram, Konya.

K10. Toplu Konut Alanları

Konut üretim biçimi açısından parsel temelli yapılaşma biçiminden farklılaşan toplu konut alanları; yapı tipleri, yoğunluğu 
ve düzenleniş biçimi ile de ayrı bir karakter alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Meram Gödene Mahallesi’nde 804 konutluk 
toplu konut alanı mevcuttur. Toplu Konut Alanları içinde proje aşamasında, inşaatı devam etmekte ve inşaatı tamamlanmış 
alanlar bulunmaktadır.  

TOKİ Gödene Toplu Konut Alanı, Meram, Konya.
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L GELİŞME ALANI

İmar planlarıyla parelasyonu yapılmış, yapılaşmanın kısmen başladığı ancak çoğunlukla boş parsel ve yapı adalarından oluşan b

doku kompozisyonu açısından kent ve kır arasında kalmış ancak her ikisinin de olumlu taraflarını barındırmayan bir niteliği sahiptir. Dağınık ve kopuk bir 

biçimde parsel veya ada ölçeğinde yapılaşma 

L GELİŞME ALANI

İmar planlarıyla parelasyonu yapılmış, yapılaşmanın kısmen başladığı ancak çoğunlukla boş parsel ve yapı adalarından oluşan b

doku kompozisyonu açısından kent ve kır arasında kalmış ancak her ikisinin de olumlu taraflarını barındırmayan bir niteliği sahiptir. Dağınık ve kopuk bir 

biçimde parsel veya ada ölçeğinde yapılaşma 

L GELİŞME ALANI

İmar planlarıyla parelasyonu yapılmış, yapılaşmanın kısmen başladığı ancak çoğunlukla boş parsel ve yapı adalarından oluşan b

doku kompozisyonu açısından kent ve kır arasında kalmış ancak her ikisinin de olumlu taraflarını barındırmayan bir niteliği sahiptir. Dağınık ve kopuk bir 

biçimde parsel veya ada ölçeğinde yapılaşma 

L GELİŞME ALANI

İmar planlarıyla parelasyonu yapılmış, yapılaşmanın kısmen başladığı ancak çoğunlukla boş parsel ve yapı adalarından oluşan b

doku kompozisyonu açısından kent ve kır arasında kalmış ancak her ikisinin de olumlu taraflarını barındırmayan bir niteliği sahiptir. Dağınık ve kopuk bir 

biçimde parsel veya ada ölçeğinde yapılaşma 

K11. Çeper Kentsel Gelişme Alanı 

İmar planlarıyla parselasyonu yapılmış, yapılaşmanın kısmen başladığı ancak çoğunlukla boş parsel ve yapı adalarından 
oluşan bir dokudur. Hem konum hem doku kompozisyonu açısından kent ve kır arasında kalmış ancak her ikisinin de 
olumlu taraflarını barındırmayan bir niteliği sahiptir. Dağınık ve kopuk bir biçimde parsel veya ada ölçeğinde yapılaşma 
gözlenmektedir. 

F2
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Tarımsal faaliyetin halen devam ettiği, düşük yoğunluklu, 1,2 ve en çok 3 katlı yapıların bahçe içerisinde yer aldığı, bağ ve bahçelerden oluşan bir karaktere 
Tarımsal faaliyetin halen devam ettiği, düşük yoğunluklu, 1,2 ve en çok 3 katlı yapıların bahçe içerisinde yer aldığı, bağ ve bahçelerden oluşan bir karaktere 

K12. Çeper Yarı Kırsal / Yarı Kentsel Doku

Tarımsal faaliyetin halen devam ettiği, düşük yoğunluklu, 1,2 ve en çok 3 katlı yapıların bahçe içerisinde yer aldığı, bağ ve 
bahçelerden oluşan bir karaktere sahiptir. 

F2
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