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MERAM KENTSEL TASARIM STRATEJİ BELGESİ

ÖNSÖZ

    
Meram yerleşme bütünü için hazırlanan Strateji Belgesi kapsamında, yerleşmenin kimlikli ve özgün bir kentsel mekân olarak gelişimini 
sağlayacak stratejik politikaları belirlenmiş, imar planı kararları değerlendirilmiş, böylece yerleşimin kentsel tasarım çalışmaları yapılacak 
öncelikli bölgeleri tespit edilmiş ve bu alanlarda yapılacak uygulama sürecini tanımlayan bilgi ve şemalar hazırlanmıştır. Çalışmanın bu 
aşamasında Meram’ın gelişimini yönlendirecek kentsel tasarım stratejilerine ulaşabilmek için, öncelikle yerleşime ilişkin sorunlar ve 
fırsatlar sunulmuş, ardından bütüncül bir vizyon ve rehberin bu vizyona ulaşmada üstlendiği rol ekseninde yerleşime özgü politikalar 
önerilmiş, son olarak da yerleşim özelinde etkin olacak ilkeler ve stratejiler sunulmuştur.

Bu bağlamda;
•  Yerleşime ilişkin sorunlar ve fırsatlar
•  Yerleşime özgü politikalar:

• Yerleşim bütünü için vizyon çalışması
• Kentsel Tasarım Rehberinin bu vizyona ulaşmak için üstlendiği misyonlar ve hedefler

•  Yerleşim özelinde ilkeler ve stratejiler
belirlenmiştir.
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Sorunlar ve Fırsatlar
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G.    
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YERLEŞİME ÖZGÜ SORUNLAR ve FIRSATLAR
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G1
G1.   Yerleşime Özgü Sorunlar (S)
Çalışmanın bu kısmında Meram özelinde, ulaşım, kentsel kullanımlar, doğal yapı, yapı stoku, kamusal alanlar, dönüşüm 
projeleri ve kırsal yaşam başlıkları altında Meram’ın mevcut sorunları ortaya konmuştur. 

Ulaşım (U)

Erişilebilirlik
US1.  Kırsal nüfusun yaşadığı mahallelerden merkeze ve işyerlerine erişilebilirlik problemi
Meram’ın güney çeper alanlarında bulunan düşük yoğunluklu kentsel, yarı kırsal dokuya sahip bölgenin karakterini oluşturur. 
Buna karşılık çoğu iş imkânı Konya’nın Kuzey ve Kuzeydoğu’sundaki sanayi bölgelerindedir. Bu durum günlük ulaşım 
sürelerini uzatmaktadır. Aynı şekilde kent merkezindeki işlevlere ulaşım da uzun süreler almaktadır.
US2.  Otopark alanı eksikliği
Bölgede otopark ihtiyacı çoğunlukla açık otoparklar ile veya yol üstü park imkânları ile karşılanmaktadır. Birçok tanımsız, 
artık alanın araç parkı için kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Güvenlik
US3.  Güvenli yaya mekanı eksikliği
Yol ağı incelendiğinde ana yollar ile kırsal tali yollar öne çıkmaktadır. Bu yollar yaya ölçeğine uygun olmayan bir büyüklük 
sunarlar veya yaya hareketi ve özellikle engelli bireylerin dolaşımı için uygun olmayan koşullar yaratırlar.

Sınırlayıcı Ulaşım Altyapısı
US4.  Büyük arazi kullanımlarının, demiryolu hattının ve çevre yolunun yerleşimi parçalayan sınır niteliğinde olması
Mevcut ulaşım altyapısı hem karayolları hem de demiryolu yönünden gelişkin olan Meram’da günümüzde bazı altyapı 
elemanları büyük kentsel bariyerler durumundadır. Demiryolu ve çevre yolu bu nitelikteki iki altyapı elemanıdır.
Bunların yanı sıra askeri alanlar ve küçük sanayi sitesi gibi büyük arazi kullanımları da kentsel bütünlüğü parçalamaktadır.
  
Kentsel Kullanım (K)
 
Çeşitlilik
KS5.  Çalışma alanı eksikliği
Kentsel alanın çeperinde, büyük oranda kırsal yerleşim, tarımsal üretim ve sayfiye kullanımlarını barındıran Meram’da ticaret 
ve sanayi işlevleri kısıtlıdır. Bu durum özellikle sanayi sektörlerinde çalışanlar için uzun günlük yolculuk sürelerinin oluşmasına 
sebep olur.

Kent Merkezi/Alt Merkez 
KS6.  Tek merkezli yapı, alt merkez ve mahalle merkezleri eksikliği
Meram sahip olduğu geniş yüzölçümüne rağmen büyük oranda Konya kentinin merkez işlevlerinden beslenir. İlçe özelinde 
kendine özgü eğitim, ticari ve sosyal merkezlerinin gelişmediği/düzenlenmediği görülür. Sosyal merkez olarak Meram 
Köprüsü etrafı tüm Konya için önemli bir odak niteliğindedir. Fakat özellikle Melikşah ve Alavardı gibi mahallelerde mahalle 
ölçeğinde alt merkezler yeteri kadar gelişmiş ve düzenlenmiş değildir. Bu durum mahalle dokusunu monotonlaştırdığı gibi 
sürekli kent merkezine bağımlı kılar.

Turizm 
KS7.  Turizm altyapısının yetersizliği
Değerli doğal ve kültürel varlıklar barındıran Meram’da Meram Köprüsü çevresi hariç, diğer kültürel ve doğal varlıklara 
yönelik turizm altyapısı yeterince geliştirilmemiştir.
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Sosyal Yapı/Mekan (S)

Kamusallık             
SS8. Kamusal alan sürekliliği ve bütünleşme eksikliği 
Kamusal alanların yerleşim genelinde dengesiz bir biçimde gelişmiş olması nedeniyle, toplumsal bütünleşme sağlanamamaktadır.

SS9.  Aktivite alanı/ortak mekân/kamusal alan eksikliği
Kent geneline ve mahallelere hizmet verebilecek farklı büyüklüklüklerde ve içerikte kamusal alan eksikliği bulunmaktadır.

Bütünleşme 
US4. Büyük arazi kullanımlarının, demiryolu hattının ve çevre yolunun yerleşimi parçalayan sınır niteliğinde olması

SS10.  Dışa kapalı güvenlikli siteler
Meram Bağları içindeki ve kentsel alandaki bu kapalı site yerleşimleri kentsel yaşama olumlu bir katkıda bulunmaz, kent 
kullanımlarına açık yeşil alanlar üretmez ve bu yapılaşma biçimi yoğunlaştıkça sokak ve mahalle yaşantısını tehdit eder bir 
nitelik kazanır. Benzer bir durum dönüşüm bölgelerindeki yoğun ve yüksek yapılaşma biçimde gözlemlenmektedir.

Kimlik 
SS11.  Özgün yapısının tanınırlığı ve sahiplilik eksikliği
Kaybolan kanallar ve çit dokusu, alana ilişkin yeterli araştırmanın olmaması ve tanıtılmaması, sosyal hayatın değişime uğraması 
vb. sorunlar, özgün kimliğin yitirilmesine neden olmaktadır. 

Sosyo-Ekonomik Yapı 
SS12.  Sosyal donatı eksikliği: Eğitim ve sosyal yapılar
Meslek okulları ve meslek liseleri, halk eğitim merkezleri, kurslar vb. eğitim kurumlarının yetersiz sayıda olması; sosyo-
ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Doğal Yapı (D)

Jeomorfolojik Yapı
DS13. Jeomorfolojik yapının kentsel yayılma ve yatay kentleşmeye zemin hazırlaması ve yayılan kentsel alanda yerleşim 
taleplerinin artmasından dolayı taşıt trafiğinin yoğunlaşması ve otopark yetersizliği
Meram büyük oranda düz bir alanda gelişmiş, batı yönünde ise gelişimi jeomorfolojik oluşumlarla sınırlanmıştır. Düz alanda 
gelişimi sınırlandıran doğal eşikler bulunmadığı için bu yerleşimin kırsala çok hızlı yayılmasına sebep olmuş, özellikle tarım 
alanlarını ve ekosistemi tehdit eden bir yapılaşma talebi oluşmuştur.

DS14.  Meram Deresi’nin kuruması ve çevresinin çitle ve taşıt yolları ile çevrili olması
Meram Deresi’nin suyunun yeterli miktarda olmaması nedeniyle bent ile tutulmuş olması ve dolayısıyla yatağından su 
akmaması, derenin algılanabilirliğini ve sahiplenilmesini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca dere yatağının her iki yakasından geçen 
taşıt trafiği olası bir su akması durumunda dahi dereye yaya olarak erişimi mümkün kılmamaktadır. 
  
Özgünlük  
DS15. Hidrolojik yapının (su yolları, su kaynakları vb.) ve hidrolojik yapının fiziksel/kültürel unsurlarının (çeşme, kanallar 
vb.) yok olma riskiyle karşı karşıya olması
Meram Bağları’na özgü mülkiyet çizgileri yerine de geçen, derenin suyunun tüm bağlık alana hizmet vermesi için tasarlanmış 
kanal sistemi, imar çalışmaları sonrası tahrip olmuştur. Mevcut durumda yer yer izleri görünen ancak her hangi bir koruma 
veya yenileme kararı olmayan bu kanallar yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bağlar bölgesinde çok sayıda çeşme suyun 
miktarının da azalması ile kullanılmaz hale gelmiş, hatta bir kısmı ortadan kalkmıştır. 

G1
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DS16.  Tarımsal üretimin kentsel yayılma ile tehdit altında olması
Kentin jeomorfolojik yapısı kentin hızla ve düşük maliyet ile düzlük alanlarda genişlemesine olanak sağlamaktadır. 
Mevcut plan kararlarında yapılaşma kısıtlaması ile koruma altına alınan nitelikli tarımsal alanlarda üretim tehlikeye 
girmiştir.

Çeşitlilik 
DS17.  Ekosistemi tehdit eden endüstriyel, kentsel, tarımsal kirlilik
Doğal alanlar anlamında hem flora hem de faunası ile zengin bir yapıya sahip olan Meram, kentte yer alan yoğun 
sanayi bölgeleri, yoğun yapılaşma, geniş yol ağları ve tarımsal üretimde kullanılan ürünlerin kontrolsüz durumu 
dolayısıyla nitelik ve nicelik kaybına uğramaktadır. 
 

Doku/Yapı Stoku (Y)

Yapı Kimliği
YS18.  Yapı kimliğinin bozulması: Geleneksel doku ile uyumsuz yapı stoku, tarihi çevre ile kat yüksekliği, 
cephe düzeni ve işlev açısından uyumsuz yapı ve yapı gruplarının varlığı.

Özellikle kırsal gelişim alanlarında yapı üretiminde bir düzene rastlanmaz. Kullanıcılar kendi imkânları ve 
bilgi birikimleri ile konut ve tarımsal hizmet yapılarını oluştururlar. Bu geniş alanlara yayılmış niteliksiz bir 
yapılaşmanın doğmasına sebep olur. 

Meram Bağları’nın sayfiye bölgesi niteliğinden kaynaklı kapalı villa sitelerinin üretimine ilişkin bir talep vardır. 
Bu yapı grupları 1980’lerden bu yana bölgede yer seçme eğilimi göstermektedir. Öncelikle Meram Bağları’nın 
çeperinde üretilmeye başlanan bu yapılar zaman içinde bağ alanının içine yayılmış, bağın özgün dokusunu 
tehdit eder bir niteliğe bürünmüştür.

Yoğunluk 
YS19.  Cadde/bulvar boyunca yüksek katlı, açık/yeşil alan sağlamayan konutlar 
Meram Bağları’nın dışında kentsel yerleşik alanlarda ise 2000’li yıllar sonrasında, ana caddelerin üzerinde 
dönüşüm amaçlı düzenlemelerle yüksek yapı hakları verilmiş, Meram ve Konya kent kimliği ile uyumlu 
olmayan çok katlı birimlerden oluşan kapalı siteler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Dönüşüm    
YS20.  Tarihi dokunun bozulma riski, dönüşümü başlamış ve sürmekte olan Şükran Mahallesi
Taklit ile üretilen tarihi referanslı yapılar tarihi çevre bilincinin zedelenmesine sebep olur. Taklit ile değil, 
geleneksel yapı bilgisinden feyz alarak yeni bir yapı dilinin teşkiliyle yeni yapılaşma üretilmesi, “dekor kent” 
üretiminin önüne geçmek için kaçınılmazdır.

