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KENT ATLASI/STRATEJİ BELGESİ/TASARIM REHBERİ

Rehberin Kurgusu

Meram Kentsel Tasarım Rehberi uygulayıcılar, yerel yönetimler, şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları 
ve kentsel tasarımcılar arasında, yerleşimde uygulanacak projeler öncesi ve uygulama esnasında olabilecek 
tartışmalara yardımcı olabilecek ve süreç yönetimine ilişkin araçların tanımlanması ile yerel yönetimlere yol  
gösterici nitelikte bir kaynaktır.

Kent Atlası

Kent Atlası, Kentsel Tasarım Rehberi çalışmasının ilk cildini oluşturmaktadır. 

Kent Atlası çalışmasıyla, Konya kentinin bir bölümünü oluşturan Meram kentsel alanının yanı sıra, koruma 
altındaki Meram Bağları bölgesi, çeperde bulunan yarı kırsal-yarı kentsel yerleşim dokuları, kırsal yerleşim 
dokuları ve kentsel alana bitişik konumda bulunan tarım alanlarına yönelik temel araştırma ve inceleme verileri 
ortaya konulmuştur. Rehberin oluşturulmasına esas teşkil eden planlama çalışmalarının sentezinin sunulduğu bu 
bölümde Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanan Meram’ın, tarih içinde gelişimi, mevcut durum tespitleri, sahip 
olduğu değerlere yönelik tespit ve sentez haritaları yer almaktadır. Bu bağlamda, yerleşimi anlamak için yere 
özgü veriler doğal, fiziksel, ve sosyal bağlam başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca yürülükteki planların kararları 
ve hâlihazıra ilişkin veriler ile bağlam yorumlanmış, harita ve veri tabanları ile Kent Atlası oluşturulmuştur. Kent 
Atlası, Strateji Belgesi ve Tasarım Rehberi için altlık oluşturmaktadır.

Strateji Belgesi

Meram Kentsel Tasarım Rehberi çalışmasının ikinci cildini oluşturan Strateji Belgesi, kimlikli ve özgün bir 
kentsel mekân gelişimini sağlayacak politika, hedef  ve stratejileri belirlemekte, böylece yerleşimin gelişimini, 
kentsel tasarım öncelikleri gözetilerek en yüksek standartta sağlamayı amaçlamaktadır. Strateji Belgesi Meram’ın 
geleceğine odaklanır,  yerleşimin zayıf  yönlerini analiz eder, kentsel gelişimle ilgili eğilimleri değerlendirir  ve 
güçlü yönlerini temel alarak gelişim beklentilerini ana hatlarıyla belirtir ve bunları uygulamak için öncelikler 
belirler. 

Strateji Belgesi, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Meram’ın geleceğe dair vizyon ve misyonunu 
belirleyebilmek, bütüncül bir yaklaşım ve çözüm üretmek ve evrensel kent politikalarını uygulayabilmek için 
öncelikle yerleşime özgü sorun ve fırsatları tanımlar, ve belirlenen hedefler ve stratejiler aracılığıyla evrensel 
tasarım yaklaşım ve politikalarını yerleşime adapte eder. Bu ölçekte çalışma, kentsel tasarım stratejileri ve 
ilkelerinin belirlenmesinde de bir kılavuz görevi görmekte ve seçilen karakter ve program alanları için tasarım 
çerçeveleri oluşturmaktadır. 
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İkinci bölümde ise yere özgü geliştirilen kentsel tasarım şemaları bulunmaktadır. 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. Bu etapta elde edilecek yerleşmeye 
ilişkin Strateji Belgesi, kentsel tasarım çalışmaları yapılacak öncelikli bölgelerin tespit edilmesini ve bu alanlarda 
yapılacak uygulama süreçlerini tanımlayan bilgi ve şemaların hazırlanmasını da içermektedir. Strateji Belgesi, 
Meram Kentsel Tasarım Rehberi için altlık oluşturmaktadır.

Tasarım Rehberi

Tasarım Rehberi, Meram Kentsel Tasarım Rehberi çalışmasının üçüncü cildini oluşturmaktadır. Tasarım Rehberi, 
Strateji Belgesi’nde kararlaştırılan kentsel tasarım politikaları ve hedefler doğrultusunda, sokaklar, ulaşım ve 
dolaşım, Meram Deresi su kıyısı, yeşil alanlar olmak üzere kamusal açık alanlar ve yapılara odaklanmakta, bunlara 
ilişkin genel ilkeleri belirlemekte ve farklı karakter alanları için  Meram’ın  bütününe uygulanabilecek öneriler 
geliştirmektedir. Tasarım Rehberi özgün kentsel çeşitliliğin korunması, yeşil bir kentsel gelişimin sağlanması, 
yürünebilir ve erişilebilir bir kent olması, değişimin ve sürekliliğin dengelenmesi ve kentsel bütünlüğün ve 
sürekliliğin sağlanması için yardımcı olacak bir kaynaktır.

Tasarım Rehberi iki bölümden oluşmaktadır; Tematik Tasarım Rehberi ve Yere Özgü Tasarım Rehberi. Tematik 
Kentsel Tasarım Rehberi bölümünde kamusal açık alanlar ve yapıların niteliğine ve kurgusuna dair ilkeler 
geliştirilmiş,  görsel bir dil ve metin aracılığı ile ifade edilmiştir. Yere Özgü Tasarım Rehberi bölümünde ise seçili 
iki farklı karakter alanı üzerinden tematik rehberde belirlenen ilkelerin alana nasıl uygulanması gerektiğine dair 
bilgi verilmiştir.

MERAM KENT ATLASI MERAM KENTSEL TASARIM 
STRATEJİ BELGESİ

MERAM KENTSEL TASARIM 
REHBERİ

YERLEŞİMİ ANLAMAK SORUNLAR ve FIRSATLAR
YERLEŞİME ÖZGÜ POLİTİKALAR

KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI 
YAPILACAK ÖNCELİKLİ BÖLGELER

TEMATİK REHBER:
 Morfoloji
 Açık Alanlar
  Ulaşım Dolaşım
  Yeşil Alanlar
 Yapılaşma

YERE ÖZGÜ REHBER:
 Meram Bağları ve Deresi
 Çeçenistan ve Dr. Ahmet   
           Özcan Caddeleri

Vizyon

Karakter Alanları
Program Alanları

Misyon ve Hede�er
Stratejiler
Eylem Alanları

Doğal Bağlam

Sentez Çalışmaları
Meram Karakter Alanları

Fiziksel Bağlam
Sosyal Bağlam
Kentsel Gelişim ve Planlama

KENTSEL TASARIM REHBERİNE 
YÖN VERMEK

    KENT ATLASI                                             STRATEJİ BELGESİ                                     TASARIM REHBERİ
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İLKE VE HEDEFLER

İlke ve hedefler, Meram için önerilen ve bütüncül bir yaklaşım ile çözüm üretebilmek için yerleşime özgü 
hale getirilmiş olan evrensel kent politikaları ve kentsel tasarım yaklaşımlarını detaylandırılmakta, ve analiz 
çalışmaları sonucu belirlenen karakter alanlarının en iyi temsil edildiği kent dokuları/odaklar için, kavramsal 
şemalar aracılığıyla stratejik yaklaşımlar geliştirmekte kullanılan yaklaşımlardır. 

Meram’a uyarlanmış evrensel kentsel tasarım yaklaşımları, hedeflerin, kentsel tasarım ilke ve stratejilerinin 
belirlenmesinde de bir nevi kılavuz görevi görmekte, seçilen karakter ve program alanları için tasarım çerçeveleri 
oluşturmaktadır.

Çalışma alanı için sunulmuş yere ait ilke ve hedefler, tanımlanmış karakter alanları için öneriler geliştirilmek üzere 
kullanılmaktadır. Karakter alanları oldukça çeşitlilik göstermektedir (Bkz. Atlas, Karakter Alanları). Stratejiler 
geliştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, çalışma alanında analiz aşamasında tariflenen tipolojik 
çalışmaların bir temel oluşturması ve bunların Meram’ın hassas bölgelerini temsil etmesidir. 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 alanlarda ilke ve hedefler belirlemek ve bunlar 
doğrultusunda mekansal stratejiler geliştirerek Meram’ın bütünü için bir gelecek öngörmeye imkan vermektedir.

Belirlenmiş olan alanlar geçmişte ve bugün Meram’ı karakterize eden alanları vurgular ve yerleşime özgün 
kimliğini veren doğal, fiziksel ve kültürel özellikleri barındırır. Bu alanlar için geliştirilecek stratejiler önerildiği 
bölgenin özgün değerlerini koruyarak iyileştirirken, diğer yandan da gelişim ve dönüşümün baskısıyla kimliğini 
kaybetmekte olan dokular üzerindeki baskıyı azaltacak önerileri içermektedir. 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 sırasıyla 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 girmekte ve belirlenen birtakım stratejiler birden çok hedefi gerçekleştirmek 
için araç haline gelebilmektedir. 
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Bütün bu hedefler, ilkeler ve stratejiler uygulandığında Meram daha sürdürülebilir, dayanıklı, erişim ve ulaşımı 
güçlü, bulunduğu doğal, fiziksel ve sosyal bağlamla uyumlu ve tutarlı, sürekli ve bağlantılı, yoğunlukların 
dengelendiği, mekansal çeşitlik, kullanıcı ve kullanım çeşitliliğiyle beraber toplumun bütün bireylerini gözeten, 
okunaklı ve algılanabilir bir kentsel yaşam sunacaktır.

Çözünürlük
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KENTSEL TASARIM ŞEMASI

Meram Bağları’nı Koruyarak Tarımsal Üretimi Destekleyerek Geleceği Biçimlendirmek

Bütüncül bir yaklaşım geliştirebilmek ve farklı karakter alanları ve mahalleler arasındaki sürekliliği, bütünlüğü, 
çeşitliliği ve özgünlüğü vurgulayabilmek için üst ölçekte bir takım stratejik kararlar alınması bunların kentsel 
tasarım şeması ile dile getirilmesi tematik rehbere geçilmeden önce yapılması gereken bir aşamadır. Böylece 
mekansal strateji ve ilkelerin belirlendiği tematik rehberi bütünlük içinde değerlendirme fırsatı oluşur.

Meram Bağları ve Tarım Alanlarının Özgünlüğü Devam Ettirilmesi:

Doğal olduğu kadar kültürel miras açısından da önemli olan ve doğal sit alanı olarak tanımlanan Meram Bağları, 
tarih boyunca sadece yeşil alan veya tarım alanı olarak değil, toplumsal yaşam açısından da çok önemli bir yer 
olmuştur. Bu nedenle tarıma bağlı yeşil ve mimari dokunun oluşturduğu tipolojik karakteri korumak ve geleceğe 
aktarmak gerekmektedir. 

Bu özgünlüğü korumak ve devam ettirebilmek için bölge bir bütün olarak ele alınmalı, mimari, bahçeler, parsel 
düzeni ve sokaklar ile açık alanlar olduğu gibi korunmalı, gerekli olduğu durumlarda iyileştirme yapılmalıdır.

Meram’ın kimliğinde önemli bir role sahip olan tarımsal alanlar da benzer bir hassasiyetle ele alınmalı, tarımı 
sürdürmek üzere çalışmalar yapılmalıdır. Çalışma alanının büyük bir kısmını kaplayan tarım alanlarında 
yapılaşma kontrol edilmeli, tarım peyzajının deneyimlenmesine imkan verecek şekilde kentlinin bu alana erişimi 
sağlanmalıdır. Kullanarak koruma, sahiplilik, bilinçlenme, özendirme önemli ilkeler olarak benimsenmeli, bu 
bağlamda mekansal düzenlemeler yapılmalıdır.

Alt Merkezler Tasarlanması:

Alt merkezler tasarlanması, kent merkezine bağımlılığı azaltmak, bir takım kentsel hizmetlere hızlı ve kolay 
erişimi sağlayabilmek ve toplumsal yaşamda canlılık yaratmak adına önemlidir. Bu alanlar kamusal ve ticari 
işlevlerle desteklenmeli, bireylerin ve grupların bir araya gelebilecekleri kamusal açık alanlar, park ve meydanlar  
ile etkinlik alanları sunmalıdır. 

Konut alanlarında oluşturulacak alt merkezlerin kentsel ana arterler üzerinde birbirine bağlantılı olması kent 
içi ulaşım ve dolaşımı açısından önemlidir. Yaya, bisiklet, araç ve toplu taşıma gibi farklı ulaşım bileşenlerinin 
birbirleriyle ve arazi kullanımı ile bütünleşik biçimde ele alınmalıdır.
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KARAKTER ALANLARI

±ÖLÇEK: 1 / 80.000
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Demiryolunun Ayırıcılığının Ortadan Kaldırılması:

Demiryolu koridoru boyunca kent doğu ve batı eksenlerinde bölünmekte, demiryolu Meram ile Karatay ilçeleri 
arasında bir bariyer olarak ilerlemektedir. Kent ölçeğinde sorun olarak tarif  edilebilecek bu durumu hafifletmek 
adına yaya ve bisiklet bağlantıları kuvvetlendirilmeli, merkeze yaklaşıldığı kısımlarda özellikle istasyon bölgeleri, 
kamusal mekan olarak ele alınıp kentsel odaklar oluşturulmalıdır.

Meram Deresi:

Kentin doğu-batı eksenince uzanan Meram Deresi’nin dere boyu, kente su peyzajı olarak tekrar kazandırılmalı, 
suyun akması için gerekli dere iyileştirme çalışmaları yapılarak yeşil sürekliliğinin de sağlandığı ekolojik bir 
koridora dönüştürülmelidir. Bu ekolojik koridor açık alan sistemi ve yeşil sistemin önemli bir bileşeni haline 
getirilmelidir.

Dönüşümün Tasarlanması:

Dönüşmüş ve henüz dönüşmemiş veya dönüşümü düşünülmeyen alanlar arasındaki ilişki, ölçek ve bütünlük 
problemi, ortak açık alanların tekrar tanımlanması, yapı tiplerinin değerlendirilmesi kentsel biraradalık ve 
yaşanabilirlik açısından önemlidir. Dönüşmüş veya dönüşmekte olan alanlar için tasarım kodları geliştirilmesi ve 
geçiş alanlarının tanımlanması, dönüşüm sonrası yaşamın biçimlenmesi, sadece yapının değil, açık alanların da 
tasarlanmasıyla sağlanabilir.

Ana Yol Boyunca Merkez:

Alaaddin Tepesi ve çeperindeki tarihi doku korunmalı, daha yürünebilir, bir kent merkezi kurgusu oluşturulmalıdır. 
Bedestenler Bölgesi, Şükran Mahallesi, Sahibiata Mahallesi gibi farklı kentsel dokular barındırdıkları mekansal 
fırsatlara göre kamunun deneyimlemesine imkan sağlayacak ticari, kültürel, sanatsal işevlere dönüştürülmelidir. 
Bu dönüşüm kendi içerisinde dokuya sadık kalarak evrensel ve çağdaş ihtiyaçları da sağlayacak biçimde 
gerçekleşmelidir. Her ne kadar birbirlerine komşu ancak farklı dokulara da sahip olsalar, mekansal olarak 
özellikle açık alan ve ulaşım-dolaşım sistemlerinde birbirleriyle bir bütünlük sergilemelidirler. 

Eksenler Yaratılması:

Süreklilik, bütünlük, erişim ve ulaşımı güçlendirebilmek, yaşam alanının okunurluğunu ve algılanabilirliğini 
artırmak, toplumsal yaşamı canlandırmak ve kentin odakları ve mahallelerini bağlayabilmek için yaya, bisiklet, 
araç ve toplu taşıma hatlarının süreklilik gösterdiği, kentin mekansal ve toplumsal bütünlüğün sürdürülebilmesi 
için birbirleriyle bağlantılı eksenler oluşturulmalıdır. 
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* http://konya.com.tr/portfolio-item/meram-2/
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Rehber Bileşenleri
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J.   
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KENT DOKUSU ve 
MORFOLOJİSİNE İLİŞKİN İLKELER 
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J1. Kent Dokusu ve Morfolojisi

Kentsel morfoloji; yapı ve örüntülerinin fiziksel/mekânsal tüm bileşenlerinin biçim, düzen, organizasyon, ölçü ve ölçek 
ilişkilerinin incelendiği bir çalışma alanıdır.

Kentsel morfoloji kentin mekânsal yapısını ve tipolojik karakterini temel olarak aşağıdaki konular ve sektörler doğrultusunda 
ele alır: 

KONULAR/SEKTÖRLER 
• Makroform
• Kentsel Biçem ve Karakter
• Açık Alanlar Sistemi 
• Tasarım Morfolojisi 
• Yapı Tipolojisi
• Kullanımlar: İşlevsel Yapı ve Alan Örgüsü 
• Peyzaj Tasarımı ve Açık Alanlar
• Mimari Tasarım Kriterleri

• İsim, Konum, Sınır ve Kimlik
• Mülkiyet Sahiplilik
• Tarih Kültür
• Doğal Yapı
• Yerleşme
• Yapılaşma
• Kentsel Peyzaj 
• Ulaşım, Dolaşım ve Erişim
• Altyapı

Meram Kentsel Tasarım Rehberi bütüncül olarak kentsel morfolojinin yukarıda bahsi geçen konularına tasarım stratejileri, 
ilkeleri, prensipleri ve ölçütleri ortaya koyar. 

Örnek olarak seçilen iki ayrı karakter alanı için (Meram Bağları ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi ve 
çevresi kentsel dönüşüm alanı) yere özgü yapı, parsel, yapı adası, sokak ve doku ölçeklerinde kütle-mekân/yapı-açık alan 
ilişkilerini düzenleyecek, mekân organizasyon kurallarını tanımlayacak tasarım esaslarının ve stratejilerinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir.  

J1
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J2. Fiziksel Mekanın Bileşenleri ve Tasarım Kuralları

Kent dokusunun mekânsal değerlerini koruyabilmek için fiziksel mekânın bileşenlerinin hem plan notlarında hem de 
kentsel tasarım projelerinde dikkate alınması esastır. 

Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçek planlama ve detay tasarım çalışmalarında, yapı/parsel/yapı adası/sokak ve doku 
ölçeklerinde, aşağıdaki hususların yalnızca ölçüler/rakamlar (taks, kaks, hmax, emsal bilgileri) üzerinden değil mekânsal 
tasarım prensipleri olarak belirlenmesi gerekir.

• Açık-yarı açık- yarı kapalı ve kapalı alan ilişkileri, 
oranları ve geçiş mekânları

• Arkad biçimleri
• Avlu tipolojileri
• Avluya dönük plan/cephe düzenlemesi
• Ayrık nizam yapılaşma
• Bina formları ve ölçekleri
• Blok konut ölçütleri
• Boşluğun ölçüsü, konumu, biçimi,
• Cephe/zemin oranı
• Cephe özelliği (doluluk boşluk/malzeme)
• Çeper blok tipolojileri ve ölçütleri
• Doluluk ve boşluk
• Düşük/yüksek yapı yoğunluğu
• Düzenli yapı adaları
• Kat sayısı
• En fazla saçak kotu

• Yapı yoğunluğu
• Ortalama kat yüksekliği
• Pasaj biçimleri
• Sokak örüntüleri
• Teras çatı düzenlemesi
• Tipolojik karakterin korunması ve yeniden üretimi
• Toplam kat alanı
• Yapı formu (yatay ve dikey)
• Yapıların yönlenmesi
• Algısal, görsel ve işitsel ölçütler
• Yer/platform altında yapılaşma
• Yola dönük plan/cephe düzenlemesi
• Yüksek katlı bloklar/apartmanlar
• Yüzey-hacim oranı
• Zeminde yapılaşma oranı

J2
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J3. Kentsel Dokunun Morfolojik Göstergeleri

Fiziksel mekân ve onun bileşenlerine dair tasarım ilkeleri tanımlayabilmek için öncelikle kentsel dokunun morfolojik 
göstergelerini belirlemek gerekir. En genel çerçevede bu göstergeler 14 başlık altında tanımlanmıştır. Özellikle yapı, yapı 
adası ve sokak ölçeğinde bu listeye eklemeler yapmak mümkündür. Kentsel tasarım proje çalışmalarında bu göstergeler 
üzerinden tasarım kuralları, kodları, ölçütleri ve parametreleri belirlenmelidir.

Mekânın örüntüsü; biçim temelli tasarım kavramları ve prensipleri doğrultusunda ele alınmalıdır. Bu kavramlar fiziksel 
mekanın performans kriterleri ile birlikte düşünülmelidir: (Mikro klima, hava akımı, hakim rüzgar yönü, güneşlenme, ışık alma, 
enerji talep analizleri, deprem vb. doğal afetler ...). Her ölçekte fiziksel mekâna ilişkin tasarım ölçütleri geliştirirken mekân 3 
boyutlu olarak analiz edilmelidir.

Ayrıklık-Bitişiklik
Ayrıklık-bitişiklik, kentsel yapı adalarının farklı formasyonlarını; yapılı çevrenin kütlesel süreklilik seviyesini ve yapıların 
birbiriyle kurduğu cephe ilişkilerini tanımlar. Konumuna ve yerine göre kapalı, yarı kapalı/yarı açık çeper blok tipolojileri 
tanımlayacak ölçütler tanımlanmalıdır. Ayrıklık ve bitişiklik seviyeleri tanımlanırken mekânda süreklilik, iklimlendirme ve 
enerji verimliliği gibi konular mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Bağlantısallık
Kentin sokak örüntüsünün bağlantısallık seviyesinin en üst düzeye getirilebilmesi için gerekli sürekliliklerin ve bağlantıların 
sağlanması esastır. Sokak en kesitleri, genişlikleri ve yaya mekânlarının ölçütleri bu doğrultuda belirlenmelidir. 

Bütünleşme 
Kentsel doku ve sokak ağı içinde insanların hareket yoğunluğu açısından dengeli ve kademeli bir bütünleşmenin sağlanması 
esastır.