Yapı Niteliği/Kalitesi 
YS21.  Fiziksel eskime, tarihi kent merkezi ve yakın çevresindeki yapı stokunun yıpranmış ve konfor 
şartlarından uzak olması.
Yapılaşma niteliğine ilişkin bu husus özellikle Sahibiata ve Konevi gibi artık fiziksel ömrünü tamamlamış ve 
dönüşümü öngörülen apartman yapılarının olduğu bölgeler için göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bu 
bölgelerin dönüşümünde taklitçi bir mimari dil değil, günümüz Konya’sının modern kimliğine uygun bir dil 
özellikle yerel mimarlık çevreleri tarafından yere ait bir biçimde oluşturulmalıdır.
 

G1
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G2.   Yerleşime Özgü Fırsatlar/Değerler (F)
Çalışmanın bu kısmında Meram’ın özgün nitelikleri ve Meram’a özgü fırsatlar özetlenmiştir. 

Ulaşım (U)

Erişilebilirlik
UF1.  Demiryolu hattının ve çevre yollarının yerleşimi ulaşım altyapısını güçlendirmesi, erişilebilirliği arttırması
Demiryolu hattının banliyö olarak kuzey/güney yönünde kullanılabilirliği

UF2.  Konya Tren Garı’nın çalışma alanı içinde yer alması
Konya ile özdeşlenen, tarihi kent merkezine uzanan kentsel arterlerin başlangıç noktası, çevresindeki tarihi yapı stoku ile 
önemli bir toplumsal belleğe sahip olan gar, Meram’da yer almaktadır. 

Güvenlik
UF3.  Yaya dolaşımı için gerekli mekansal çeşitlilik ve fiziksel yeterlilik
Kentsel dokunun çoğunlukla orta ve az yoğun olduğu Meram’da farklı biçimlerde yer alan yaya mekanlarına rastlamak 
mümkündür. Bedestenler Bölgesi’ndeki yayalaştırılmış sokaklar, Bağlar bölgesindeki az yoğun trafik ile bütünleşen yaya 
dolaşımı bunlardan bazılarıdır.

Sınırlayıcı Ulaşım Altyapısı
UF4.  Demiryolu hattının ve çevre yollarının yerleşimi birleştirici gücü
Bu elemanların kentsel sürekliliğe müsaade edecek şekilde yer yer aşılabilmesi durumunda bu güçlü altyapının kentle 
bütünleşmesi sağlanabilir.

Jeomorfolojik Yapı
UF5.  Yürünebilir kent, bisiklet kenti olma potansiyeli
Hem Meram için hem de Konya kenti geneli için önemli potansiyellerden biri düzlüğe kurulmuş bir kent olmasından 
kaynaklanır. Bu nedenle, Konya bisiklet kullanımı ve hafif  raylı sistemlerin kullanımı açısından Türkiye’nin önde gelen 
illerindendir. Elektrikli kişisel ulaşım araçlarının kullanımı için de hem Konya’nın hem de Meram’ın büyük bir potansiyeli 
vardır.
         
Kentsel Kullanım (K)

Çeşitlilik
KF6.  Dinamik sosyo-ekonomik yapı: Müzeler, Üniversiteler, Tarım Alanları

- Atatürk Müzesi, Sahip Ata Müzesi, Arkeoloji Müzesi vb.
- Mevlana Müzesi’nin kentte yer alması
- Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Mevlana Müzesi ile Alaaddin Tepesi arasındaki tarihi kent merkezinin omurgası niteliğindeki Mevlana Caddesi ve kent 
meydanının ilçede yer alması
Bedestenler Bölgesi’nin çalışma alanı içinde yer alması

Kent Merkezi / Alt Merkez
KF7.  Tarihi kent merkezinin önemli bir bölümünün çalışma alanı içinde yer alması
Mevlana Müzesi ile Alaaddin Tepesi arasındaki tarihi kent merkezinin omurgası niteliğindeki Mevlana Caddesi ve kent 
meydanının ilçede yer alması
Bedestenler Bölgesi’nin çalışma alanı içinde yer alması

G2
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G2
Turizm 
KF8.  Çalışma alanı içerisindeki turizm potansiyeli: tarihi miras, doğal çevre ve özgün doku
Tarihi Miras: Bölgenin zengin kültürel varlıkları, tarihi alt odak bölge; Sırçalı Medrese ve Sahibata Külliyesi’nin bulunduğu 
çevre
Doğal Çevre: Meram Deresi, Akyokuş Tabiat Parkı, Kızlar Kayası, 
Özgün Doku: Meram Bağları

Sosyal Yapı  / Mekan  (S)

Kamusallık
SF9.  Kent merkezinde yer alan meydan ve park çeşitliliği
Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Müzesi’ne doğru giden cadde üzerinde yer alan Valilik Meydanı ve İstasyon’dan merkeze 
doğru uzanan cadde üzerindeki Atatürk Meydanı Meram içerisinde konumlanmaktadır. Ayrıca Bağlar bölgesinde camiler 
ile bütünleşen potansiyel kırsal meydanlar da söz konusudur. Tabiat parklarının, kent parklarının, kentin çeperini oluşturan 
yamaçtaki parkların Meram’da bulunması da yeşil alan çeşitliliğini arttırmaktadır. Kamusal açık alanların yoğunluğu ve tüm 
kent tarafından kullanılması toplumsal bellek ve bütünleşme için imkanlar sağlamaktadır.

Bütünleşme 
SF10.  Demiryolu hattının yerleşimi bütünleştirebilme potansiyeli
Demiryolunun kuzey/güney eksenin bütünleştirebilmesi bu bağlamda yeni banliyö durakları ile doğu-batı bütünleşmesine 
olanak sağlaması
SF11.  Meram Bağları bölgesi: Yeni yapı stokunun yoğunluğunun düşük olması meram bağ dokusu ile uyumluluğu
Plan kararları ile bağlar bölgesinde düşük emsalin sürdürülmesi, yeni ve eskinin biraradalığını kolaylaştırmaktadır. Düşük 
yoğunluk açık kamusal alanlar için de bir fırsattır.

c. Kimlik 
SF12.  Bağ karakterinin halihazırda bilinir bir imge ve özgün bir yaşam biçimi sunması.
Halen korunan özgün yapıların restore edilmesi: Çeşmeler, Dere, Kanallar, Meşe Ağaçları
 
d. Sosyo-Ekonomik Yapı 
KF6. Dinamik sosyo-ekonomik yapı: Müzeler, Üniversiteler, Tarım Alanları

- Atatürk Müzesi, Sahip Ata Müzesi, Arkeoloji Müzesi vb.
- Mevlana Müzesi’nin kentte yer alması
- Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Doğal Yapı (D)

a. Jeomorfolojik Yapı
UF5. Yürünebilir kent, bisiklet kenti olma potansiyeli
Hem Meram için hem de Konya kenti geneli için önemli potansiyellerden biri düzlüğe kurulmuş bir kent olmasından 
kaynaklanır. Bu nedenle, Konya bisiklet kullanımı ve hafif  raylı sistemlerin kullanımı açısından Türkiye’nin önde gelen 
illerindendir. Elektrikli kişisel ulaşım araçlarının kullanımı için de hem Konya’nın hem de Meram’ın büyük bir potansiyeli 
vardır.
DF13.  Meram Deresi’nin restorasyon çalışmaları ve Meram Deresi boyunca dolaşım potansiyelleri
Tarih boyunca Meram Bağları su yolları ve bu su yollarının oluşturduğu ağ ile birlikte var olmuştur. Meram Bağları’nın özgün 
kimliğinin önemli bir bileşeni olan su ve su yolları günümüzde değerlendirilmeyi bekleyen bir potansiyel durumundadır.
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b. Özgünlük
DF14.  Meram Bağları: Yollara kimliğini veren ağaçlarla oluşmuş yeşil doku, bahçe sınırları
Meram’ın peyzajı büyük bakım gerektiren makyajlı bahçeler değil, doğal yollardan biçimlenmiş özgün bir peyzajdır. Bu 
peyzaj değeri günümüzde birçok şehirde artık büyük bakım gerektiren peyzajların yerini almaktadır. Sürekli bakım ve sulama 
gerektiren bahçeler yerine bu özgün kırsal peyzaj dokusunun değerlerinin anlaşılması ve özendirilmesi Meram’ın özgün 
kimliğinin sürdürülmesi yönünde büyük bir potansiyel taşır.
DF15.  Tarımsal üretimin kentsel alan içinde sürdürülmesi: Nitelikli tarımsal alanların plan kararları ile koruma altına alınması
Tarımsal üretim Meram içerisinde farklı biçim ve ölçeklerde halen sürdürülmektedir. Bağlar bölgesinde bahçe tarımı devam 
ederken, kentin güney çeperini oluşturan nitelikli tarım alanlarında plan kararları ile de koruma altına alınan büyük ölçekli 
üretim sürmektedir. 

c. Çeşitlilik 
DF16.  Doğal zenginlikler; Meram Deresi, Akyokuş Tabiat Parkı, Kız Kayası
Meram yüzyıllardan beridir Konya’nın sayfiye yer olmuştur. Özellikle de Meram Deresi Rekreasyon alanı ve batı yamaçlarındaki 
doğal parklar halen kentin yoğun yapısından kaçış mekanı olarak tercih edilmektedir.

Doku / Yapı Stoku (Y)

Yapı Kimliği
YF17.  Farklı dönemlere ait özgün kentsel dokular, korunmuş bağ dokusu
Meram Bağları’nda yapılaşmanın bahçeli konutlar biçiminde olması, düşük yoğunluklu bir mekânsal yayılma

Yoğunluk 
YF18.  Çalışma alanı içinde, özellikle Meram Bağları içinde yer alan boş alanlar
Bağlar bölgesinde henüz yapılaşmamış, ancak bahçe tarımı olarak da kullanılmayan atıl ve boş alanlar bulunmaktadır. Bu 
alanlar mevcut durumda acilen değerlendirilmesi gereken önemli fırsatlardır. Bağ dokusunun yeniden canlandırılması için 
kullanılabileceği gibi, kamusal açık alan sistemine dahil edilebilir ya da bahçe üretimi için teşvik edilebilirler.

Dönüşüm 
YF19.  Dönüşümü başarıyla tamamlanmış, kent ile bütünleşen projeler
Tamamen yayalaştırılmış Bedestenler Bölgesi, geleneksel Konya Çarşısı’nın yeniden hayata geçirilmiş olması
Kapı Cami, Aziziye Cami, Mecidiye Hanı, Nakipoğlu Hanı gibi anıtsal yapıların yenilenme projeleri ve tarihi dükkân 
gruplarının kentsel yenileme projeleri ile kente kazandırılmış olmaları Meram’ın tanınırlığı ve ekonomisi ve diğer dönüşüm 
projelerine öncülük etmesi açısından önemli bir fırsat yaratmaktadır.

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi10 Strateji Belgesi 11

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi10 Strateji Belgesi 11

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi12 Strateji Belgesi 13

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi12 Strateji Belgesi 13

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi14 Strateji Belgesi 15

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi14 Strateji Belgesi 15

G2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi16 Strateji Belgesi 17

 Yerleşime Özgü
 Tasarım Politikaları
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YERLEŞİME ÖZGÜ TASARIM POLİTİKALARI
Yerleşime özgü tasarım politikalarına geçmeden önce, bütüncül bir yaklaşım ve çözüm üretebilmek için; evrensel 
kent politikalarını, çalışılan kente adapte edebilmek amacıyla bilgi üretilmelidir. Üretilen bu bilgiler, kentsel tasarım 
stratejileri ve ilkelerinin belirlenmesinde de bir kılavuz görevi görmekte ve seçilen karakter ve program alanları için 
tasarım çerçeveleri oluşturmaktadır.