Çeşitlilik ve Kademelenme
Ara mekânlar, geçiş mekânları, bağlantılar ile ara-yüzler yatayda ve düşeyde hassasiyetle ele alınmalıdır. Özel, yarı özel, 
yarı kamusal ve kamusal mekân dizimi içinde yarı özel ve yarı kamusal alanlar kentsel kademelenme ve çeşitlilik açısından 
stratejik bir öneme sahiptir. Özelden yarı özele, yarı özelden yarı kamusala, yarı kamusaldan kamusal alanlara geçiş ve 
bağlantı imkânları tanımlanmalı ve geliştirilmelidir. Doku kompozisyonunda çeşitlilik farklı seviyede etkileşim mekânlarının 
tanımlanmasını sağlar. Bu doğrultuda konut içleri ve bahçeleri; kontrollü girişi olan avlular ve apartman blokları; belirli 
zamanlarda kullanıma açık olan konut önü açık alanlar; kaldırımlar, çıkmaz sokaklar; avlu ve meydanlar; yollar, parklar 
meydanlar birbiriyle bağlantılı ve bir kademelenme çerçevesinde tasarlanmalıdır.

Dayanıklılık
Yapılı çevrenin değişen koşullara, kentsel risklere ve doğal afetlere karşı dayanıklı olabilmesi; bu doğrultuda dinamik ve 
esnek bir yapıya kavuşması için gerekli mekânsal düzenlemelerin belirlenmesi kentin önceliği olmalıdır.

Esneklik 
Yapılaşma alanlarında kentsel dokunun bütüncül ve esnek bir tipolojik çeşitlilik sunması esastır. Farklı yoğunluk, kullanım 
ve boşluk/sınır durumlarına yönelik olarak yapı, parsel ve blok tipolojileri oluşturulmalıdır.

• Ayrıklık-Bitişiklik  
• Bağlantısallık 
• Bütünleşme 
• Çeşitlilik ve Kademelenme 
• Dayanıklılık 

• Esneklik: 
• Geçirgenlik 
• Gözeneklilik 
• Kapalılık-Açıklık 
• Süreklilik 

• Ulaşılabilirlik 
• Uyumluluk 
• Yoğunluk 
• Yönelim 

J3
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Geçirgenlik
Yapı adalarının boyutları, yapılaşmanın ölçeği ve sokak düzeni/örüntüsü geçirgenlik düzeyini belirleyen en temel etkenlerdir. 
Bu doğrultuda kentin farklı karakter alanlarının görsel, fiziksel ve mekânsal geçirgenlik düzeylerinin belirlenmesi ve ihtiyaç 
duyulan müdahalelerin ve ölçütlerin tanımlanması hem ulaşılabilirlik açısından hem de tatmin edici bir kentsel çevrenin 
oluşumu açısından gereklidir.

Gözeneklilik
Geçirgenlik düzeyi, hava akımı, ışık alma gibi konularda yapılı çevrenin performansını belirleyen temel göstergelerden 
biridir. Yapıların ve yapı adalarının yüzey-boşluk oranlarının farklı tipolojilere göre tanımlanması ve denetlenmesi; yüzeyler 
ve hacimler üzerinden açık alanlar hesaplanarak gözeneklilik ölçütlerinin belirlenmesi esastır. Mekânın yüzeyler ve hacimler 
üzerinden 3 boyutlu analizini gerektiren bu yaklaşım figür-zemin analizlerine ek farklı ölçütler geliştirilmesine de olanak 
sağlayacaktır.

Kapalılık-Açıklık
Yatay ve dikey yüzeyler, hacimler ve boşluklar, açıklık-kapalılık düzeyleri çoklu performans kriterleri üzerinden mekânsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda tanımlanmalıdır.

Ölçekler Arası İlişki 
Parçadan bütüne, bütünden parçaya ölçekler arası ardışık ilişkiler dikkate alınarak planlama kararları ve tasarım ilkeleri 
belirlenmelidir. Bu doğrultuda yapı, parsel, yapı adası, sokak ve doku/mahalle bağlamı içinde birlikte tasarlanmalıdır.

Süreklilik 
Yapı, yapı adası, sokak ve doku ölçeğinde sürekliliğin seviyesi, kesintilerin ritmi, mekânın algısı, hareketin yönelimi, 
mekânsal kademelenme gibi çok sayıda faktörü belirlemektedir. Bu doğrultuda her ölçekte gerekli ölçütler belirlenmelidir.

Ulaşılabilirlik
Ulaşılabilirlik düzeyinin artırılması, kent bütününde entegre bir ulaşım/dolaşım sisteminin ve bileşenlerinin kurgulanmasını 
gerektirir. Bu doğrultuda yapı adalarının boyutları, yapılaşmanın ölçeği ve biçimi, sokak dokusu ve konfigürasyonu, bağlantı 
sistemlerinin ve dağıtıcı yolların biçimi ve kademelenmesi dikkate alınmalıdır.

Uyumluluk
Kentin hem bütününde, hem alt parçalarında farklı doku kompozisyonlarının birbirine eklemlenmesi, ölçü-ölçek 
ilişkilerinin doğru kurgulanması, sürekliliklerin sağlanması her ölçekte dikkate alınmalıdır.

Yoğunluk 
Her ölçekte planlama çalışmasında en temel yapılaşma koşullarından biri olan yoğunluk, tek başına kentsel dokunun 
karakterini belirlemekte yeterli değildir. Bu doğrultuda yoğunluk oranları; yapı-zemin, yapı-kat alanı katsayıları, toplam kat 
alanı, yapı formu (yatay ve dikey), yapıların,yönlenmesi, algısal, görsel, işitsel kriterler, yönelim, yüzey-hacim oranları gibi 
ölçüler doğrultusunda belirlenmelidir.

Yönelim
Yapılaşma düzeni, yapıların yerleşimi ve yönelimi belirlenirken çekme mesafeleri ve emsal değerleri dışında performans 
kriterleri belirlenmelidir. Aktif  ve pasif  enerji verimliliği, hava akımı, enerji talebi, aktif  ve pasif  iklimlendirme, kış 
güneşinden yararlanma, yazın doğu ve batı güneşini kontrol etme, kışın güney güneşinden faydalanma, aynı yapı adası 
içinde farklı yapı tipleri için farklı yükseklikte ve farklı yönelimde çözümler üretebilmek için plan koşulları ve ölçütleri 
tanımlanmalıdır.     
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ULAŞIM ve DOLAŞIMA İLİŞKİN İLKELERK.  
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ULAŞIM ve DOLAŞIMA İLİŞKİN İLKELER
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Sokaklar, geçiş ve erişim mekanlarının ötesinde kullanıcı ile kullanımların, kent ile kentlinin biraraya geldiği kentlerin en 
önemli kamusal mekanlarıdır. Gündelik yaşamın şekilendiği sokaklar, bir şehri yaşanabilir kılan en önemli bileşenlerindendir. 
Bazı sokaklar odak niteliğindedir, bazılarının ise ekonomik değeri vardır.

Birçok bileşenden oluşan çok boyutlu mekanlar olan sokaklar; hareket ve erişim için alan sunmanın yanında, çeşitli 
kullanım ve aktiviteleri üzerinde barındırırlar.  Sokaklar sadece bir yerden bir yere ulaşımı sağlamaz, aynı zamanda insanları 
bir araya getirerek sosyal ve ekonomik bağları güçlendirir, buluşmak, etkileşim kurmak, iş yapmak ve eğlenmek için de 
mekan sağlarlar. 

Günümüzde kentsel yaşam ve dolayısıyla sokaklar, araçlara -özellikle de özel araçlara- terk edilmiş, hızlı ve kesintisiz bir 
araç trafiği için kullanılmaktadır. Halbuki insanların bir yerden diğerine erişimini sağlayan araçlar, hiç bir zaman amaç 
olmamalıdır. Amaç daima yürünebilir, algılanabilir bir kentsel mekan olan sokak içerisinde yayanın yer almasını sağlamak 
olmalıdır. Unutulmaması gereken her ulaşım biçiminin yürüyerek başlayıp yürüyerek sonlandığıdır. 

Sokaklar, farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlar doğrultusunda değişim ve dönüşümlere uğramıştır. Değişim ve dönüşüme 
kolay uyum sağlayan esnek yapıları sayesinde sokaklar bileşenleri ve kullanıcıları yeniden tanımlanmalı ve değerli kentsel 
kamusal mekanlara dönüşmeleri sağlanmalıdır. Bu dönüşüm kapsamında Bütünleşik ve Dengeli Bir Kentsel Ulaşım 
Sistemi, Erişilebilir ve Yürünebilir, Eşitlikçi, Basit, Algılanabilir, Güvenli, Verimli, Esnek, Uyumlu, Kesintisiz, Geçirgen ve 
Çeşitlilik esasları benimsenmelidir.

K1.  Ulaşım ve Dolaşım
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Temel ilkelerin uygulamaya geçirilebilmesi için ulaşım sisteminde aşağıdaki temel kararlara uyulmalıdır.  

 • Yaya öncelikli ulaşım sisteminin kurgulanması
 • Bütünleşik ulaşım sisteminin kurulması
 • Ulaşım sistemi kademelenmesinin oluşturulması
 • Sokak standartlarının geliştirilmesi
 • Kullanım türüne göre sinyalizasyon ve trafik işaretlerinin konumlandırılması
 • Kent içi taşıt trafiğinin yavaşlatılması

Kentler insanlar içindir, 
taşıtlar ise sadece araçtır.

K1



Meram Kentsel Tasarım Rehberi22

Bütünleşik ve Dengeli Kentsel Ulaşım Sistemi

Sokakların, cephelerindeki yapılar ve yakın çevresiyle işlevsel ve mekânsal bütünleşmesinin sağlandığı, alanın kimliğinin 
güçlendirildiği sosyal mekânlar olarak tasarlanması gereklidir. Çağdaş ihtiyaçlar ve gelişme ile tarihi mirasın korunması 
arasında dengeyi kuran, eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştiren sokaklar hedeflenmelidir.

Farklı ulaşım biçimlerinin dengeli birlikteliği ve bütünlüğü sağlanmalı ve insanın kent mekanını insanca ve yaya ölçeğinde 
algılaması ve kentten huzurlu bir biçimde faydalanması sağlanmalıdır. Toplu taşıma, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler 
gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzen 
sağlanmalıdır. Araç bağımlılığı en aza indirilmeli ve güvenli, sürdürülebilir alternatif  ulaşım biçimleri teşvik edilmelidir.

Erişilebilirlik ve Yürünebilirlik: 

Yaşanabilir bir kent için yaya alanları ve toplu taşıma artırılmalı, özel araçlarla ulaşım ise sınırlandırılmalıdır. Yayalar, 
bisikletliler ve toplu taşıma öncelik haline getirilmelidir. Yaşanabilir kentin temel ögesi olan yürünebilirlik ilkesi 
benimsenmelidir. Özellikle düz bir arazi yapısına sahip, ılıman bir iklimde bulunan, yeşilin yoğun olarak farklı biçimlerde 
sunulduğu kompakt (derişik) bir kentsel yapıya sahip olan Meram’da yürümek/yürünebilirlik ulaşım ve dolaşım sisteminin 
ana omurgasını, temel bileşenini ve temel ilkesini oluşturmalıdır.

Ulaşım ağlarında yayalar için açıkça işaretlenmiş, doğrudan ve güvenli bağlantılar sağlanmalıdır.
Kentsel ölçekte ve mahalle ölçeğinde bağlantılı ve farklı rotalarda yürünebilir sokaklar oluşturulmalıdır. Çıkmaz sokaklardan 
kaçınılmalıdır.