Kentin bağlamına uygun kentsel tasarım politikaları geliştirmek ve tasarım çerçeveleri oluşturmak için kentin bağlamı, 
sorunlar ve fırsatlarının tanımına göre ilkelerden uygun olanlar seçilir: ulaşılabilirlik, uyumluluk, tutarlılık, bileşenleri 
tanımlı, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik, kapalılık, bütünleşme, okunaklılık, geçirgenlik, gözeneklilik, dayanıklılık, esneklik 
gibi...

Meram Kentsel Tasarım Rehberi’nde kullanılan yöntem tümden gelim ve tüme varım yöntemlerinin bir bileşimidir. 
Stratejik plan belgeleri ve yerel idarenin vizyon ve hedefleri, Meram Kent Atlası’nda tespit edilen mevcut duruma 
ilişkin analizler, belirlenen karakter alanlarına ait özgün tasarım problemleri ile bir araya getirilerek hedef  ve stratejiler 
oluşturulmuştur. Mekânsal bileşenlere ilişkin politikalar, analiz ve kavramlar ile ilişkilendirilerek sunulmuştur.
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H.    
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VİZYON, MİSYON, 
HEDEFLER, STRATEJİLER, EYLEM ALANLARI
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H1

H1  Vizyon ve Misyonlar

Vizyon
Meram Bağları’nı Koruyarak, Tarımsal Üretimi Destekleyerek Geleceği Biçimlendirmek
 
Doğa ile ilişkinin kurulması, yapay çevrenin doğa ile bütünleştirilerek ele alınması: kentlinin yaşadığı çevreyi sahiplenmesi ve 
aidiyet hissetmesine yardımcı olarak çevrenin korunması ve kullanılmasına katkı koyması sağlanarak değer yaratılması

Misyonlar
• Özgün değerleri korumak
• Kentsel bütünlük: müdahaleleri biçimlendirmek/yönlendirmek/parçacıl değil bütüncül yaklaşımlar örgütlemek
• Yanlış müdahaleleri onarmak/düzenlemek 
• Kent ve doğayı/yeşili birlikte örgütlemek
• Erişilebilirliği güçlendirmek
 

Hedefler
1. Özgün Kentsel ve Toplumsal Çeşitliliğin Korunması 
2. Yeşil Bir Kentsel Gelişim Modeli 
3. Yürünebilir Kent
4. Çok Merkezli Kent Yapısını Kurgulamak

İlkeler
Ayrıklık - Bitişiklik
Bağlantısallık
Bütünleşme
Çeşitlilik ve Kademelenme
Dayanıklılık
Esneklik
Geçirgenlik
Gözeneklilik
Kapalılık - Açıklık
Süreklilik
Ulaşılabilirlik
Uyumluluk 
Yoğunluk
Yönelim
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Yerleşim Ölçeğinde İlkeler / Stratejiler
      
Kent mekanı ve mekânsal süreklilik içinde nasıl ele alınması gerektiğini açıklar. Dere boyu, kentin ana yaya bölgeleri, sürekli 
yeşil bileşenler, çeperler, özelleşen kentsel dokuların kent ölçeğinde nasıl kurgulanması gerektiği açıklanır.

Yerleşime özgü tasarım politikaları mevcut planlarla ilişki içinde kurgulanmıştır. 

Kurgusal bir stratejik plandan mekân oluşumuna dair notlara atıfla mekânsal bir politikanın kurulması hedeflenmiştir.

Meram Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Kararları:

• Katı Atıkların Çevre Sağlığını ve Güzelliğini Bozmayacak Şekilde Depolanması ve Çöp Toplama Alanlarına   
Ulaştırılması

• İnsan ve Çevre Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyebilecek Unsurları Ortadan Kaldırarak Güvenli ve Yaşanabilir Bir Kent 
Ortamı Oluşturulması

• Alt Yapısı Tamamlanmış Bir İlçe Oluşturmak
• Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması
• Sosyal ve Kültürel Gereksinimlerinin Karşılayacak Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
• İmara Aykırı Yapıların Tespit Edilerek Binaların İmara Uygun Hale Getirilmesi ve Çarpık Yapılaşmayla Mücadele 

Edilerek İmara Aykırı Yapıların Düzeltilmesi
• Kişi Başı Aktif  Yeşil Alanın Artırılması ve Rehabilite Edilmesi
• Engelli Vatandaşlarımızın Park Alanlarından Faydalanmasına Yönelik Engelsiz Park (Engellilerin Kullanımına Yönelik 

Çocuk Oyun Grupları) Yapmak
• Tabiata Uyumlu, Şehre Değer Katan İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması
• Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunarak Tarihi, Estetik ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ile Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenerek Kırsal Yaşamın Özendirilmesi

Meram Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan Kararları:

• Kent Merkezinde Huzur Ortamı İçinde Yaya ve Trafik Akışının Sağlanması
• Sanayi ve Ticaret Altyapısının Güçlendirilmesi Amacıyla İlçedeki Demiryolu ve Karayolu Ulaşım Bağlantıları Kesişim 

Noktalarında Proje Üretimi
• İlçe Bütünündeki Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

H1
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H1
Kentsel Tasarımı Etkilemesi Olası İmar Planı Notları:

•  PN-I.
 Meram İlçesi Genelinde; Su arklarının korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir. Su arklarının 

üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.

•  PN-II.
 Meram Bağları Doğal Sit Alanında; Plan uygulaması sonucunda yola isabet eden su arkları KOSKİ tarafından, özel 

mülkiyette kalanlar ise KOSKİ görüşü doğrultusunda maliki tarafından yol ve parsel sınırına taşınabilir. Su kanalları 
kapatılamaz, bakım faaliyetlerine mani olunamaz. Ancak üzerinde azami 2,50 metre genişlikte köprü yapılabilir.

•  PN-III.
 Meram İlçesi Genelinde; Doğal sit alanları dışındaki konut alanlarında kalan tüm caddelere veya 14 metre üzeri 

genişlikteki ulaşım güzergâhlarına cepheli olan parsellerde halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak zemin 
katlarda ticaret kullanımı yer alabilir.

•  PN-IV.
 Doğal Sit Alanları ile Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesi’nde; imar planlarında iki katı 

geçmeyen konut alanlarında zemin katlarda ticaret kullanımı yer alamaz.

•  PN-V.
 Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi KAİP Sınırları İçinde; dış sınırları binalardan oluşan yapı adaları içinde kalan 

avluların ortak alan olarak kullanılabilmesi amacıyla mülkiyet sahiplerince irtifak ve intifa hakkı verilebilir.

•  PN-VI.
 Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi KAİP Sınırları İçinde; Tabela ve reklam panolarının tip, renk, boyut, biçim, 

malzeme gibi detaylarında “Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği” 
esas alınacaktır. Kentsel sit sınırları içinde çatı üstünde tabela, pano ve neon yazı yer almayacaktır.

•  PN-VII.
 Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi KAİP Sınırları İçinde; Yapılarda anten ve klima donatısı gibi dokunun görsel 

karakterine olumsuz etki eden dış mekân elemanları; binanın ön cephesinde bulunmayacak şekilde bütüncül bir 
yaklaşımla çözülecektir. Bu elemanlar, çatı eğimi içinde kalacak şekilde yerleştirilebilir. Yol cephelerine bakan çatı 
yüzeyine yerleştirilemez; düz dam üzerinde ise parapet duvarını aşmamak kaydıyla yapılabilir.

•  PN-VIII.
 Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi KAİP Sınırları İçinde; Tamamen yayaya ayrılacak olan Ana Yaya Aksları; acil 

durumlar dışında araç girmeyecek yaya bölgeleridir. Yaya bölgeleri ve aksları ilgili Özel Proje Alanları kapsamında 
düzenlenecektir. Yaya akslarına ilişkin kentsel tasarım veya alt ölçek projeler hazırlanarak, Koruma Kurulu tarafından 
onaylanması sonrasında uygulamaya geçilecektir.

•  PN-IX.
 Ahmet Özcan Caddesi Güneyi Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde; E=1.50 yapılaşma koşuluna sahip konut 

alanlarında ve Ticaret+Konut (TİCK) alanlarında; minimum parsel büyüklüğü 5000 m²’dir. 1000 m²’den küçük 
parsellerde E=1.00 ve 6 Kat, 5000 m²’ye kadar olan parsel büyüklüğünde E=1.50 ve 8 Kat, 5000 m² üzerindeki 
parsellerde ve ada bütününde yapılaşmalarda E=1.60 ve 8 Kat yapılaşma hakkı verilecektir. 

•  PN-X.
 Ahmet Özcan Caddesi Güneyi Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde; Ticaret kullanımına ait otopark ihtiyacı parsel 

zemininde karşılanacaktır. Konut altı ticaret yapılması halinde, parsel yol cephesi ve yan cephelerinde düzenlenmesi 
gerekmektedir.
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•  PN-XI.
 Ahmet Özcan Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde; E=1.60 yapılaşma koşuluna sahip konut 

alanlarında ve Ticaret+Konut (TİCK) alanlarında; minimum parsel büyüklüğü 5000 m²’dir. 5000 m²’ye kadar olan 
parsel büyüklüğünde E=1.60 ve 8 Kat, 5000 m² üzerindeki parsellerde ve ada bütününde yapılaşmalarda E=1.80 ve 
8 Kat yapılaşma hakkı verilecektir.

•  PN-XII.
 Dedekorkut Mahallesi İmar Planı İçinde; Blokların komşu parsele yaklaşma mesafeleri 10.00 metre, birbirine yaklaşma 

mesafeleri 20.00 metredir. Binanın 8 kattan daha yüksek olması halinde her fazla kat için çekme mesafelerine 1.00 
metre ilave edilecektir.

•  PN-XIII.
 Dedekorkut Mahallesi İmar Planı İçinde; Beyşehir Caddesi ve Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nden cephe alan parsellerde 

yapıların zemin kat yüksekliği 5.50 metre olabilir.

•  PN-XIV.
 Kaşınhanı İmar Planı İçinde; Konut adalarında parsel içinde, konut haricindeki müştemilatlar, kırsal amaçlı depolar 

ve soğuk hava depoları konut binasına bitişik olabileceği gibi, parselin çekme mesafeleri ihlal edilmemesi şartıyla 
herhangi bir yerinde olabilir.

•  PN-XV.
 Çomaklı Küçük Sanayi Sitesi İçinde; Küçük Sanayi Sitesi içinde oluşturulan parsellerin derinliği 65 metreden az 

olamaz. Her işletmenin otoparkı kendi sanayi parseli içerisinde düzenlenecektir. Yüzey sularının toplanması için 
gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden geçirilebilir.

 

H1
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H2
H2.   Hedefler ve Stratejiler 

Hedef01. 
Özgün Kentsel ve Toplumsal Çeşitliliğin Korunması

Strateji01. 
Karakter alanı çeşitliliğin sürekliliğinin korunması

-  Yapı ve sokak çeşitliliğin sürdürülmesi
-  Dönüşüm projesi içeriklerinin karakter alanlarına özgü kodlar ile üretilmesi
-  Mekan üretim ve kullanım kontrollerinin karakter alanı kimliği ile örtüşecek biçimde örgütlenmesi

Strateji02. 
Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak tarihi estetik ve yeşil bir çevrenin oluşturulması ile kırsal kalkınmanın 
desteklenerek kırsal yaşamın özendirilmesi (Meram Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Stratejik Amaç 8)

-  Korunması ve gelecek nesilleri aktarılması gereken değerlerin; yapı, sokak, anıt, çeşme, ağaç tespit edilerek tescil 
edilmelerinin sağlanması
-  Kırsal yaşamı sosyal ve ekonomik olarak desteklemek için kırsal yerleşimlerde özgün değerlerin tespit çalışmalarının 
yapılması, tanıtılması ve öğretilmesi

 
Strateji03. 
Yapıların görselliği, estetiğinin gözetilmesi ve mimaride çeşitlilik sunumu

- Mekânın monotonluğunu artıran yapılardaki tek tipleşmenin önüne geçilerek kimlikli/özgün mekânların sunulması
- Özgün yerel kimliği güçlendiren mimari biçimlerin teşvik edilmesi

Strateji04.
 Yapı kalitesinin yüksek olmasının sağlanması, kent görünümüne ve çeşitliliğe olumlu yönde katkı yapması

-  Fiziksel olarak eskimiş yapıların tespit edilerek yenilenmelerin sağlanması
-  Kamu yapılarının sokak, açık alan ve diğer yapılar ile kurduğu ilişkilerin kent görünümü açısından değerlendirilmesi, 
müdahale biçim ve  etaplarının belirlenmesi
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Strateji05. 
Meram Bağları’nın değer olarak tanımlanması, koşulların belirlenmesi, korunarak kullanılması

- Meram Bağları’nın özgün fiziksel dokusunun ortaya çıkartılması için araştırma ve çalışmaların yapılması
- Meram Bağları’nı karakterize eden alanların tespit edilmesi, doğal, fiziksel ve kültürel özelliklerin koruma altına alınması
- Plan koşullarının özgün değerleri koruyacak biçimde yere özgü tanımlanması 

Strateji06. 
Özgün mimari değerlerin evrensel koruma ilkelerine göre korunması

- Sadece tarihin belirli bir dönemine yoğunlaşmadan, tüm kültür varlıklarımızı bir süreklilik içinde ele alarak korunması
-  Koruma biliminin gerekleri doğrultusunda, kanıta dayalı, koruma süreçleri yürütülmesi

Strateji07. 
Konut alanlarında/mekânsal çeşitliliğin sağlanması

-  Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
-  Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
-  Yapılaşmanın, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde ilkelerinin tanımlanması
-  Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

Strateji08.
 Sürekliliğinin ve değişimin dengelendiği kentsel ve toplumsal bütünlük sağlanması

-  Toplumsal belleğin çağdaş mekânlar üzerinden sürekliliğinin sağlanması
-  Toplumsal ve mekânsal farklılıkların unutulmadan/dikkate alınması
-  Farklılıklar arasında ara yüzlerin/geçirgenliğin oluşturulması

H2H2
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H2
Hedef02. 
Yeşil Bir Kentsel Gelişim Modeli 

Strateji01. 
Yeşil alanların korunması ve artırılması

- Mevcut doğal ve tarıma dayalı yeşil alanların korunması ve artırılması
- Yeşil alanların yapısal, morfolojik ve tipolojik karakterlerinin korunması

Strateji02. 
Yeşil ağ oluşturma

- Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
- Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması
- Dere boyunca kamusal yeşil koridor yaratılması

Strateji03. 
Kentsel gelişimin yeşille beraber planlanması

- Dönüşüm alanlarının yeşille beraber tasarlanması
- Yeşilin eksik olduğu karakter alanlarında kamusal yeşil alanlar ve yeşil sokakların artırılması
- Sokak ve caddelerin, kamusal alanların, yeşil alanlar ve su kenarlarının süreklilik içinde ele alıması

Strateji04.  
Tarım arazileri ve Meram’a özgün bağların korunması

- Meram Bağları sit alanının korunması
- Meram Bağları’nın gelişim ve dönüşüm baskısından kurtarılması
- Kırsal kalkınmanın desteklenerek kırsal yaşamın özendirilmesi
- Meram Bağları’na referansla kentsel tarım modelinin oluşturulması

Strateji05. 
Doğal yeşil alanların korunması

- Bozkır peyzajı, orman alanları, mera, çayır, otlak gibi doğal alanların korunması
- Bozkır peyzajı, orman alanları, meralar gibi doğal alanlara erişimi sağlamak (özellikle de rekreasyon ve peyzaj değeri
yüksek olanlara)

Strateji06.   
Kamusal yeşil alanların eşit bir şekilde dağılımının sağlanması

- Tanımsız ve boş alanların yeşil alan olarak değerlendirilmesi
- Mevcut yeşil alanların niteliğinin artırılması, çeşitlilik sağlanması

Strateji07. 
Kamusal yeşil alanların sosyalleşme mekânları oluşturması

- Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak kullanılması

Strateji08. 
Yeşil alanlarla erişim ve hareket sürekliliği sağlanması

- Açık alan sisteminin yeşille beraber düşünülmesi
- Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması
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Strateji09. 
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılması

- Doğal bitki örtüsünün korunması
- Tasarlanacak alanlarda doğal bitki materyalinin kullanılması
- Yeşil koridorlar sayesinde ekosistemler oluşturma ve fauna için yaşam alanı yaratma

Strateji10. 
Kentsel ısı adalarıyla mücadele etme

- Yapı yoğunluğunun hem yükseklik hem de taban alanı anlamında yeniden ele alınması, mümkün derece yüksek yoğunluklu            
yapılaşmadan kaçınılması
- Yapılaşmayı planlarken rüzgar koridorlarının göz önünde bulundurulması

Strateji11. 
Yaşam kalitesinin artırılmasında yeşil alanların kullanımı

- Yeşil alanların, kullanıcıların fizyolojik ve psikolojik sağlığına katkı sağlaması
- Yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi ve bitkilendirilecek alanlarda yağmur suyu kullanılarak sulamanın sağlanması

 

H2
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H2
Hedef03. 
Yürünebilir Kent 

Strateji01. 
Yayalar, bisikletler, araçlar ve toplu taşıma için dengeli koşulların sağlanması birlikte örgütlenmesi

- Kent merkezinde birbiriyle uyumlu ve birlikte planlanmış yaya ve taşıt trafiğinin düzenlenmesi
- Değerlerine ve fiziksel sınırlarına sadık kalınarak, yaya kullanımı ağırlıklı bütünleşik bir ulaşım sisteminin örgütlenmesi

Strateji02. 
Toplu Taşıma çeşit ve güzergâhlarının yaya erişilebilirliği ile örgütlenmesi

- Toplu taşıma sisteminin farklı biçimler ile örgütlenerek Meram ilçesinin tamamında yaygınlaştırılması
- Otopark, bisiklet park yerleri, paylaşım istasyonlarının toplu taşım güzergahları ile birlikte düşünülmesi

Strateji03. 
Kent içi yaya ve bisiklet güzergâhlarına bağlantıların sağlanması

- Yaya öncelikli dolaşım sistemi ile kesintisiz yaya/bisiklet sürekliliği sağlanması
- Sokaklar boyunca sürekli, yaya/bisiklet kullanımını destekleyen şeritler oluşturulması  

Strateji04. 
Tanımlanmış, güçlendirilmiş, kullanılan sokak cepheleri

- Kente hizmet veren bulvar ve ticari caddeler belirlenerek zemin kat kullanımlarının, yayaların güvenli kullanımına uygun 
seçilmesi, bu sokaklarda yayaların dinlenebileceği alanlar yaratılması
- Kentsel dönüşüm projelerinin mekânsal ve sosyal etkileri/çevresiyle etkileşimi/kentle bütünleşebilmesi için sokak 
cephelerinde yaya ağırlıklı dönüşümün sağlanması
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Strateji05. 
Taşıt ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kademelenmesinin sağlanması

- Bulunduğu, hizmet verdiği kentsel ve mekansal bağlama göre sokak kademelenmesi; en kesit ve trafik hızının belirlenmesi
- Toplu taşıma araçları-otobüslerin-üst kademe yolları kullanması 
- Otopark konumu ve tasarımı,  yürünebilir ve toplu taşıma odaklı ulaşım ve dolaşım sisteminin oluşturulması için 
örgütlenmesi

Strateji06. 
Erişilebilirliğin artırılması ve yaya ağırlıklı ulaşım biçimlerinin geliştirilmesi

- Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
- Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
- Demiryolundan banliyö olarak yararlanılabilmesi
- Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
- Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte düzenlenmesi, arazi 
kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
- Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

Strateji07. 
Toplumsal yapının güçlendirilmesi ile güvenli yaya dolaşımının sağlanması

- Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi. Bu yapıların pozitif  kentsel mekânlar üreterek yaya dolaşımı ve diğer ulaşım 
sistemleri ile bütünleşmesinin sağlanması
- Kentte sınır niteliğindeki büyük alyapı elemanlarının fiziksel durumları değerlendirilerek güvenli yaya dolaşımı için 
geçirgen bir nitelik kazanması 

H2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi32 Strateji Belgesi 33

H2
Hedef04. 
Çok Merkezli Kent Yapısını Kurgulamak:  
Ekonominin Güçlendirilmesi/ İş Alanları Yaratılması/ Alt Merkez Gelişimleri
Kentsel Bütünlüğün/ Sürekliliğin Sağlanması

Strateji01. 
Kentsel kullanım çeşitliliğinin artırılması

- Üniversite yerleşimlerinin potansiyellerini yakın çevresinde kullanım çeşitliliğini arttırarak kullanmak

Strateji02. 
Meram Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Kararı: Sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılayacak
vizyon projelerin hayata geçirilmesi

- Sosyal/ortak mekânlar/alanlar yaratmak

Strateji03.
Alt merkezler yaratarak kent merkezine bağımlılığı azaltmak

- Kademelenme içerisinde farklı dokularda farklı alt merkez sunumu (Meram Bağları karakter alanındaki odaklar, yerleşke 
yakın çevreleri ...)
- Yaya, toplu taşıma ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme imkânı, özel ve toplu 
taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları sağlanması.
- Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

Strateji04.
Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yeniden ele alınması

-Meram Deresi, Tavus Baba Türbesi ve civarının geliştirilmesi
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Strateji05.
Sanayi ve ticaret altyapısının güçlendirilmesi amacıyla demiryolu ve karayolu ulaşım bağlantıları kesişim 
noktalarında proje üretimi

- Demiryolu ve karayolu güzergahlarının bölücü, ayırıcı bir unsur olarak değil, kentsel alan içerisinde, güzergahlar  boyunca 
belirlenecek noktalarda erişilebilirliği artırıcı ve her iki yakayı birliştirici bir unsur olarak üretim ve ticari aktivitelerle 
donatılması

Strateji06. 
Ekonominin güçlendirilmesi/özgün ekonomik değerin potansiyelini/gücünü kullanmak

-Büyük arazi kullanımı gerektiren üniversite, küçük sanayi sitesi gibi, yoğun ve güçlü alanların yakın çevresinde/girişlerinde, 
hizmet alanları (yeme-içme, sosyal, ticari) sağlanması.
-Tarımsal üretim potansiyeli yüksek alanlarda, organize, nitelikli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin özendirilmesi ve 
bunun gerektirdiği mekânsal organizasyonun oluşturulması
-Merkez alanlardan uzak olan yerleşim alanları için yerinde istihdam olanaklarının sunulması
-Kültür varlıklarının yoğun olduğu bölgelerde, koruma-kullanma stratejileri geliştirilmesi
-Tarımsal üretim geleneğini muhafaza etmeyi sağlayacak güncel, küçük ölçekli tarım stratejileri geliştirilmesi

     
Strateji07. 
Kamusal örüntü/açık alanlar oluşturmak

-Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların aktif  açık alanlara 
dönüştürülmesi
-Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması

Strateji08. 
Alt bölgelere ilişkin kimlik bileşenlerinin oluşturulması ve bölgeler arası geçiş alanlarının tasarlanılarak mekansal 
ve toplumsal ayrışmanın engellenmesi

-Bölgelerin özgünlüklerinin ortaya çıkartılarak, rakip değil, bütünleştirci birer alt merkez yaratılması     
-Bölgeler arası geçiş alanlarının bir sınır değil, bütünleştirici birer toplumsal alan olarak ele alınması

H2
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H3

H3.   Eylem Alanları   

Misyon, hedef  ve stratejiler kapsamında kentsel alan içinde konu yapılması istenen, bir bütün olarak ve ayrıntılarıyla gelişmesi 
tasarlanacak tematik alanlardır. Strateji ve hedeflerin eyleme, yani uygulamaya geçişinde ele alınması gereken, alt uygulama, 
müdahale, program alanlarıdır. Vizyon kapsamında belirlenen misyonları yerine getirmek için mevcut durumu değiştirme ve 
daha iyiye götürme yönünde stratejilerin uygulanabilir olduğu yerlerdir. 