Eşitlikçilik: 

Sokaklar, fiziksel ve toplumsal durumlarından bağımsız, herkes tarafından eşit kullanılabilmelidir. 
Farklı yetkinlik düzeyleri olan, cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel 
engellerine bakılmadan, bireyler için fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm toplumsal kullanıcı gruplarına hitap etmek, 
program çeşitliliği içinde gece ve gündüz canlılığını korumak gereklidir. 

Basitlik ve Algılanabilirlik:

Kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma düzeyinden bağımsız olarak kolay anlaşılabilir, kullanılabilir 
olmalıdır. Karmaşıklıktan kaçınılmalı, sade ve tek tip malzemeler tercih edilmelidir.

1. Temel İlkeler

K1
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Güvenlik:

Tüm bileşenler için güvenli bir ulaşım ve dolaşım ağı sağlanmalıdır. Güvenli bir ulaşım ağı, bir kentin veya alanın ekonomik 
sağlığı için çok önemlidir. Kaza vb. olaylar sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli sonuçları en aza indirmek için gerekli analiz 
çalışmaları yapılmalı, güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Tüm bileşenler için tehlike arz eden yoğun trafik akışı ve trafik sıkışıklığı alternatif  rotalar ile düzenlenmeli, yolların 
standartları geliştirilmeli ve gerekli yerlerde trafik yavaşlatma, şerit daraltma gibi yöntemlerle müdahale edilmelidir

Trafiğin yaratacağı görsel ve işitsel kirlilik tespit edilmeli ve tampon, koruyucu, ayırıcı özellikte yeşil bariyer ile ayrıştırılmalıdır. 
Standartları nitelikli bir biçimde uygulanması güvenli ve etkin bir erişilebilirlik imkanı sağlamaktadır.

Verimlilik:

Sokakları genişletmek değil daha verimli hale getirmek hedeflenmelidir. Sokakların en kesitlerindeki değişiklikler 
ile genişliğini artırmadan içerisindeki kullanıcı dağılımı değiştirilerek farklı ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaca uyum 
sağlanmalıdır. Sokaklarda daha az araç ile daha fazla insan taşınmalıdır.
Sokakların, verimli bir kamusal mekan olabilmeleri için bisiklet ve yaya dolaşımı etkin hale getirilmelidir.

Uyumluluk: 

Yaşama, çalışma, ulaşım ve toplumsal işlevlerin olabildiğince birbiriyle uyumlu bir ilişki içinde olduğu sokak enkesitleri 
yaratılmalıdır. Sokak ve çeperini tanımlayan yapı ve açık alanlardaki kullanımlar için uygun boyut ve mekan sağlanmalıdır. 
Uygun genişlik ve örüntü sağlayan sokak enkesitleri oluşturulmalı ve sokak genişlikleri ile bina yükseklikleri arasında ilişki 
kurulmalıdır.

Süreklilik:

Sokağın tüm bileşenlerinin sürekliliğini içeren bir ulaşım ağı tasarlanmalıdır. Yaya, bisiklet ve toplu taşımanın kesintisiz 
dolaşımı sağlanmalıdır. Kesintisiz yaya dolaşımına imkan verecek ölçüde sokak boyunca yapı sürekliliğinin geçirgenliği 
sağlanmalıdır.

Çeşitlilik:

Sokaklar, kullanıcı yoğunluğuna, kullanım çeşitliliğine, ulaşım biçimlerine göre ayrışmalı ve kademelenmelidir. Kademeler 
arası geçiş ve kademelerin sürekliliği sağlanmalıdır. Farklı tiplerdeki sokaklar farklı enkesitler ile tanımlanarak kentsel 
mekansal standartlara uygun tanımlayıcı ve belirleyici ölçümler ortaya konmalıdır. 

K1
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2. Yaya Öncelikli Ulaşım Sistemi

• Motorlu taşıtlara ayrılan alanlar azaltılarak yaya ve bisiklet kullanımına alan yaratılmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, 
PN-VIII).

• Yaya öncelikli dolaşım sisteminin temeli kesintisiz yaya/bisiklet sürekliliğine dayanır.
• Sokaklar boyunca sürekli, yayabisiklet kullanımını destekleyen şeritler oluşturulur. 
• Kaldırımları genişletilir ve farklı bileşenler ile tanımlanır (Bkz. Tasarım Rehberi, K3).
• Yapılara ait otopark girişlerinde farklı malzeme kullanılarak araçların yavaşlatması ve yayanın rahat geçişi sağlanabilir.
• Yoğun ticari sokaklarda otopark girişleri minimum sayıda tutulur, iki otopark girişi arasında 100 metreden az mesafe 

olmamasına dikkat edilmesi önerilir.
• Trafik yavaşlatılarak yayanın rahat ve güvenli dolaşımı sağlanır.
• Devlet yolları hariç yayaların hemzemin geçişlerle sokak geçmesi sağlanır. Böylece hem trafik yavaşlar, hem de yayanın 

konforlu ve güvenli geçişi sağlanır.
• Yoğun ticari sokaklarda ve yaya dolaşımı olan mekanlarda karşıdan karşıya hemzemin geçişler sıklaştırılır.
• Kalabalık ve yoğun araç trafiğin yol açtığı kirlilik ve gürültünün etkisi altında kaybedilen yaya mekanlarının çekiciliği 

peyzaj elemanları kullanılarak artırılmalıdır. 
• Sokaklar, taşıtların hızla geçtiği ekspres yol görünümünden arındırılır.
• Yoğun ticari sokaklarda indirme/bindirme alanları sistematik olarak düzenlenir.
• Sokaklarda indirme/bindirme yerleri ayrılır.

K1
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Sokaklar, yayaların karşıdan karşıya geçişlerini 
rahatlatacak biçimde yer yer daraltılır.
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3. Bütünleşik Ulaşım Sisteminin Kurulması

• Farklı ulaşım biçimleri, sundukları farklı kullanımlarla daha fazla ve çeşitli insana hizmet verir ve bu sistemlerin hatları 
ve durakları aralarında bütünleşme sağlanır. Yapılı ve doğal çevreye duyarlı ve uyumlu farklı ulaşım biçimleri arasında 
bağlantılı bir ulaşım ağı yaratılması önerilir.

• Toplu taşıma durakları ile bisiklet ve yaya yolları arasında da bütünleşme sağlanarak, yayanın kolay ve güvenli bir 
biçimde sisteme dahil olması sağlanmalıdır.

• Duraklarda araç ve bisiklet park alanları, kısa süreli durarak yolcu indirme ve bindirmelerine olanak sağlayacak alanlar 
oluşturulmalıdır.

• Sokaklar, değerlerine ve fiziksel sınırlarına sadık kalınarak, yaya kullanımı ağırlıklı bütünleşik bir ulaşım sistemi 
yaklaşımı doğrultusunda yeniden tasarlanılmalıdır.

Toplu taşıma durakları 
ile bisiklet ve yaya yolları 
arasında da bütünleşme 
sağlanmalı, yayanın kolay ve 
güvenli bir biçimde sisteme 
dahil olması sağlanmalıdır.

Sokaklar, değerlerine ve 
fiziksel sınırlarına sadık 
kalınarak, yaya kullanımı 
ağırlıklı bütünleşik bir 
ulaşım sistemi yaklaşımı 
doğrultusunda yeniden 
tasarlanır.

Özel taşıt ağırlıklı sistem

Yaya odaklı sistem

Yürüyüş Rotası

Bisiklet Rotası

Toplu Taşıma Güzergahı

Özel Araç Ağı

K1



Meram Kentsel Tasarım Rehberi26

4. Ulaşım Sisteminin Kademelenmesi

• Bulunduğu, hizmet verdiği kentsel ve mekansal bağlama göre sokaklar tasarlanır; devlet yolu, ticari bulvarlar, caddeler, 
konut sokakları, tarımsal sokaklar vb. Bu bağlam, sokağın enkesiti ve trafik hızını belirler. En kesit içindeki bileşenlerin 
dağılımı toplu taşıma, otopak, yaya ve bisiklet kullanım alanları gibi değişiklik gösterir. 

• Farklı ulaşım biçimlerinin rahat erişim sağlayabileceği bir kademelenme oluşturulur.
• Kademelenmede ana yolun fiziksel genişliği, taşıt trafiği ve kullanım-kullanıcı yoğunluğudur. 
• Toplu taşıma araçları -otobüsler- üst kademe yolları kullanırlar. 
• Merkez içinde yer alan otobüs/dolmuş depolama alanları merkez çeperine taşınmalıdır.
• Yoğun kullanımlı çeper yollar oluşturarak, semtler arası kent merkezinin çeperindeki yüksek kademeli yollarda yüksek 

kapasiteli otopark alanları yaratılarak merkezdeki taşıt baskısı azaltılır.

Bulunduğu, hizmet 
verdiği kentsel ve 
mekansal bağlama 
göre sokaklar tasarlanır; 
devlet yolu, ticari 
bulvarlar, caddeler, 
konut sokakları, 
tarımsal sokaklar vb. 
Bu bağlam, sokağın 
enkesiti ve trafik 
hızını belirler. En kesit 
içindeki bileşenlerin 
dağılımı toplu taşıma, 
otopak, yaya ve bisiklet 
kullanım alanları gibi 
değişiklik gösterir. 
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Yaya
Bisiklet	 Kapıdan	kapıya
Özel Araç

Yaya
Bisiklet	Park	Yerleri	 Odaklar
Otopark	Alanları	 (Alt	merkez)	arası

Dolmuş	Rotaları		 Esnek
Ana	Caddeler	 Güzergâhlarda

Otobüs	Rotaları		 Sabit
Tramvay	Hatları	 Güzergâhlarda
Bulvarlar
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K2.  Sokak Standartları

• Risk ve afet durumlarında müdahale edebilmek için tüm yollar, gerektiği durumlarda iki yönlü trafik akışını karşılayacak 
genişlikte tasarlanır. Bu bağlamda şerit genişlikleri en az 3.5 metre, yol genişliği ise en az 7 metre olarak tasarlanmalıdır. 

• Çıkmaz sokaklara izin verilmez.
• Yollarda, malzeme ve kentsel mobilya (aydınlatma, bank, peyzaj ögeleri vb.) birliği sağlanır. 
• Şerit genişlikleri ve enkesitleri yolların kademesi ile belirlenir ve sürekliliği esas alınır.
• Yapıların hiçbir bölümü (temeller, dışa açılan pencereler, evsel drenaj, iniş boruları, dış aydınlatma, gaz sayacı kutuları, 

sundurmalar, balkonlar vb.) yol üzerine taşmayacaktır (buna kaldırımlar da dahildir).
• Yeni yapılan yapılara 2 farklı noktadan acil durumlarda araç ile müdahale edilebilecek şekilde erişilebilirlik sağlanmalıdır.
• Sokaklarda karşılıklı gelen yapılar, arasında en az 10 metre mesafe olacak şekilde konumlandırılır.

K2
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1. Sinyalizasyon ve Trafik İşaretleri

• Trafik ışıkları, sesli uyarı sistemleri, trafik işaret ve tabelaları ulaşım sistemin bir parçası olarak ele alınır, sokakların 
bağlamına göre belirlenir.

• Trafik sinyalleri, farklı trafik akışlarını birbirinden ayırır, araç ve yaya güvenliğini artırır, araç hızlarının kontrolüne 
yardımcı olmak için koordine edilir. Yoğun kullanılan sokaklarda geçişler sıklaştırılır ve trafik sinyali kontrolü zaman 
kontrollü olur ve bisikletliler veya yayalar tarafından çalıştırılabilirler. Yayalar ve bisikletlerin karşıdan karşıya geçiş 
süreleri bir yayanın geçidi tamamlaması için yeterli zaman (1.2 m/s’lik bir yaya hızı kullanarak) dikkate alınarak 
hesaplanır. 