Kentsel alan içerisindeki eylem alanları, kentin bağlamı içerisinde tespit edilir. Örneğin, bir kıyı kentinde, kıyı boyu bir eylem 
alanı olurken, sanayi kentinde ise organize sanayi bölgeleri ve yakın çevresi bir eylem alanıdır. Bu alanlar kimi zaman mülkiyet, 
kimi zaman kullanım, kimi zaman da eylem kapsamında belirlenirler. Kentsel Tasarım Rehberi belirlenen bu eylem alanlarının 
alt bileşenleri için ilke, esas, standart, durum ve ele alınış biçimlerini yönlendirirler.

Bu bağlamda Meram kenti için 5 adet Eylem Alanı belirlenmiştir:
1. Kentsel Doku
2. Kamusal Açık Alanlar Sistemi
3. Erişim Ağı
4. Yapı Stoku 
5. Yeşil Alan Örüntüsü
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Kentsel Doku  

1.  Blok ve sokaklara ait kentsel yapının geçirgen ve işlevsel olmasını sağlamak
 - Düzenli blok boyutları ile birbirine bağlantılı sokak planı oluşturmak
 - Geçirgen bir blok düzeni oluşturmak
 - Yollar, sokaklar ve patikaların (park içi yollar) yardımıyla yaya ve bisiklet yollarını mevcut kentsel doku ile yeni gelişim 

alanlarını  bağlamak
 - Kentsel yapının bağlamına göre işlevlerinin dönüşümünü tasarlamak; merkez uzantısında ticari, turizm; çeperde
 rekreatif  sakin; konut alanlarında alt merkez talebini karşılayacak biçimde kurgulamak

2.  Yapılara ve sokaklara ait okunabilir bir kentsel yapı sağlamak 
 - Dokuyu kişinin yol bulma ve yön belirleme kolaylığı sağlayacak biçimde tasarlamak
 - Basit, anlaşılır, kullanılabilir sokak örüntüsünün tasarım bileşeni olarak kullanılmasını sağlamak

3.  Kentsel yapının, mahalleleri aktivite merkezleri ile toplu taşıma noktalarına erişiminin desteklemesi
 - Mevcut bağlantıları korumak, doğrudan ve rahat alternatif  bağlantılar sağlamak; doku içlerinden/kenarından, dar/geniş, 

hızlı/yavaş rotalar belirlemek 
 - Alternatif  güzergahlar ile gözenekli bir doku yaratmak; doğrudan/dolaylı, ıssız/hareketli güzergahlar tanımlamak
 - Dokuların özgünlüğünün içine girilerek, yanından geçilerek deneyimlenmesine imkan vermek

4  Kentsel yapı ve koridorları ile bitişik büyük arazi kullanımları arasında güvenli arayüz oluşturmasını sağlamak
 - Üretim ve akademi kültürünün halk kültürü, günlük hayat ile bütünleşebilmesi için ortak mekanlar tasarlamak
 - Üniversite yerleşkesi çevresinde oluşacak yapılaşma talebinin Meram Bağları’nın ve/veya kırsal dokuya zarar vermesinin 

engellenmesi, bölgenin özgün karakterini kaybetmeden bu oluşan talepleri karşılayabilecek şekilde tasarlamak

5.  Büyük arazi kullanımlarının (demiryolu koridoru, küçük sanayi sitesi, askeri alanlar, üniversiteler vb.) sınır durumundan 
arındırılmaları

 - Demiryolu koridor güzergâhında demiryolunun mahalleleri, yaya dolaşımının ve aktif  yeşil alanların sürekliğini 
bozmayacak şekilde düzenlenmesi

 - Tipik üst geçitler ve alt geçitler kullanmadan, mekânsal kalitesi yüksek tasarım önerilerinin araştırılması
 - Küçük sanayi sitesi çevresinde sanayi bölgesi ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi kamusal alan ve ticari işlevler ile 

düzenlemek
 - Üniversite yerleşkelerinin kent hayatına aktif  katkısı olan mekânlar olarak tasarlanması
 - Özellikle kent içinde kalan kültür yapılarının kent hayatına olumlu katkısı olacak şekilde tasarlanması, kapalı yerleşkeler 

olarak ele alınmaması

H3H3
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H3
 Kamusal Açık Alanlar Sistemi

1.  Kamusal mekanı kentsel ve çevresel bağlamına göre programlamak ve tasarlamak
 - İşlevsel bağlam; eğitim, sağlık, kamu vb. yapılar çevresinde kısa süreli, yoğun yeşil içeren
 - Fiziksel bağlam; dere kenarı, kent çeperi vb. çevresinde dolaşım, oturma alanları içeren
 - Mahalle bağlamında; yoğunluğa göre dinlenme, nefes alma, oynama vb. işlevler ve farklı büyüklüklerde
kamusal mekanlar tasarlamak

2.  Hareket ağının ve arazi kullanımının birbirini desteklediği bir kamusal alan yapısı sağlamak
 - Erişilebilir, güvenli ve elverişli bir şekilde konumlandırılmasını sağlamak
 - Tüm kullanıcıların kamusal mekanlara uygun ve güvenli erişimini sağlamak
 - Kamusal mekan kenarlarında/çevresinde aktiviteler tanımlamak
 
3. Kamusal alan yapısının uygun büyüklükte, konforlu ve amaca yönelik sunulmasını sağlamak
 - Mahallelerin rahatlığını ve işlevini desteklediği bir kamusal alan yapısı sağlamak
 - Çekici ve canlı, çok işlevli kamusal mekanlar oluşturmak
 - Konforlu kamusal mekanlar sağlamak
 - Kamusal mekanlarda güvenlik ve rahatlığı sağlamak

4.  Kamusal alan yapısının farklı kullanımlar arasında rahat ve güvenli arayüzler sunmasını sağlamak
 - İşyerleri, perakende birimleri, eğitim, sağlık tesisleri ile konut alanları arasında geçiş imkanı sağlayacak mekanlar olarak 

ele alınması
 - Bu alanların sakinleştirici, birleştirici, ayırıcı işlevlerini yerine getirecek elemanlar ile tasarlanması 

5.  Kamusal mekanlarda güçlü yer duygusu ve yerel karakter oluşturmak
 - Kamusal alanları birbirleri ile rekabet edecek biçimde değil, birbirlerini tamamlayacak biçimde programlamak
 - Bulundukları konumdan güç almalarını sağlamak

6. Tarihi merkezde kamusal mekanlar
 - Kamusal mekanlarda geniş alanların yeniden nitelendirilmesi (Valilik Meydanı vb.)
 - Yürümeye olanak sağlamak
 - Yayalaştırılmış mekanlardaki otopark kullanımını engellemek
 - Yeşil alan sunumunu farklı peyzaj içerikleri ve kullanımlarla zenginleştirmek; yoğun ağaçlık, bisiklet, koşu vb. sportif  

kullanımlara da hizmet veren, çim alan yoğunluklu, çiçek vb. görsel peyzaj alanları vb.
 - Konser, spor, açık sergi alanları, panayır, kermes vb. etkinlikler  için mekanlar tanımlamak
 - Kısa süreli otopark alanları yaratmak
 - Bisiklet yolları ve park alanlarını artırmak
 - Bekleme, dinlenme, vakit geçirme alanları oluşturmak

7. Yaşanabilir kamusal alanlar yaratmak
 - Konforlu kamusal alanlar yaratmak için, mevcut doğal alanlar ve suyun varlığını ön plana çıkarmak, su yüzeylerini ve 

doğal alanları artırmak.
 - Farklı işlevleri (imkanlar, kalite, fırsatlar, riskler vb.) dikkate alarak doğanın ve suyun kamusal alan projeleri ile bütünleşik 

tasarlanması 
 - Farklı yaya dolaşım biçimleri ve bağlantıları kullanmak
 - Kullanıcı katılımını artırmak ve kamusal mekanının farklı zamanlarda (dört mevsim, gece/gündüz, hafta içi/hafta sonu)

farklı biçimlerde deneyimlenmesine imkan sağlayacak peyzaj ve tasarım bileşenleri kullanmak
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Erişim Ağı

1. Güvenli, kapsayıcı ve hizmete elverişli bir hareket ağı sağlamak
 - Hareket ağının, ulaşım çeşitliliğine ve kademelenmeye uygun olması
 - Hareket ağı ile kullanımlar arasında güvenli etkileşimler sunmak

2. Yürüme mekanlarının çeşitliliğini ve sürekliliğini sağlamak
 - Farklı biçimlerde yaya mekanlarını imkan kılmak; yayalaştırılmış sokak, kaldırımlar, taşıt ile birlikte yürünebilir sokaklar, 

doğal alanlarda rekreatif  güzergahlar tasarlamak
 - Yayanın kent içinde kesintisiz hareketine olanak sağlamak

3  Demiryolu istasyonu ve çevresinde geçiş bölgeleri yaratmak
 - Konya Garı’na tarihsel süreçteki rolünün kazandırılması, iki yaka arasında bir bütün olarak değerlendirilmesi
 - Gar ve çevresinin yaya ağırlıklı olarak ele alınması ve iki yakayı birleştirici yaya mekanları ile birlikte düşünülmesi

4.  Toplu taşıma güzergah ve duraklarında mekansal düzenlemeler
 - Demiryolu istasyonları ve toplu taşıma aktarma noktalarına uygun yaya ve bisiklet erişimini sağlamak
 - Demiryolu istasyonları ve toplu taşıma aktarma noktaları etrafında güvenlik ve rahatlığı sağlamak
 - Konforlu ve kullanışlı demiryolu istasyonları ve toplu taşıma aktarma noktaları sağlamak
 - Demiryolu istasyonu veya toplu taşıma aktarma noktasının yer duygusu ve yer karakterine katkıda bulunmasını sağlamak
 - Toplu taşıma güzergahı çevre düzenlemelerini verimli bir şekilde muhafaza etmek

5.  Toplu taşıma aktarma noktalarını tanımlamak
 - Çeşitlendirmek ve kademelendirmek
 - Sayısını artırmak, konularını ve tipolojisini belirlemek
 - Çevresi ile ilişkisini tanımlamak; bisiklet park yerleri, otopark alanı ve ticari birimler
 - Algılanabilirliğini sağlamak; durak yapısının gerekliliklerini belirlemek
 - Erişilebilirliğini sağlamak; dolaşım güzergahları ile ilişkilendirmek 

6. Sokakların tasarlanması ve kurgulanması
 - Çoğunlukla seyahat için kullanılan transit yollar; kentsel arterler, yüksek kademeli yollar, devlet yolları
 - İlişkisel ve yerel bir amaca sahip yollar; konut sokakları
 - Yeşil ve yumuşak geçirgen yollar; park içi yollar
tasarlanması ve kurgulanması

H3
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H3
Yapı Stoku

1.  Konya’nın ve Meram’ın tarih içinde gelişmiş yapı tipolojilerini anlamak ve çağdaş yapıları geleneğimizden öğrenerek 
tasarlamak

 - Yapı kütlelerini çevresel etkenlere göre biçimlendirmek: avlu kullanımı, yönelim, termal kütle kullanımı gibi kavramlarla 
tasarlamak

 - Yapı gruplarının kurgusunda tarih içinde gelişmiş yaklaşımları sürdürmek ve geliştirmek
 - Kamusal alan, yarı özel ve özel açık alanları yapı ile birlikte kurgulamak
 - Saçak kullanımı ve tahtaboş gibi geleneksel mimariye ait, yapı geleneğinin gelişimi boyunca çevresel etkenlere cevaben 

geliştirilmiş çözümleri güncel bir biçimde yorumlayarak kullanmak.
 - Tarihi merkezde yürütülen yenileme süreçlerinde taklitçi bir dil seçminden kaçınmak
 - Tarihten öğrenen, günümüze ait özgün bir dilin imgesinin oluşturulması

2. Yapı malzemeleri seçiminde yerel malzemelere öncelik vermek ve bu malzemelerin yeni kullanım biçimlerini araştırmak
 - Sille Taşı, Gödene Taşı gibi yerele ait doğal malzemenin kullanımını geliştirmek ve sürdürmek
 - Kerpiç üretim geleneğini günümüze taşıyacak yöntemler geliştirmek.

3. Yeni yapılaşma ve dönüşüm alanlarında gelişen mimari dilin ve kullanılan yapısal elemanların seçimine ilişkin 
yönlendirmelerde bulunmak

 - Çift cidar sistemlerinin, termal kütlelerin, doğal havalandırmanın, havalandırılmış çatı boşluklarının özendirilmesi
 - Yeni gelişen bölgelere bir süreklilik ve kimlik sağlayacak, saçak, kemer, kolonad gibi dış mekan-iç mekan arasındaki geçiş 

mekanlarının oluşumunu teşvik etmek

4. Yapılaşmaya ait ikincil elemanların tasarımına standartlar getirmek
 - Bahçe duvarlarının üretimine ilişkin standartlar geliştirmek
 - Müştemilat niteliğindeki yapıların malzeme ve biçim özelliklerine ilişkin standartlar geliştirmek
 - Sokak altyapısına ait, kaldırım, su yolları, yağmur suyu tahliyesine ilişkin kanallar gibi elemanlara ilişkin standartlar 

geliştirmek

5. Kapalı yerleşimlerin (güvenlikli, çitle çevrilmiş siteler) oluşumunu azaltmak, kentsel bütünlüğü bozmayacak şekilde ele 
almak

 - Kapalı yerleşimin tercih edildiği durumlarda yerleşimin çeperinde kamu ile paylaşılan alanların üretimini teşvik ederek 
kentsel niteliğe olumlu katkı sunar hale getirilmelerini sağlamak

6. Geleneksel yapı yerleşim ilkelerinden ve evrensel kentsel tasarım ilkelerinden yola çıkarak, parsel içinde yapıların konumunu 
yönlendirmek

 - Meram Bağları içinde yapılaşmanın parsel çeperinde yoğunlaşmasını teşvik etmek, böylece parsel alanı içinde peyzaj 
kullanımının maksimize olmasını sağlamak

 - Kentsel bölgelerdeki ticaret alanlarında cadde boyunca cephe sürekliliği sunarak cadde boyunca tanımlı kamusal alanların 
oluşumunu teşvik etmek
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Yeşil Alan Örüntüsü

1. Yeşil alanların korunması, artırılması ve farklı bağlamlarda tasarlanması
 -Mevcut doğal ve tarıma dayalı yeşil alanların korunması ve artırılması ve kentsel tasarım elemanı olarak kullanılması, 

doğal hayat, görsel ve üretim alanı olarak yeşil sürekliliğin parçası haline getirilmesi
 -Yeşil alanların yapısal, morfolojik ve tipolojik karakterlerin korunması; Meram Bağları, tarım alanları, bahçeli konutlar, 

parklar, sıra ağaçlar
 -Yeşil ağ oluşturma, kentsel gelişimin yeşille birlikte planlanması
 -Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
 -Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması
 -Dere boyunca kamusal, kesintisiz yeşil koridorlar ve farklı genişlik ve işlevde alanlar yaratılması

2. Kentsel gelişimin yeşille birlikte tasarlanması
 -Dönüşüm alanlarının yeşille birlikte tasarlanması, yeşil alanların farklı dokuları bir araya getireceği açık alan olarak 

tasarlanması
 -Yeşilin eksik olduğu karakter alanlarında kamusal yeşil alanlar ve yeşil sokakların artırılması
 -Meram Bağları’na referansla kentsel tarım modelinin oluşturulması

3. Özgün yeşil dokunun geleceğe aktarılması, tarım arazileri ve Meram’a özgün bağların korunması
 -Meram Bağları sit alanının korunması
 -Meram Bağları’nın gelişim ve dönüşüm baskısından kurtarılması
 -Kırsal kalkınmanın desteklenerek kırsal yaşamın özendirilmesi

4. Doğal yeşil alanların korunması
 -Bozkır peyzajı, orman alanları, mera, çayır, otlak gibi doğal alanların korunması ve bu alanlara erişimin sağlanması 

(özellikle de rekreasyon ve peyzaj değeri yüksek olanlara)

5. Kamusal yeşil alanların eşit bir şekilde dağılımının sağlanması
 -Kişi başına düşen aktif, kullanılabilir yeşil alanların artırılması
 -Tanımsız alanların yeşil alan olarak değerlendirilmesi

6. Kamusal yeşil alanların sosyalleşme mekanları oluşturması
 -Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak kullanmak
 -Açık alan sisteminin yeşille birlikte düşünülmesi
 -Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

7. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılması
 -Doğal bitki örtüsünün korunması
 -Tasarlanacak alanlarda doğal bitki materyalinin kullanılması
 -Yeşil koridorlar ve kamalar sayesinde ekosistemler oluşturma ve fauna için yaşam alanı yaratma

8. Kentsel ısı adalarıyla mücadele etme
 -Yeşil alanların kent içerisinde doğal havalandırmaya katkı elemanı olarak düşünülmesi, tasarımın bir parçası olarak ele 

alınması

9. Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında yeşil kullanımı
 -Yeşilin, kullanıcıların fizyolojik ve psikolojik sağlığına katkı sağlaması
 -Yağmur suyunun kullanılmasını sağlamak ve bitkilendirilecek alanlarda yağmur suyu kullanılarak sulamanın sağlanması
 -Geçirgen yapısı ile kentsel alanda toplanan suyun toprağa erişiminin sağlanması amacıyla sokaklar boyunca tasarım 

elemanı olarak yer alması
 

H3
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I.    



Meram Kentsel Tasarım Rehberi50 Strateji Belgesi 51

YERE ÖZGÜ KENTSEL TASARIM ŞEMALARI
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Yere Özgü Kentsel Tasarım Şemaları

Bu bölümde Meram için önerilen ve yerleşime özgü hale getirilmiş olan evrensel  kent politikaları ve kentsel tasarım 
yaklaşımları detaylandırılmakta ve yapılan analiz çalışmaları sonucu belirlenen karakter alanlarının en iyi temsil edildiği kent 
dokuları/odaklar için, kavramsal şemalar aracılığıyla stratejik yaklaşımlar geliştirilmektedir.

Alan seçiminde dikkat edilen konular şu şekilde çeşitlenmektedir: Karakter alanının kimliğini en iyi temsil eden kentsel doku; 
karakter alanının bozulmaya başladığı kentsel doku; karakter alanının güçlü ve zayıf  noktalarının bir arada bulunduğu kentsel 
doku gibi...

Belirlenmiş olan alanlar geçmişte ve bugün Meram’ı karakterize eden alanları vurguluyor ve yerleşime özgün kimliğini veren 
doğal, fiziksel ve kültürel özellikleri barındırıyor. Bu alanlar için geliştirilecek stratejiler önerildiği bölgenin özgün değerlerini 
koruyarak iyileştirirken, diğer bir yandan da gelişim ve dönüşümün baskısıyla kimliğini kaybetmekte olan dokular üzerindeki 
baskıyı azaltacak önerileri içerecektir. Seçili alanların bir bakıma kentsel katalizör olarak çalışacağı ve çevresini olumlu olarak 
etkileyerek iyileşme hareketini başlatacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda 15 kavramsal strateji geliştirilmiştir. Bu stratejiler şu şekilde sırlanabilir; (1) Kentsel Odak Tasarlanması, (2) 
Alt Merkezlerin Tasarlanması, (3) Bütünleşik Sokaklar Tasarlanması, (4) Kırsal Nitelikli Sokaklar Oluşturulması, (5) Yeşil 
Caddeler Oluşturulması, (6) Kamusal Eksen Oluşturulması, (7) Erişim Sağlanması, (8) Yeşil Alanların Sürekliliğinin Teşkil 
Edilmesi, (9) Su Yolları Boyunca Kamusal Alanlar, (10) Yeşil Eşikler, (11) Tarımsal Alanların Muhafaza Edilmesi, (12) Doğal 
Sit Alanlarının Güçlendirilmesi, (13) Gelişimin/Dönüşümün Tasarlanması, (14) Gelişim Baskısının Önlenmesi, (15)Kentsel 
Arayüzler Tasarlanması.

Yere özgü geliştirilen bu stratejiler sayesinde yerleşime özgü belirlenmiş hedefler ve kentsel tasarım yaklaşımları farklı 
biçimlerde etkileşim içine girebilmekte ve belirlenen bir takım stratejiler birden çok hedefi gerçekleştirmek için araç haline 
gelebilmektedir.
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I1.  Meram Bütünü Kentsel Tasarım Şeması 

Meram geneline ilişkin tasarım şeması, dönüşümü planlanan alanlarda dönüşüm sürecini yönlendirmek, yeni 
gelişim alanlarının gelişimine yön vermek ve Meram Bağları’nı koruyup geliştirmek için bağlar üzerindeki gelişim 
baskısını engellemek önem arz eder.

Aks oluştur

Gelişimi/Dönü
şümü tasarla

Odak

Isparta

Ankara

Akyokuş 
Tabiat Parkı

Meram Bağları 
Özgünlüğü 
Devam Ettirilm-
esi

Antalya

Hatip

TOKİ
Gövende

Karahöyük

Alaaddin Tepesi

Kent Merkezi

Dönüşümün Tasarlanması
Çevre ile Bütünleşmesi

Meram Deresi

Islah Çevresi ile Bütünleşmesi

Demir Yolunun Ayırıcı Durumunun 
Ortadan Kaldırılması

Karaman

Erişim Sağla

Yeşil ya da su 
sürekliliği

Gelişim Baskısını 
Engelle

Doğal Sit Alanını Güçlendir

Yeşil Sokaklar 
Oluştur

Anayol boyunca merkez

Yapılarla Tanımlı Eşik 
Sınır

Yeşil Eşik

Ara yüz

Kapalı Siteler

Demir Yolu

Tarımsal Alan

Alt merkez oluştur

Aks oluştur

Gelişimi/Dönü
şümü tasarla

Odak

Isparta

Ankara

Akyokuş 
Tabiat Parkı

Meram Bağları 
Özgünlüğü 
Devam Ettirilm-
esi

Antalya

Hatip

TOKİ
Gövende

Karahöyük

Alaaddin Tepesi

Kent Merkezi

Dönüşümün Tasarlanması
Çevre ile Bütünleşmesi

Meram Deresi

Islah Çevresi ile Bütünleşmesi

Demir Yolunun Ayırıcı Durumunun 
Ortadan Kaldırılması

Karaman

Erişim Sağla

Yeşil ya da su 
sürekliliği

Gelişim Baskısını 
Engelle

Doğal Sit Alanını Güçlendir

Yeşil Sokaklar 
Oluştur

Anayol boyunca merkez

Yapılarla Tanımlı Eşik 
Sınır

Yeşil Eşik

Ara yüz

Kapalı Siteler

Demir Yolu

Tarımsal Alan

Alt merkez oluştur

I1
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Tasarım şemaları 
geliştirilen odakları 
gösteren anahtar 
harita.

I1I1
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I2.  Meram Bağları

Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ: Meram Deresi
Kent Çeperi/ Doğal Eşik
Anıt Ağaçlar, Meşe ve Tarihi Kanal Altyapısı

I2
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H1/S6. Özgün Mimari Değerlerin Evrensel Koruma İlkelerine Göre Korunması
Sadece tarihin belirli bir dönemine yoğunlaşmadan, tüm kültür varlıklarının bir süreklilik içinde ele 
alınarak korunması
Koruma biliminin gerekleri doğrultusunda, kanıta dayalı, koruma süreçleri yürütülmesi

H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi
Kapalı yerleşimlerin gelişimini kontrol ederek kentsel niteliğin aşınmasının önüne geçilmesi

H2/S1. Yeşil Alanların Korunması ve Artırılması
Mevcut doğal ve tarıma dayalı yeşil alanların korunması ve artırılması
Yeşil alanların yapısal, morfolojik ve tipolojik karakterlerini korunması

H2/S2. Yeşil Ağ Oluşturma
Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması
Dere boyunca kamusal yeşil koridor yaratılması

H2/S3. Kentsel Gelişimin Yeşille Beraber Planlanması
Dönüşüm alanlarının yeşille beraber tasarlanması
Yeşilin eksik olduğu karakter alanlarında kamusal yeşil alanlar ve yeşil sokakların artırılması
Meram Bağları’na referansla kentsel tarım modelinin oluşturulması

H2/S4. Tarım Arazileri ve Meram’a Özgün Bağların Korunması
Meram Bağları sit alanının korunması
Meram Bağları’nın gelişim  ve dönüşüm baskısından kurtarılması
Kırsal kalkınmanın desteklenerek kırsal yaşamın özendirilmesi

H2/S7. Kamusal Yeşil Alanların Sosyalleşme Mekanları Oluşturması
Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak 
kullanılması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşıma ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkanı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Kültür varlıklarının yoğun olduğu bölgelerde, koruma-kullanma stratejileri geliştirilmesi
Tarımsal üretim geleneğini muhafaza etmeyi sağlayacak güncel küçük ölçekli tarım stratejileri 
geliştirilmesi

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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Meram Bağları karakter alanı içinde, Meram’ın tarihi boyunca gelişen kırsal yerleşimlerin merkezleri, birçok yolun kesişimi ile 
biçimlenir. Cami, okul, mezarlık gibi kamusal işlevler bu odak noktalarında yer alır. 