• Gereksiz sinyalizasyon ve tabela kullanımından kaçınılmalı, az sayıda tabela koyularak mekanda açıklık ve akıcılık 
sağlanmalı, yol işaretlemeleri tercih edilmelidir (düz boyalı logolar vb.) (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VI).

• Bölünmü/refüjlü caddelerde şeritler farklı sinyalizasyon ile yaya geçişlerine izin verecek biçimde ayarlanabilir. Bu 
durumlarda refüjsüz yollarda üzerinde yaya bekleme adaları yaratılır.

• Yatay sinyalizasyon (yaya geçidi içerisinde bulunan oklar ve kılavuz çizgiler) tercih edilir.
• Uyarıları tutan direkleri azaltmak için tabela ve sinyaller (1 direk = 2-3 tabela) bir arada asılır (Bkz.Strateji Belgesi, H1, 

PN-VI).
• Sinyalizasyonlar ve uyarılar mümkün olduğunca (2-3 pano yerine tek tabela) birleştirilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, 

PN-VI).
• Tehlikeyi en aza indirmek için dinamik sinyalizasyon kullanılır. 

• Bir caddenin güvenlik düzeyi taşıtların hızı ve çarpışma durumlarında yaya için oluşturduğu risk ile ters orantılıdır. 
Yürünebilir bir kent için taşıt trafiğinin yavaşlatılması bir zorunluluktur.

• Sokakların konum ve kullanımına göre trafik hızları belirlenmelidir.
• Kentsel ulaşım ağını hafifletmek, taşıt talep ve yoğunluklarını azaltmak ve dolayısıyla taşıt hızlarını azaltmak için 

alternatif  ve birbirini destekleyen, besleyen taşıt ulaşım güzergahları geliştirilir. 
• Trafik yavaşlatması ve güvenli ulaşım kapsamında tali yol kesişimleri karşılıklı getirilmez.
• Sinyaller, araç hızlarını yönetmek ve yaya ile bisikletliler gibi diğer kullanıcı gruplarına öncelik vermek için zamanlanabilir.
• Kaldırım uzantıları ile yaya geçiş mesafeleri kısaltılmalıdır.
• Hemzemin geçişlerde taşıt hızını azaltacak biçimde yer döşemeleri farklılaştırılabilir.
• Kaldırım genişletmeleri, yolu görsel ve fiziksel olarak daraltır, yayalar için daha güvenli ve daha kısa geçişler sağlarken, 

sokak mobilyaları, banklar, direkler ve sokak ağaçları için mevcut alanı artırır.
• Refüjsüz geniş yollarda yaya geçitlerine eklemlenen yol ortasındaki yaya geçiş adaları, kaldırım uzantıları ile kısaltılan 

yaya geçidi mesafeleri, sokakların daralmasına ve dolayısıyla hız azalmasına neden olur, sürücülerin ve yayaların 
görünürlüğünü karşılıklı olarak iyileştirir.

• Refüj düzenlemelerinde ve kaldırım kenarlarında yer alan ağaçlar ve peyzaj elemanları, sürücünün görüş alanını daraltır 
ve daha yavaş sürüşü teşvik etmek için kullanılır.

• Özellikle konut bölgelerinde ve az yoğun kullanılan yollarda düzenli olarak arabaların hız kesmesini sağlamak için 
fiziki elemanlar (tümsek, hız kesici, paylaşımlı düzlem vb.) ve görsel elemanlar (devam eden veya etmeyen boyalı bant, 
çizgiler) kullanılır.

• Kontrolsüz kavşaklar, dönel kavşak haline dönüştürülür, refüj eklenir, şerit sayısı azaltılır.
• Fiziksel mekan el verdiğince sokakların her iki tarafında kaldırım sağlanır.
• Yayalara öncelik vermek için taşıt şeritleri konumuna ve bağlamına uygun bir biçimde daraltılır.

2. Kent İçi Taşıt Trafiği

K2
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Sokakların konum ve kullanımına 
göre trafik hızları belirlenir ve şeritler 
daraltılır.

Sokakların konum ve 
kullanımına göre trafik 
hızlarının belirlenmesi

Kontrolsüz kavşaklar, dönel kavşak 
haline dönüştürülür, refüj eklenir şerit 
sayısı azaltılır.

Kaldırım uzantıları ile yaya 
geçiş mesafeleri kısaltılır.

K2
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K2
3. Kent İçi Taşıt Trafiği 

Sokağın mekân işlevi öncelikli olmalıdır. Mekânın önemi belirli sokaklarla alakalı arazi kullanımları ve cepheler ile ortaya 
çıkar. Çok fazla insan ve yaya etkileşiminin olduğu sokakların yüksek mekansal önemi vardır (Ör. alışveriş ve ofis cephesi 
olan sokaklar). Buna zıt olarak, sınırlı bina cephesi veya yaya etkileşimi olan sokakların mekansal önemi daha düşüktür (Ör. 
büyük ölçekli sanayi tesislerinin cephe aldığı yollar ve kırsal yollar).

TAŞIT BÖLGESİ
ŞERİ

Paylaşımlı Paylaşımlı Paylaşımlı 

ŞERİT GENİŞLİĞİ

YAYA BÖLGESİ
M GENİŞLİĞİ –

CEPHE BÖLGESİ
E BÖLGESİ

YAYA GEÇİŞLERİ Paylaşımlı

BİSİ
Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Taşıt Yolu Taşıt ile birlikte Taşıt ile Kaldırım Kaldırım

ŞERİT GENİŞLİĞİ Taşıt Yönü ile 
aynı yönde

Doğal alan 
tarafında 

değil, diğer

PARALLEL/ Dİ

TOPLU TAŞIMA
Taşıtlarla ynı 
Şeritte ayrılmış şerit

Taşıtlarla aynı 
Şeritte

Tek Şeritte

OTOBÜS DURAĞI

ARAZİ
Çalışma

Perakende Satış 

Kullanımı

oğ
Konutaltı Olmak 

Işletmeler, 

Kamu Yapıları 

Kullanımı 

Konutaltı 

Kamu Yapıları, 

Kullanımı

Konutaltı 

Kullanımı

Kırsal 
Yerleşimler
Düşük 
Yoğunluklu 

ı

ır
Alanı

e Diğer 
Doğal 

Arasında

Güzergahının 
Her İ
Yanında

Tarımsal Tarımsal 

Çakıl, 
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TAŞIT BÖLGESİ
ŞERİ

Paylaşımlı Paylaşımlı Paylaşımlı 

ŞERİT GENİŞLİĞİ

YAYA BÖLGESİ
M GENİŞLİĞİ –

CEPHE BÖLGESİ
E BÖLGESİ

YAYA GEÇİŞLERİ Paylaşımlı

BİSİ
Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Kaldırım üstü Taşıt Yolu Taşıt ile birlikte Taşıt ile Kaldırım Kaldırım

ŞERİT GENİŞLİĞİ Taşıt Yönü ile 
aynı yönde

Doğal alan 
tarafında 

değil, diğer

PARALLEL/ Dİ

TOPLU TAŞIMA
Taşıtlarla ynı 
Şeritte ayrılmış şerit

Taşıtlarla aynı 
Şeritte

Tek Şeritte

OTOBÜS DURAĞI

ARAZİ
Çalışma

Perakende Satış 

Kullanımı

oğ
Konutaltı Olmak 

Işletmeler, 

Kamu Yapıları 

Kullanımı 

Konutaltı 

Kamu Yapıları, 

Kullanımı

Konutaltı 

Kullanımı

Kırsal 
Yerleşimler
Düşük 
Yoğunluklu 

ı

ır
Alanı

e Diğer 
Doğal 

Arasında

Güzergahının 
Her İ
Yanında

Tarımsal Tarımsal 

Çakıl, 

K2
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K2
Devlet Yolları (D1)

Şehir içinde yüksek hacimde trafik taşıyan, komşu il ve ilçelere erişim sağlayan, trafik hızının yüksek olduğu kentsel alan 
içerisinden geçen devlet yollarıdır. 
 
• Bölünmüş karşılıklı iki yönlü istikamete hizmet verirler. 
• Yol ortasındaki refüjler en az 2 metredir.
• En az 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3.5 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 2 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürler le birlikte yolunun genişliği 35-40 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırım genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun her iki tarafındadır.
• Devlet yolları kentsel alan içerisinde toplu taşıma sistemlerinin işlediği güzergâhlardır. 
• Kavşak noktaları köprülü veya katlı kavşakla çözümlenir. 

Örnekler: 
D-330 Isparta-Konya Yolu (Beyşehir Caddesi), 
D-696 Antalya Çevre Yolu, 
D-715 Karaman Caddesi 

Örnek: 
Antalya Çevre Yolu

kesit 1

kesit 2



Tasarım Rehberi 35

K2

Öneri Kesit



Meram Kentsel Tasarım Rehberi36

Ticari Bulvar (T1)

Arazi kullanımları çalışma alanları ve eğlence merkezleri, perakende satış ve hizmetler ile konut kullanımından oluşan 
önemli kentsel ana arterlerdir. Daha uzun yolculuk ve bölgesel varış noktalarına hizmet ederler. Orta ile yüksek yoğunluklu 
konut bölgelerinde, yoğun yaya ve bisiklet kullanımına hizmet ederler. Ticaret bulvarları, daha çok kentin merkezine yakın 
bölgelerde ve ana caddelerden oluşmaktadır. Ticari bulvarlar, ticari veya konut sokaklarına kıyasla genellikle daha fazla 
şeride, daha yüksek trafik hacimlerine ve daha yüksek hızlara sahiptir ve çoğu kavşak sinyalize edilmiştir. Halihazırda bu 
caddeler önemli yaya ve bisiklet yollarına sahiptir.

• Bölünmüş karşılıklı iki yönlü istikamete hizmet verirler. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, PN-X, PN-XI).
• Yol ortasındaki refüjler en az 2 metredir. 
• Mevcut ağaçlar dikkate alınarak refüjün sürekliliği sağlanır.
• En az 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür genişliği en az 0.5 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yolunun genişliği 35-40 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme bölgesi genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun her iki tarafındadır.
• Kentsel alan içerisinde toplu taşıma sistemlerinin işlediği güzergâhlardır. 
• Her iki yönde de 3.75 metrelik şerit genişliği ile toplu taşımaya ayrılmış hat bulunmaktadır.
• Kavşak noktaları hemzemin sinyalizasyonla çözümlenir. 
• Toplu taşıma durakları en fazla 3 metre aralıklarla karşılıklı olarak konumlandırılmalıdır.
• Trafiği sakinleştirmek, güvenli ve uygun geçişler ve rotalar oluşturmak için Kaldırım uzantıları, hız tümsekleri, 

kesişen sokaklarda yükseltilmiş geçişler, sinyalizasyon zamanlaması, orta refüj yaya geçiş adaları, yaya geçitleri ve diğer 
önlemler kullanılır.

• Trafik hızını düşürmek ve güvenli ve rahat yaya, bisiklet dolaşımı için 100 metre aralıklar sinyalisayonlar ile hemzemin 
geçişler yer alır.