Günümüzde bu odaklar tanımsız artık alanlar niteliğindedir. Sert zemin tasarımı yapılmamış, homojen kaba bir asfalt 
görünümündeki bu alanlar, araç parkı, yaya alanları ve peyzaj tasarımı ile iyi tasarlanmış kamusal odaklar haline gelebilir.

Bu alanları tanımlayan yapıların cephelerinin ve bahçe duvarlarının da bir düzeni olmadığı ortadadır. 

Bu alanların sert zemin ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması, bu küçük meydanları tanımlayan cephe ve duvarların 
tasarlanması, tüm Meram’a yayılmış bu birçok odağın kimliklenmesi ve sağlıklı bir kentsel çevrenin oluşturulması adına 
önemli bir tasarım problemidir.

Meram Bağları Kırsal Odaklar

Çakılırmak Odağı 20192003

1955
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I3.  Dereköy
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Meram Deresi
Doğal Yapı/Kız Kayaları, 
3. Derece Sit Alanı (Meyve Bahçeleri)

H1/S6. Özgün Mimari Değerlerin Evrensel Koruma İlkelerine Göre Korunması
Sadece tarihin belirli bir dönemine yoğunlaşmadan, tüm kültür varlıklarının bir süreklilik içinde ele alınarak 
korunması
Koruma biliminin gerekleri doğrultusunda, kanıta dayalı, koruma süreçleri yürütülmesi

H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması 
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S1. Yeşil Alanların Korunması ve Artırılması
Mevcut doğal ve tarıma dayalı yeşil alanların korunması ve artırılması
Yeşil alanların yapısal, morfolojik ve tipolojik karakterlerini korunması
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H2/S2. Yeşil Ağ Oluşturma
Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması
Dere boyunca kamusal yeşil koridor yaratılması 

H2/S3. Kentsel Gelişimin Yeşille Birlikte Planlanması
Dönüşüm alanlarının yeşille beraber tasarlanması
Yeşilin eksik olduğu karakter alanlarında kamusal yeşil alanlar ve yeşil sokakların artırılması
Meram Bağları’na referansla kentsel tarım modelinin oluşturulması

H2/S4. Tarım Arazileri ve Meram’a Özgün Bağların Korunması
Meram Bağları sit alanının korunması
Meram Bağları’nın gelişim  ve dönüşüm baskısından kurtarılması
Kırsal kalkınmanın desteklenerek kırsal yaşamın özendirilmesi

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşıma ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkanı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Kültür varlıklarının yoğun olduğu bölgelerde, koruma-kullanma stratejileri geliştirilmesi
Tarımsal üretim geleneğini muhafaza etmeyi sağlayacak güncel küçük ölçekli tarım stratejileri 
geliştrilmesi

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması 
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I4.  Gödene Denizlihan Tarımsal Nitelikli Odak Yapılaşma
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Tarımsal nitelikli yapılaşma
TOKİ ile Yeni Küçük Sanayi Sitesi arasında 

I4



Meram Kentsel Tasarım Rehberi66 Strateji Belgesi 67

H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S6. Kamusal Yeşil Alanların Eşit Bir Şekilde Dağılımının Sağlanması
Tanımsız ve boş alanların yeşil alan olarak değerlendirmesi 
Mevcut yeşil alanlarının niteliğinin artırılması, çeşitlilik sağlanması 

H2/S7. Kamusal Yeşil Alanların Sosyalleşme Mekânları Oluşturması
Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görülmesi ve sosyalleşme mekanı olarak 
kullanılması

H2/S8.  Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşıma ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkânı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek alanlarda, organize, nitelikli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin 
özendirilmesi ve bunun gerektirdiği mekânsal organizasyonun teşkil edilmesi

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I5.  Gödene Toplu Konut Alanı
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Planlı Gelişme
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H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S6. Kamusal Yeşil Alanların Eşit Bir Şekilde Dağılımının Sağlanması
Tanımsız ve boş alanların yeşil alan olarak değerlendirmesi 
Mevcut yeşil alanlarının niteliğinin artırılması, çeşitlilik sağlanması 

H2/S7. Kamusal Yeşil Alanların Sosyalleşme Mekânları Oluşturması
Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak 
kullanılması

H2/S8.  Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşıma ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkânı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek alanlarda, organize, nitelikli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin 
özendirilmesi ve bunun gerektirdiği mekânsal organizasyonun teşkil edilmesi
Merkez alanlardan uzak olan yerleşim alanları için yerinde istihdam imkânlarının sunulması

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I6.  Sahibiata Mahallesi
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Tarihi merkeze yakınlık - Alaaddin Tepesi güneyinde
Kentsel önemli tarihi ve turistik mekanlar - Atatürk, Etnoğrafya, Sahibiata Müzesi
Şükran Mahallesi dönüşüm alanı ile komşu konum
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H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S2. Yeşil Ağ Oluşturma
Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması
Dere boyunca kamusal yeşil koridor yaratılması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşım ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkanı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Kültür varlıklarının yoğun olduğu bölgelerde, koruma-kullanma stratejileri geliştirilmesi

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I7. Alakova Konut Gelişim 
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ
Küçük sanayi sitesi
Demiryolu
Şehirlerarası Yol - Karaman- Konya yolu
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H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S6. Kamusal Yeşil Alanların Eşit Bir Şekilde Dağılımının Sağlanması
Tanımsız ve boş alanların yeşil alan olarak değerlendirmesi 
Mevcut yeşil alanlarının niteliğinin artırılması, çeşitlilik sağlanması 

H2/S7. Kamusal Yeşil Alanların Sosyalleşme Mekânları Oluşturması
Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak 
kullanılması

H2/S8.  Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber  düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Demiryolundan banliyö olarak yararlanılabilmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşım ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkanı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Büyük arazi kullanımı gerektiren üniversite, küçük sanayi sitesi vb. yoğun ve güçlü alanların yakın 
çevresinde/girişlerinde vb. hizmet alanları (yeme-içme, sosyal, ticari vb.) sağlanması

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I8. Çeçenistan Caddesi - Dr. Ahmet Özcan Caddesi
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ
Kentsel dönüşüm,
Demiryolu hattı,
Ana cadde ve ticari merkez niteliği
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H1/S7. Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması
Değişik konut ihtiyaçlarına yönelik konut sunumlarının bir arada sağlanması
Mahalle ve bölge kimliğinin teşkili için değişken alt sokak kurgularının bir arada bulunması
Yapılaşmanın ilkelerinin, karakter alanı özgün yapısını sürdürecek biçimde tanımlanması
Yapıların birbirleriyle ve sokak ile ilişkilerinin tanımlanması ile açık alan düzeninin örgütlenmesi

H2/S6. Kamusal Yeşil Alanların Eşit Bir Şekilde Dağılımının Sağlanması
Tanımsız ve boş alanların yeşil alan olarak değerlendirmesi 
Mevcut yeşil alanlarının niteliğinin artırılması, çeşitlilik sağlanması 

H2/S7. Kamusal Yeşil Alanların Sosyalleşme Mekânları Oluşturması
Meram Bağları’nı kamusal yeşil örüntünün bir parçası olarak görme ve sosyalleşme mekanı olarak 
kullanılması

H2/S8.  Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımann güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Demiryolundan banliyö olarak yararlanılabilmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H4/S3. Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi 
Eğitim ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bu yapıların pozitif  kentsel mekanlar üreterek yaya dolaşımı 
ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonun sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşım ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkânı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması
Konut alanlarında alt merkezlerin oluşturulması

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I9. Gıda Tarım Üniversitesi ve Çevresi
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Şeker Fabrikası
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H2/S2. Yeşil Ağ Oluşturma
Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması

H2/S3. Kentsel Gelişimin Yeşille Beraber Planlanması
Dönüşüm alanlarının yeşille beraber tasarlanması
Yeşilin eksik olduğu karakter alanlarında kamusal yeşil alanlar ve yeşil sokakların artırılması

H2/S8.Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber  düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşım ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme imkânı, 
özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları sağlanması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Büyük arazi kullanımı gerektiren üniversite, küçük sanayi sitesi vb. yoğun ve güçlü alanların yakın 
çevresinde/girişlerinde vb. hizmet alanları (yeme-içme, sosyal, ticari vb.) sağlanması

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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I10.  Tren Garı ve Çevresi
Uyarıcı/teşvik edici GÜÇ:
Demiryolu Garı
Tarihi Yapılar
Yeni Meram Caddesi
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H1/S6. Özgün Mimari Değerlerin Evrensel Koruma İlkelerine Göre Korunması.
Sadece tarihin belirli bir dönemine yoğunlaşmadan, tüm kültür varlıklarının bir süreklilik içinde ele 
alınarak korunması
Koruma biliminin gerekleri doğrultusunda, kanıta dayalı, koruma süreçleri yürütülmesi

H2/S2. Yeşil Ağ Oluşturma
Doğal yeşil alanların yeşil kamalar olarak kente sızması ve kentin doğayla etkileşiminin artırılması
Mevcut yeşil sokakların yeşil koridora dönüşmesi, doğal yeşil alanlara bağlanması

H2/S8.Yeşil Alanlarla Erişim ve Hareket Sürekliği Sağlanması
Açık alan sisteminin yeşille beraber  düşünülmesi
Yeşil alanların mahalleler/kullanıcılar/kullanımlar arasındaki bağlantının güçlenmesine katkı koyması

H3/S7. Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi
Yaya ve bisiklet sisteminin temel dolaşım sistemi olarak düzenlenmesi
Toplu taşımanın güçlendirilmesi ve mekânsal örgütlenmesi
Demiryolundan banliyö olarak yararlanılabilmesi
Karayolu kademelenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması
Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş, kesişim, aktarma noktalarının mahalle ve kentsel ölçekte 
düzenlenmesi, arazi kullanım yapısı, merkez, kamusal yeşil, eğitim vb. ile bütünleştirilmesi
Altgeçit/üstgeçitlere gerek kalmadan yaya sürekliliğinin sağlanması

H5/S3. Alt Merkezler Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak
Yaya, toplu taşım ve özel taşıtlarla erişilebilir konumlarda özel taşıtlar ve bisikletler için park etme 
imkânı, özel ve toplu taşıtlar için indir/bindir noktaları, duraklara yaya ve bisiklet ile erişim yolları 
sağlanması

H5/S6. Ekonominin Güçlendirilmesi/Özgün Ekonomik Değerin Potansiyelini/Gücünü 
Kullanmak 
Büyük arazi kullanımı gerektiren üniversite, küçük sanayi sitesi vb. yoğun ve güçlü alanların yakın 
çevresinde/girişlerinde vb. hizmet alanları (yeme-içme, sosyal, ticari vb.) sağlanması

H5/S7. Kamusal Örüntü/Açık Alanlar
Kent içinde, ulaşım altyapısı ya da gelişme koşulları sebebiyle artık alan durumunda kalmış alanların 
aktif  açık alanlara dönüştürülmesi
Kamusal alanlar ve açık alanların devamlılık arz etmesinin sağlanması
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Arayüz (ya  da Kentsel Arayüz): İki farklı mekânsal durumun bir araya gelişi sonucu oluşan mekânsal durum. 
Arayüz kavramı mekânsal bir bileşene (ör. ticari bir cadde ile konut bölgesinin bir araya gelişini şekillendiren 
açık mekanlar dizgesi) ya da yüzey durumlarına (ör. bir açık alana bakan bir dizi ticari birimin cephelerinin özel 
olarak ele alınması) işaret edebilir.  

Avar Yeri: Konya ve çevresinde büyük sebze bahçelerine verilen isim. (Oktaç, 2001)

Ayrıklık – Bitişiklik: (Morfoloji) Ayrıklık-bitişiklik, kentsel yapı adalarının farklı formasyonlarını; yapılı 
çevrenin kütlesel süreklilik seviyesini ve yapıların birbiriyle kurduğu cephe ilişkilerini tanımlar. 

Bağlantı Parkları: Kent içi yeşil çizgisel rekreasyon alanları ve ekolojik koridor olmaya uygun alanlarda yapılan 
sürekliliğe sahip yeşil açık alanlar.

Bağlantısallık: (Morfoloji) Sokak örüntüsünün sürekli ve devamlı olması durumu.

Büğet: Su kanalları boyunca suyun dinlenmesi, biriktirilmesi ve taşkınların önlenmesi amaçlarıyla oluşturulan 
küçük baraj göletlerine verilen ad. 

Bütünleşme: (Morfoloji) Farklı hareket ve/veya yapı yoğunluklarına sahip kentsel bölgeler arası geçisin 
tasarlanması. 

Cep Parkları: Kent içinde sınırlı rekreasyon fırsatı sunarak hemen yakın çevresine hizmet eden küçük parklar.

Çaraş : Torba içindeki üzümün ayaklar altında ezilerek şırasının çıkanlması için kullanılan, taş veya tuğladan 
yapılıp içi sıvanan, zeminine yerleştirilen boru ile şırayı dışarı aktaran havuz ve pekmez leğeninin kaynatıldığı 
ocaktan oluşan üstü kapalı mekan. Şırahane. (Oktaç, 2001)

Çeper: (Yapı, peyzaj ya da ada ölçeğinde) Bir kurgunun dış hattı. Ör. Yapı adasının çeperi.

Çeşitlilik ve Kademelenme: (Morfoloji) Çeşitlilik bir alanda (çoğunlukla mahalle ölçeğinde) değişik kütle 
kompozisyonlarına sahip yapıların birlikte sunulması. (Yatay ve dikey bloklar, müstakil konutlar gibi) işaret eder. 
Kademelenme ise bu farklı yapı kompozisyonları arasında kademeli geçişlerin olması durumudur. Ör. Yüksek 
blokların yanında daha az katlı yapıların olması ardından bahçeli konutların konumlanması gibi. 

Çift Cidar: Mimaride yapının dış katmanının iki  seviyeden oluşması durumuna verilen isim. Çift cidarlı 
yapılarda, ikinci katman hemen  yapının kabuğunun dışında olabileceği gibi, bir-bir buçuk metre kadar mesafede 
tanımlanıp yapı dışında kış bahçesi olabilecek bir ara mekan da oluşturulabilir. 

Dayanıklılık: (Morfoloji) Yapılı çevrenin değişen koşullara, kentsel risklere ve doğal afetlere karşı dayanıklı 
olabilmesi. Terim olarak dayanıklılık, fiziki dayanıklılığın ötesinde, işlevsel olarak uyum sağlayabilme kapasitesine 
de işaret eder. Ör. Yoğun ticari faaliyete göre kurgulanmış bir bölgenin uzun zaman sonra ticari işlevinin azalması 
sonucu başka işlevlere dönüştürülebilmesi. 

Deneyim (ya da Kentsel Deneyim): Bir kentlinin ya da turistin kent mekanında vakit geçirmesi ve geçirdiği 
vakit süresinde yaşadığı deneyimler. Deneyim kavramı sürekli ve bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Drenaj: Yağmur suyunun tahliyesi, sert zemin kaplamaları üzerinden veya çatılar üzerinden toplanarak tahliye 
kanalları ya da toprağa eriştirilmesi.

Ekolojik Süreklilik: Bir ekosistemi oluşturan tüm bileşenlerin, bitkiler-canlılar ve bu canlılar için gerekli 
koşulların, su ve ya toprak durumu, kesintisiz bir biçimde kurgulanması. Ör. Canlıların yaşama alanı olan bir 
koruluğun otoyol tarafından bölünmemesi.

Erişilebilirlik: Herhangi bir mekanın, hizmetin ya da teknolojinin engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes 
tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması.
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Esneklik: (Morfoloji) Yapılaşma alanlarında kentsel dokunun bütüncül ve esnek bir tipolojik çeşitlilik sunması. 

Geçirgenlik: (Morfoloji) Kentsel yapının bir alanda insanların ve araçların hareketine olanak sağlama veya 
kısıtlama oranı ve insanları veya araçları bir alanda taşıma kapasitesidir.

Gözeneklilik: (Morfoloji) Yapıların ve yapı adalarının yüzey-boşluk oranlarının farklı yapı tiplerine göre 
tanımlanması ve denetlenmesi.

Hâkim tip: Bir bölgenin mimari karakterini belirleyen benzer tipolojik nitelikler gösteren yapı gruplarını 
tanımlar.

Hayat:  Bir konutun avlusunda, dış mekân ve iç mekân arasında, zemini taş döşeli, çoğu günlük etkinliğin 
gerçekleştiği ara mekân.

İzbe: Subasmanın öncülü. Kısmen zemin kat altında yer alır, yapıyı yerden yükseltir, çoğunlukla depo olarak 
kullanılır. Günümüzün yarım-bodrum kat tabirinin geleneksel ismi.

Kamusal Alan: Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve 
gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına 
işaret etmek için kullanılan kavram.

Kapalılık – Açıklık: (Morfoloji) Yapıların ve kentsel çevre bileşenlerinin kütle kompozisyonları ile birlikte, 
cephe nitelikleri, peyzaj tanımı gibi tüm bileşenleri göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan, görsel algı ve 
fiziksel hareket imkanlarının bütünü.

Kapalı Yerleşim: Bir grup yapının kullandıkları ortak açık alanlarla birlikte yerleşke olarak kurgulanması. Ör. 
Site veya kampüs gibi yerleşimler kapalı yerleşimlerdir.

Kentsel Yapı: Ulaşım, peyzaj, mimari gibi tüm bileşenlerin biçimleri ile bu bileşenlerin bir araya geliş biçiminin 
oluşturduğu durum. 

Konfor (Çevresel konfor): Çevresel ve algısal bileşenlerin insan fizyolojisi ve algısı üzerinde olumsuz bir etkiye 
sebep olmayacak şekilde kurgulanması. 

Koridor (gelişme koridoru, yeşil koridor…): Çizgisel süreklilik arz eden kentsel durumlar. 

Kültür Yapısı: Sinema, tiyatro ve kütüphane gibi kültürel işlevlere hizmet eden yapılar. 

Mabeyn: Tek katlı konutlarda, haremlik ve selamlık mekânların açıldığı ara mekân.

Mahalle Parkları: Mahalle parkları, bir veya birkaç mahallenin ortak kullanımına açık rekreasyon imkanı 
sağlayan yeşil alanlardır. 

Mimari İkincil Elemanlar: Yapının strüktürel elemanları (kolon, kiriş, döşeme) ve kabuk elemanları (duvar, 
çatı) dışında yapıyı tamamlayan ek elemanlar. Pergola, saçak, kış bahçesi vb.

Okunabilir(lik): Kent biçiminin ve işlevsel kurgunun kentlilerce kolay anlaşılabilir olması. 

Pasif  Güvenlik (Güvenli Kent) : Kamusal alanın güvenliğinin tasarım araçları ile teşkil edilmesi. Mümkün 
olduğunca kolluk kuvvetlerine ya da izleme teknolojilerine gerek duymadan mekânın izlenen bir mekan haline 
gelmesi. Ör. Konutların mutfaklarının çocuk oyun alanlarını izlemesi gibi.

Perakende Koridoru: İki tarafı ticari işlevlerce sarılmış sokak ya da cadde.
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Puşta: 1.Konya üzüm bağlarında, kökleri derinlere giden omcalann, rutubetten en iyi şekilde faydalanabilmesi 
için geliştirilmiş, toprağın içine, ana arka dik olarak, taban genişliği 0.80-l.30m., ağız genişliği l.70-2.5m, uzunluğu 
3.00-5.00 m, iç yüksekliği 0.80- 2.0 m. gibi istenilen boyutta açılan bağ biçimi ve birimi. (Oktaç, 2001)

Sofa: Birden çok odanın açıldığı ortak kullanım mekânı. 

Strateji: Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için belirlenen yolların ve uygulanan yöntemlerin tümüdür. 
Hedeflere ulaşmak için fırsatların ve güçlerin kullanım planıdır. Strateji, politikayı da içeren genel bir kavramdır. 
Stratejinin amacı, temel hedefler ve politikalar yoluyla ulaşmak istenen durumu tanımlamaktır. Politikalar ilkeleri 
belirtirken, strateji, amaçları ve ilkeleri yerine getirmede kullanılacak araçları sunar. 

Süreklilik: (Morfoloji) Yapı biçiminin ya da işlevin devamlı olması. Ör. Yapı saçaklarının aynı kotta olması, yan 
yana olan binaların cephe elemanlarının aynı hizada olması ya da yeşil alanların birbirini devam ettirmesi gibi…

Tahtaboş: Avluya açılan tek tarafı açık üstü kapalı mekân. Çoğunlukla yapı çatkısı içinde bir duvarın açık 
bırakılması ile üretilir, iç ve dış mekân arasında bir geçiş mekânı oluşturur.

Termal Kütle: Bir yapı içinde bilinçli olarak ısı toplamak ve sonra biriktirdiği ısıyı dışarı vermek için kurgulanmış 
termal kapasitesi yüksek bileşenler. Ör: Kış bahçesi içine yapılan kalın bir duvar gün boyunca gün ışığına maruz 
kalıp ısıyı biriktirecek, gün sonunda da hava soğuduğunda bu biriktirdiği ısıyı dışarı vererek mekânı ısıtacaktır.

Tipoloji: Yapı kültürünün bir sonucu olarak ortaya çıkan tekrar eden yapı yapma biçimlerinin etüd edilmesine 
dayanan bir çalışma biçimidir. Sıklıkla kullanılan tip kavramına karşıt tipoloji, tiplerin etüdünden elde edilen 
bilginin biriktirilmesi ve özgün tasarım önerilerinde kullanılmasına karşılık gelir.

Ulaşılabilirlik: (Morfoloji) Bir yerleşime ait parçaların bütüncül bir ulaşım sistemi içinde kurgulanması, sistemin 
her parçasına erişilebilmesi. 

Uyumluluk: (Morfoloji) Kentin hem bütününde, hem alt parçalarında farklı doku  kompozisyonlarının birbirine 
eklemlenmesi, ölçü-ölçek ilişkilerinin doğru kurgulanması, sürekliliklerin sağlanması

Yağmur Bahçeleri: Yağmur suyu drenaj sistemlerinin kurgulanması vasıtasıyla bilinçli olarak yağmur sularının 
aktarıldığı açık alanlar. Mevsime göre kuru halde ya da birikmiş su ile göletler halinde olabilirler. (Bkz. T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Yağmur Bahçesi Uygulama Kılavuzu, 2019).

Yer Duygusu: Bir yere ait, biçimsel, peyzaj ve kültürel bileşenlerin toplamının sonucu olarak o yeri deneyimleyen 
bir insanda oluşan duygular bütünü. 

Yeşil Koridor: Kent içi yeşil çizgisel rekreasyon alanları ve ekolojik koridor yaratılamayacak genişlikteki ana 
caddeler üzerinde peyzaj ile sağlanan süreklilik arz eden yeşil alanlar.

Yönelim: Bir yapının ana cephesinin baktığı yön. Ör. Bir konut yapısı için salon ve yaşama mekânlarının yer 
aldığı cephe.
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