• Yapıların zemin katlarındaki perakende işlevlere hizmet etmesi amacıyla mevcut yol genişliğinin izin verdiği ölçüde en 
fazla 4 metre cephe bölgesi sağlanmalıdır.

• Mevcut genişliğin yeterli olduğu kısımlarda cadde üzerinde park şeridi için en az 2.4 metre genişliğinde alan 
bırakılmalıdır.

Örnekler:
Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi, 
Hatip Caddesi, Vatan Caddesi

Kent Atlası:
TİP 5. Ticaret Sokağı, 
TİP 5.3. Ana Yol, 
TİP 1.2.3. Ana Yol

K2
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Ticari Cadde (T2)

Çoğunlukla konut altı olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere, restoranlara, kamu yapılarına veya konutlara hizmet 
verme eğilimindedirler. Konum veya yoğunluktan bağımsız olarak, binalar genellikle caddeye yakın konumlandırılır. 
Mevcut haliyle, bu caddeler önemli yaya yollarına sahiptir.

• Bölünmüş karşılıklı iki yönlü istikamete hizmet verirler (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).
• Yol ortasındaki refüjler en az 1 metredir. 
• En az 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 0.5 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yolun genişliği 30-35 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme yolu genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun her iki tarafındadır. 
• Ticari caddeler, kentsel alan içerisinde toplu taşıma sistemlerinin işlediği güzergâhlardır. 
• Toplu taşımaya ayrılmış hat bulunmamaktadır. 
• Otobüs durakları cadde üzerinde park etmek için ayrılmış en az 2.4 metre genişliğindeki alanı kullanırlar. Durak 

noktalarında otopark izni verilmez, kaldırım uzantısı oluşturulur.
• Toplu taşıma durakları en fazla 3 metre aralıklarla karşılıklı olarak konumlandırılmalıdır.
• Trafiği sakinleştirmek, güvenli ve uygun geçişler ve rotalar oluşturmak için hız tümsekleri, kesişen sokaklarda 

yükseltilmiş geçişler, sinyalizasyon zamanlaması, yaya geçitleri ve diğer önlemler kullanılır.
• Kavşak noktaları hemzemin sinyalizasyonla çözümlenir. 
• Trafik hızını düşürmek ve güvenli ve rahat yaya, bisiklet dolaşımı için 100 metre aralıkla, sinyalizasyonlar ile hemzemin 

geçişler yer alır.
• Yapıların zemin katlarındaki perakende işlevlere hizmet etmesi amacıyla mevcut yol genişliğinin izin verdiği ölçüde en 

fazla 2 metre cephe bölgesi sağlanmalıdır.

Örnekler:
Ferit Paşa Caddesi, Fatih Caddesi, 
Azerbeycan Caddesi, Larende Caddesi, Furgan Dede Caddesi

Kent Atlası:
TİP 5.2. İkincil Yol
TİP 3.2.1. İkincil Yol 

Örnek: 
Larende Caddesi

K2
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Mahalle Dağıtıcı/Bağlayıcı Konut Sokağı (K1)

Mahalle bağlayıcıları, yer yer konutaltı ticarete ve kamu yapılarına hizmet de etseler, öncelikle konut kullanımlarına hizmet 
ederler. Bu caddelerin daha uzun blokları vardır ve genellikle daha hızlı hareket eden trafiğe hizmet ederler. Bu sokaklar şu 
anda taşıtların hakimiyetindedir, ancak yaya ve bisiklet işlevlerini de barındırmalı ve teşvik etmelidirler. 

• Refüjsüz yollardır ancak mevcutta yeşil bir altyapıya sahip refüjler korunmalıdır.
• Toplam 3 şeritlidir, ortadaki şerit ihtiyaca göre her iki yön için de kullanılabilir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenler ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 0.5 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yolunun genişliği 25-30 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme bölgesi genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Yolun tek tarafında 2,4 metre genişliğinde yer alan bisiklet yolu çift yönlü kullanılır.
• Mahalle bağlayıcıları, toplu taşıma sistemlerinin işlediği güzergâhlardır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III). 
• Toplu taşımaya ayrılmış hat bulunmamaktadır. 
• Otobüs durakları cadde üzerinde park etmek için ayrılmış en az 2.4 metre genişliğindeki alanı kullanırlar. Durak 

noktalarında otopark izni verilmez, kaldırım uzantısı oluşturulur.
• Toplu taşıma durakları en fazla 3 metre aralıklarla karşılıklı olarak konumlandırılmalıdır.
• Trafiği sakinleştirmek, güvenli ve uygun geçişler ve rotalar oluşturmak için hız tümsekleri, kesişen sokaklarda 

yükseltilmiş geçişler, sinyalizasyon zamanlaması, yaya geçitleri ve diğer önlemler kullanılır.
• Kavşak noktaları hemzemin sinyalizasyonla çözümlenir. 
• Trafik hızını düşürmek, güvenli ve rahat yaya, bisiklet dolaşımı için 100 metre aralıkla, sinyalizayonlar ile hemzemin 

geçişler yer alır.
• Yapıların zemin katlarındaki perakende işlevlere hizmet etmesi amacıyla mevcut yol genişliğinin izin verdiği ölçüde en 

fazla 2 metre cephe bölgesi sağlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IV). 

Örnekler:
Beybes Caddesi, Amber Reis Caddesi, Hocafakıh Caddesi, 
Aziziye Caddesi Gazze Caddesi, Atatürk Caddesi, 
Eski Meram Caddesi, Yeni Meram Caddesi

Kent Atlası:
TİP 1.2.2. İkincil Yol, Tip 3.2.2. Ana Yol, Tip 2.1.2. Ana Yol

Örnek: 
Yeni Meram Caddesi

K2



Tasarım Rehberi 41

K2

Öneri Kesit



Meram Kentsel Tasarım Rehberi42

Konut Sokağı (K2)

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 0.5 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yolunun genişliği 20-25 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme bölgesi genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun her iki tarafındadır. 
• Otobüs hatları bu sokaklardan geçmemelidir.
• Yolun her iki tarafında paralel park için 2.4 metre genişliğindeki alanı bırakılır.
• Kavşak noktaları hemzemin sinyalizasyonla çözümlenir. 
• Trafik hızını düşürmek, güvenli ve rahat yaya, bisiklet dolaşımı için 100 metre aralıklar sinyalisayonlar ile hemzemin 

geçişler yer alır.

Örnekler:
Meram Fen Lisesi Caddesi,  Havuzlu Sokak
Yaka Cadddesi, 
Çayırbeyi Sokak, 
Kökpınar Sokak

Kent Atlası:
TİP 2. Orta Yoğunluklu Konut Sokağı

Örnek: 
Havuzlu Sokak.

K2
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Konut Sokağı (K3)

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Kaldırım hariç taşıt yolunun genişliği en az 8.4 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 0.25 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yolun genişliği 10-15 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme bölgesi genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun her iki tarafındadır. 
• Otobüs hatları bu sokaklardan geçmemelidir.
• Yolun bir tarafında paralel park için 2.4 metre genişliğindeki alan bırakılır.
• Hemzemin geçişler yer alır.

Örnekler:
Günalan Sokak, 
Aziz Mahmut Hudai Caddesi ,
Fatih Caddesi

Kent Atlası: 
TİP 2. Orta Yoğunluklu, 
TİP 2.1.2. Ana Yol

Örnek: 
Fatih Caddesi.

K2
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K2
Tek Yön Konut Sokağı (K4)

• Tek yönlü yollardır.
• Toplam 1 şeritlidir.
• Şerit genişliği 3 metredir. 
• Acil durumlarda ve gerektiği zamanlarda geniş araçların da girebilmesi için taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran 

bordür bulunmaz.
• Kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte yolun genişliği 6-10 metre arası değişiklik gösterebilir.
• Kaldırımdaki yürüme bölgesi genişlikleri minimum 1.5 metredir. 
• Bisiklet yolu genişlikleri 1.3 metredir ve yolun taşıt yönü ile yanı olmak üzere tek tarafındadır. 
• Otobüs hatları bu sokaklardan geçmemelidir.
• Yolun bir tarafında paralel park için 2.4 metre genişliğindeki alan bırakılır.

Örnekler:
Yavuz Selim Caddesi, Abdül Mümin Sokak-Kumru Sokak, Ertuğrul 
Sokak, Nevruz Sokak, Hünkar Sokak, Hattat Yakut Sokak, Çaldıran Sokak

Kent Atlası:
TİP 3.1.2. Ana Yol, TİP 3.1.1. Mahalle İçi Yol, TİP 3.1. Apartmanlar, 
TİP 3. Yüksek Yoğunluklu Konut Sokağı

Örnek:
Çaldıran Sokak
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Konut Sokağı (K5)

Kırsal yerleşimlere ve düşük yoğunluklu kentsel konut alanlarına toplu taşıma hizmeti veren üzerinde seyrek miktarda 
perakende hizmeti ve kamusal yapı bulunduran yollardır. 

• Refüjsüz yollardır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X). 
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3.25 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 0.25 metredir.
• Kaldırım ve bisiklet yolu birlikte kurgulanmalı, genişlikleri minimum 2 metre olmalıdır.
• Kaldırım ve bordürlerle birlikte yolun genişliği 10-15 metre arası olmalıdır.
• Toplu taşımaya ayrılmış hat bulunmamaktadır. 
• Otobüs durakları cadde üstlerini kullanırlar. 
• Hemzemin geçişler yer alır.

Örnekler:
Yorgancı Caddesi, Selam Sokak, 
Sancaklıbey, Yeşildere Caddesi/ Dereköy

Kent Atlası:
TİP 1.1.3. Düşük Yoğunluklu Konut Sokağı
TİP 1.2.1. Mahalle İçi Ana Yol,
TİP 1.1.3. Ana Yol, TİP 1.3.2. Ana Yol

Örnek: 
Yorgancı Caddesi

K2
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Paylaşımlı Sokak (K6)

Yaya, bisikletli ve araç tarafından paylaşılan sokaklardır. Paylaşımlı sokaklar, tüm seyahat modlarını son derece düşük 
hızlarda kullanan kişiler tarafından paylaşılan tek bir sınıf  veya yüzey sağlarlar. Bordürsüzdürler ve kaldırımlar taşıt yoluyla 
harmanlanmıştır. Kırsal karakteri barındıran bu sokaklar kırsal konutla; bahçe duvarıyla ve yeşille tanımlanırlar, seyrek 
konutların ve kırsal yerleşim konut alanlarında ve özelllikle Meram Bağları bölgesinde bulunmaktadır.

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 2.75 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür yoktur, sadece yerde bulunan boya ile ayrılırlar.
• Taşıt, kaldırım ve bisiklet yolu birlikte kurgulanmalıdır.
• Yürüyüş alanı için her iki tarafta en az 1 metre bırakılmalıdır.
• Yolun genişliği en az 7 metre olmalıdır.

Örnekler:
İlkokul Sokak, Çalıklı Sokak, Karatepe Sokak, Hasanköy Caddesi, 
Camikebir Sokak/Dereköy, Çakılırmak Sokak

Kent Atlası:
TİP 4.3. Ana Yol
TİP 1.1.1. Mahalle İçi Yol, 
TİP 1. Düşük Yoğunluklu Konut Sokağı, 
TİP 1.3.1. Mahalle İçi Yollar,
TİP 1.1.2. İkincil Yollar
TİP 1.3. Köy Yolları (Bağ Evleri) Sokağı

Örnekler: 
Çakılırmak Sokak
Çalıklı Sokak
İlkokul Sokak

K2
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Kenar (R)

Kenar yolları, kentsel alan ile park ve doğal alanlar boyunca uzanır. Kenar yollar, bitişik doğal alanlara olan etkileri en aza 
indirmeye ve park benzeri karakteri korumaya odaklanmalıdır. Bu, diğer stratejilerin yanı sıra, ahşap veya taş gibi daha 
doğal malzemeler kullanılarak ve bordürleri yoğun yeşil bariyerler yaparak gerçekleştirilebilir.

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metre olmalıdır. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür, tampon yeşil alan genişliği 1 metredir.
• Kaldırım, bisiklet yolu, bordürlerle birlikte yol 15 metre genişliğindedir.
• Kaldırımdaki yürüyüş yolu genişlikleri minimum 2 metredir. 
• Bisiklet yolu genişliği 2.4 metredir ve yolun park ve/veya doğal alan tarafındadır.

Örnekler:
Dutlu Caddesi, Kozağaç Caddesi, Selam Sokak

Örnekler: 
Kozağaç Caddesi, Selam Sokak



Tasarım Rehberi 53

K2
Öneri Kesit



Meram Kentsel Tasarım Rehberi54

Demiryolu Boyunca (B)

Demiryolunun her iki tarafında raylar boyunca devam eder. Sadece merkezi alanlarda ve istasyonlarda kesintiye uğrar, bu 
durumda çeperdeki yollara bağlanırlar.

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 3 metredir. 
• Mevcut genişlik izin vermiyorsa bisiklet yolu taşıt yolu ile birlikte konumlandırılmalıdır
• Demiryolu güzergahı ile taşıt yolu arasında en az 2 metre genişliğinde yeşil tampon düzenlenmelidir.
• Kaldırım genişlikleri minimum 2 metredir ve yolun demiryolundan uzak tarafındadır.
• Kaldırım ve bordürlerle birlikte yolunun genişliği 7-11 metre arası değişiklik gösterebilir.

Örnekler:
Demiryolu Caddesi, Çığır Sokak, Yağcılar Sokak

K2
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Tarımsal Yol (Ç1)

Tali Yol (Ç2)

Tarım peyzajı bu kırsal yollar vasıtasıyla deneyimlenmektedir. Tarım deseninin bir parçası olarak işleyen yollar tamamen 
işlevsel, asfalt malzemedendirler. Tarımsal yollar, tüm seyahat modlarını son derece düşük hızlarda kullanan kişiler 
tarafından paylaşılan tek bir sınıf  veya yüzey sağlar. Bordürsüzdürler ve kaldırımlar seyahat yoluyla harmanlanmıştır. 

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 2.75 metredir. 
• Yolun genişliği en az 5.5 metredir.

Tarım alanındaki arazi araçlarına (traktör, biçerdöver vb.) hizmet veren toprak veya stabilize yollardır.

• Refüjsüz yollardır.
• Toplam 2 şeritlidir.
• Şerit genişlikleri 2.75 metredir. 
• Yolun genişliği en az 5.5 metredir.

Örnekler:
Damlabaşı Sokak,  Dervişhan Sokak, Güçlü Sokak

Kent Atlası:
TİP 4.2. İkincil Yol,
 TİP 4. Kırsal Yollar

Örnekler:
Kent Atlası; TİP 4.1. Tali–Toprak Yol

Küçük Sanayi İçi Sokak (S)

Küçük Sanayi Sitesi iç sokakları hem ulaşım hem de servis amaçlı kullanılmaktadır. Bu sokaklar endüstriyel koridorlara 
hizmet eder ve ticari kamyonları barındıracak şekilde inşa edilir. Bu yerlerde daha az yaya ve bisikletli olsa da, aynı zamanda 
bitişik kullanımlara geçiş yolları olarak da hizmet verebilmelidirler. Sanayi içi sokaklar, kamyon trafiğine uyum sağlamaya 
ve yeterli şerit genişliği ve dönüş yarıçapı sağlamaya odaklanmalı, aynı zamanda yayaları da barındırmalıdır.

• Refüjsüz yollardır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-XV). 
• Şerit genişlikleri 2.5 metredir. 
• Yaya dolaşımı hariç taşıt yolunun genişliği en az 5 metredir. 
• Taşıt yolunu diğer bileşenlerden ayıran bordür yoktur, sadece yerde bulunan boya ile ayrılırlar.
• Taşıt, kaldırım ve bisiklet yolu birlikte kurgulanmalıdır.
• Yürüyüş alanı için her iki tarafta en az 1.5 metre bırakılmalıdır.
• Yolun genişliği en az 7 metre olmalıdır.

Örnekler:
Tüfekçi Sokak, Yazıcı Sokak, Lavanta Sokak, Yalı Sokak
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4. Kavşaklar - Kesişimler

Kesişimler, farklı kullanıcıların/ulaşım biçimlerinin aynı alan içinde farklı zamanlarda kesiştiği yerlerdir. Kesişimler, 
kavşaklardan otopark girişlerine ve iki yolun buluşmasına kadar birçok biçimde olabilir. Kavşaklar konumlarına, bağlamına, 
trafik hacimlerine ve işlevlerine göre sınıflandırılırlar: sinyalizasyonlu kavşaklar/hemzemin geçişler, köprülü kavşaklar 
(yonca kavşak, trompet kavşak), T kavşaklar, trafik göbekleri/dönel kavşaklar.

• Kesişimler, ulaşım ağının bir parçası olarak ele alınmalı, farklı kullanıcı biçimleri için uygun ve tüm kullanıcılar için 
güvenli olmalı, zaman ve mekan bütünleşik olarak düşünülmelidir.

• Kavşak tasarımında sadelik ve basitlik tercih edilmeli, anlaşılır olmalı, tüm kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilir, 
yavaş ve geçirgen olmalıdır.

• Kesişimlerde yüm yollar birbirlerine 90 derece gelecek biçimde bağlanmalıdır.
• Yolların şerit genişlikleri kavşak başlangıç ve bitiş noktalarında aynı olmalı ve şeritler karşılıklı gelmelidir.

  
• Kavşaklara bağlanacak yolların kademeleri dikkate alınmalı, yollar arasında en fazla 2 kademe farkı olmalıdır.
• Riskli alanlarda kazaya sebebiyet verebilecek potansiyeller tespit edilmeli gerekli görülen yerlerde kavşaklar 

sakinleştirilmeli ve yavaşlatılmalıdır.
• Kavşağın güvenliğini ve okunabilirliğini artırırken, sokak kullanıcılarının çeşitliliğini ve kademelenmesi dikkate alınarak 

kavşak geometrisi ve sinyalizasyon zamanlaması düzenlenmelidir.
• Güvenli bir kavşak geometrisi oluşturmalı, tüm kullanıcıların geçişinin güvenli olmasını sağlanmalıdır.
• Yaya geçitlerinde yoldan farklı bir yüzey malzemesi kullanılmalıdır.
• Araç dönüş hızları yavaşlaştılmalı, dar köşe yarıçapları tercih edilmelidir.
• Tüm kavşaklar yaya ve bisikletlilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.
• Yüksek kademeli yolların kesişimi bir bariyer görünümden çıkarılmalı, yaya ve bisiklet dolaşımını sekteye 

uğratılmamalıdır.
• Her köşede her yön için ayrı geçişler olmalıdır ve güzergah boyunca doğrudan yaya hattı üzerinde olmalıdır. 

K2
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Köprülü Kavşaklar Alt Geçitler Dönel Kavşaklar

Antalya Çevre YoluYahya Çavuş Cad.Çeçenistan Cad.

Hemzemin Kavşak/Dörtyol Tali Bağlantılar Kontrolsüz Çoklu Kavşak

Adana Çevre Yolu Akcami Sk. Adak Sk.

K2
Çalışma Alanından Örnekler
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Uygun otopark yeri ve tasarımı, 24 saat kullanılabilen, yürünebilir ve toplu taşıma odaklı ulaşım ve dolaşım sisteminin 
oluşturulmasını destekleyecektir. Park yeri konumlandırılması, içeriği ve erişimi için standartlar, gerekli araç ve bisiklet 
depolamasının kentsel, yaya odaklı doğasıyla uyumlu olmasını sağlamayı amaçlamalıdır. Otopark alanları için doğru konum 
ve büyüklüğün belirlenmesi; yaya ve araçlar için güvenlik koşullarının sağlanması ve standartların sağlanması temel ilkeler 
olmalıdır. 

Doğru Konum ve Büyüklüğün Belirlenmesi:

• Otoparklar, taşıtların, yapıların ana giriş kapılarını kapatacak şekilde konumlandırılmamalıdır.
•  Çevresindeki yaya, araç geçiş bölgeleri ve peyzaj uygulamaları ile uyumlu ve erişilebilir olmalıdır.
• Otoparklar, geniş alanlar kaplayacak şekilde değil, daha küçük ve daha çok sayıda tasarlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, 

H1, PN-X).
 •  Dinamik park etme ihtiyacı olan alanlarda, otopark kullanım düzenlemesine (bazı çevrelerde, belirli saatlerde) 

gidilmelidir.

Ortak ve/veya Karma Otoparklar Sağlanması:

Ortak otopark, konut veya süreli kullanıcılara ortak hizmet veren otoparklar için (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X):
•  Karma otopark alanı, gündüzleri kullanıcılar (ziyaretçiler, teslimatçılar...), geceleri semt sakinleri arasında paylaştırılan 

otoparklar tasarlanmalıdır.
•  Özellikle yoğun yaya kullanımı olan merkezde ve altmerkezde birden çok binanın ortak kullanımı için otopark alanları 

tasarlanmalıdır. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X). 
•  Kısa süreli park, dakikalık veya teslimat için araç bekleme/indirme/bindirme yerleri oluşturulmalıdır.
•  Otoparklar yapılar arasında/arkasında kalacak şekilde konumlandırılarak görsel baskınlığı azaltılmalıdır.
•  Her yapı adasının otopark ihtiyacını kendi ada sınırları içerisinde çözülmelidir.
•  Yeni alanlar planlanırken, otopark talebi ve ihtiyaçlarındaki olası değişiklikler hesaba katılmalıdır.

5. Otoparklar
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Güvenlik Koşullarının Sağlanması:

•  Araç trafiği akışı engellenmemelidir.
•  Yol dönüşlerine ve kavşaklara yakın yerlerde görüşü kapatan yerlere, yaya geçitlerine park yeri yapılmamalıdır.
•  Toplu açık otoparklara, giriş-çıkışlarda yığılmayı engellemek ve tehlikeyi en aza indirmek için birden fazla erişim 

noktası bulunmalıdır.

Standartların Sağlanması:

•  Otopark teknik/mekansal/fiziksel standartları sağlanmalıdır. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X). 
•  Tüm otoparklarda, engelli kullanıcılar için yeterli sayıda park yeri ayrılmalı, otopark alanlarında engelli dolaşımı dikkate 

alınmalıdır.
•  Otopark içi uygun peyzaj ögeleri seçilmelidir. Peyzaj elemanları sadece görsel ve mekansal kalite sağlamakla kalmamalı 

gölgeleme veya ekolojik durumun düzelmesine de yardımcı olacak biçimde seçilmelidir.
•  Otopark yerlerinde geçirgen yüzeylerin artırılması ile yağmur suyu yönetiminin oluşturulması gereklidir (Bkz. TSE 

10551).
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Katlı otoparklar, merkezi alanlarda, yoğun karma kullanım alanlarında ve çalışma alanlarında tercih edilmelidir.
 
• Cephe görüntüsü ve yüksekliği çevresindeki yapılar ile uyumlu olmalıdır. 
• Otopark taşıt giriş/çıkışları en az 2 farklı noktadan ve yüksek kademeli, yoğun taşıt yollarından değil ara yollardan veya 

servis yollarından sağlanmalıdır.
• Kapalı otoparklara taşıttan ayrıştırılmış en az 2 farklı noktadan yaya girişi sağlanmalıdır.
• Çeperindeki yaya yollarının ve kaldırımların en az 4 metre genişliğinde olması sağlanmalıdır.
• Yapı içi yaya/taşıt dolaşımı ayrıştırılmalı, engelli erişimine ve dolaşımına uygun olmalıdır.
• Yapıların zemin katları ticari hizmetlere ayrılmalı, böylece yaya kullanım sürekliliği sağlanmalıdır.
• Katlı otoparkların çevresinde yeterli aydınlatma elemanları konumlandırılarak güvenli bir biçimde 24 saat kullanıma 

imkan sağlanmalıdır.

Çalışma Alanındaki Mevcut Örnekler: 
Konevi Katlı Otoparkı (300 araç kapasiteli), 
Buğdaypazarı Yeraltı Katlı Otoparkı (1000 araç kapasiteli)

Katlı Otoparklar
K2
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Kent merkezinde özellikle gündüz saatlerinde yoğun kullanılan alanlarda yürünebilirliği artırmak için toplu açık otopark 
alanları tercih edilmelidir. Konumlandırılırken yaya dolaşım güzergahları dikkate alınmalı, çevresindeki yaya yolları genişliği 
en az 4 metre olmalıdır.

• Taşıt trafik yükleri ile doğru orantılı alanlarda, giriş/çıkış hizmetini en az 2 farklı cepheden ve ara yollardan alacak 
biçimde konumlandırılmalıdır.

• Otoparklara giriş ve çıkışlarda net görüş hatları sağlanmalıdır. 
• Otopark içerisinde en az 6 metre genişliğinde araç yolu bulunmalıdır.
• Büyük otoparklarda, yayaları girişlere götürmek için doğrudan yaya yolları konumlandırılmalıdır.
• Park alanlarını sokak kenarlarından ayırmak, yaya dolaşımı ile arasında tampon oluşturmak amacıyla sınırları net 

olarak belirlenmeli çeperi alçak duvarlar, tretuarlar veya çevre düzenlemesi içermelidir.
• Geniş alan kullanan, kesintisiz park alanlarından kaçınılmalı, yaya yürüyüş yollarına erişim sağlayan ve içerisinde yaya 

dolaşımına imkan veren küçük park alanları tercih edilmelidir.
• Yeşil alanlar ile gerekli kentsel mobilyalar (aydınlatma, giriş/çıkış noktarında banklar vb.) ile donatılmalıdır. 
• 24 saat düzenli ve güvenli otopark kullanımı için hem araçlar hem yayalar için aydınlatma sağlanmalıdır. 
• Park yerlerine ve yaya yollarına gölge sağlanması için ağaç dizilerinden faydalanılmalıdır.
• Yaya yollarının ve araç şeritlerinin doğrudan aydınlatılmasını sağlamak için ağaçlar bu alanlardan uzak 

konumlandırılmalıdır.
• Büyük otopark alanlarında bisiklet park yerleri bulundurulmalıdır.
• Düşük talebin olduğu ya da hiç talebin olmadığı dönemlerinde otoparklar için alternatif  kullanımlar (temalı pazar, 

konser, sergi vb.) teşvik edilmelidir.
• Her açık otoparkta engelliler için yer ayrılmalıdır.

Örnekler: Gazezler Sokak,  
Ağrı Sokak.

Toplu Açık Otopark

K2
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Cep Otoparkı

Cep otoparkı trafik akışından ayrıştırılmış bir alan kullanır ve yeterli park alanı dışında manevra alanlarını da kapsar. Şerit 
genişliğinin imkan verdiği yerlerde yol üstü otoparklar yerine tercih edilmelidir (Bkz. TSE 10551).

• Araç park alanına ‘sadece ileriye doğru’ girip çıkabilme sağlayan yüksek kullanım oranlı, kısa süreli yol üzeri araç park 
etme yerleri tasarlanmalıdır.

Yolüstü Otoparkları

• Yol üstü otoparklar, taşıt şeritlerine bitişik olduğu durumlarda, şerit genişliğinin izin verdiği ve taşıt trafiği aksatmamak 
şartıyla konumlandırılmalıdır. 

• Yol üstü otoparkların yoğun taşıt ve yaya kullanımı olan kent merkezlerinde kısa süreli kullanımına izin verilmelidir. 
• Yol üstü otoparklarda, park halindeki arabaların kapılarının açılabilmesi, yaya ve bisikletçinin güvenli geçişi sağlanmalıdır. 
• Gerekli tabelalar ile donatılması ve sınırların net olarak yol üzerindeki çizgiler ile belirlenmesi esastır.
      (Bkz. TSE 10551).

Yol Kenarı Otoparkları
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• Mümkün olduğunca konut otopark alanları, konutların yan ya da arka cephesinde konumlandırılmalıdır.
• Otopark girişleri en aza indirilmelidir. Bu bağlamda konutların arasından ortak arka giriş yolları sağlanmalıdır.
• Otopark girişleri, yaya dolaşım sürekliliğini bozmayacak ve yayalar için güvenlik açığı yaratmayacak biçimde 

konumlandırılmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I; Bkz. TSE 10551; Bkz. Tasarım Rehberi, K3, Yaya Yolları, 
Otopark Girişlerinde Yaya Üstünlüğünün Sağlanması).

Konut Özel Otoparkı

Müstakil Konut Özel Otoparkı

• Kapalı garaj kapılarının malzemesi çevre yapılaşma malzemelerine uygun, yarı geçirgen, açılır-kapanır ve yaya 
dolaşımını engellemeyecek biçimde kurgulanmalıdır. Özellikle aynı sokağa cephe veren kapalı garaj kapı malzemeleri 
aynı tasarım bileşenlerine (en, boy, yükseklik, malzeme, renk) sahip olmalıdır  (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I).

Konut Toplu Otoparkları

• Kapalı sitelerdeki konut alanlarına hizmet veren açık toplu otopark girişleri ana yoldan değil, arka cepheden 
sağlanmalıdır. Aynı sokağa cephe veren kapı malzemeleri aynı tasarım bileşenlerine (en, boy, yükseklik, malzeme, 
renk) sahip olmalıdır. Otopark girişlerinde görsel bütünlüğü bozacak (kapı takları vb.) elemanlara izin verilememelidir.

K2
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Kent içi ulaşımda uzun mesafelerde ve yolculuk talebinin yüksek olduğu koridorlarda en etkin yolcu taşıma türü toplu 
taşımadır. Bir otomobilde en fazla beş yolcu taşınabilmekteyken, bir otobüsün taşıma kapasitesi 40 ile 120 yolcu arasında 
değişmekte olup, otomobilden 8 ila 24 kat daha fazla yolcu taşınabilmektedir. Ulaşım sisteminde, özel araçlar ulaşım temel 
bileşeni kabul edildiğinde yol gereksinimi çok yüksek olurken, toplu taşımanın kullanılması durumunda ise yol kullanımı 
çok daha verimli olacaktır. 

Toplu taşıma sistemi; yolcuların taşındığı motorlu araçlar, otobüsler, minibüsler, raylı sistem araçları, toplu taşıma 
hizmetinin verildiği güzergah ve yolcuların araçlara inip bindiği duraklardan oluşur.

Toplu Taşımacılığın Artırılması/Geliştirilmesi 

Özellikle kentsel ana arterlerde ve transit yollarda toplu taşımaya öncelik verilmeli, insanların yürümeleri ve duraklara 
erişmeleri için güvenli yerler sağlanmalı ve toplu ulaşım ağının temel taşıyıcısı olmalıdır.

Büyüyen kentler, kentiçi yolculuk taleplerini artırmaktadır. Sınırlı taşıt yolu altyapısı sürekli genişletilme eğilimindedir. 
Halbuki yolların genişletilmeden mevcut şeritlerin toplu taşıma sistemleri kullanımına dönüştürülmesi yol altyapısının 
daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacaktır.
• Toplu taşıma daha sık, yaygın, güvenli, rahat, hızlı ve konforlu hale getirilmelidir.
• Toplu taşıma öncelikli düzenlemeler yapılmalıdır.

Toplu Taşıma Sistemlerinin Çeşitliliğin Artırılması 

• Toplu taşıma yaya yolu birleşimleri konforlu bir yaya dolaşımı için zorunludur
• Farklı toplu taşıma biçimlerinin hafif  raylı, otobüs, dolmuş sistemleri bütünlük içinde örgütlenmesi sağlanmalıdır.
• Zaman ve mekan ayarlamaları ile aktarma kolaylıkları ayarlanmalıdır.
• Farklı toplu taşıma durakları arasında geçişler arasında kolaylık sağlanmalıdır.

6. Toplu Taşıma

K2
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• Durak tasarımında belirleyici olan kullanım yoğunluğu, bulunduğu sokak enkesiti ile araç boyutları ve gerekli manevra 
alanıdır. 

• Toplu taşıma duraklarına yakın yerlerde otopark ve bisiklet park yerleri konumlandırılmalı, duraklar, bisiklet ve yaya 
dolaşımı ile bütünleştirilmeli ve ilişkilendirilmelidir.

• Toplu taşıma duraklarının standartları geliştirilmelidir. 
• Otobüslerin duraklara rahatça girip çıkması ve bu esnada trafik akışını sekteye uğratmaması sağlanmalıdır.
• Otobüsler, mutlaka yaya yoluna ve yola paralel bir biçimde durağa yanaşmalıdır.
• Duraklarda, otobüslerin durduğu alanlar otopark alanlarından, bekleme noktaları ise yaya dolaşımından ayrıştırılmalıdır.

• Durakta bekleyen insanları kötü hava şartlarından koruyucu elemanlardan yararlanılmalı, ancak bu yapıların 
yaklaşmakta olan araçların görülmesini engellememelidir.

• Duraklar aydınlatılmalı, yeterli kentsel mobilya ile donatılmalıdır
• Durakların yerleri farklı zemin döşemeleri ile belirlenmelidir.
• Duraklarda herkesin anlayacağı şekilde hareket ve güzergâh tarifeleri bulunmalıdır.
• Duraklarda ve araçların içinde sesli ve görsel uyarıcılar bulunmalıdır.  

Güvenli Yaya Erişilebilirliğin Sağlanması

• Yayanın duraklara güvenli, doğrudan ve en kısa şekilde ulaşması sağlanmalıdır. 
• Toplu taşıma duraklarının ve çevresinin temiz, güvenli ve iyi aydınlatılmış durumda olması sağlanmalıdır.
• Yayaların ve toplu taşıma sürücülerinin durağı görmelerini engelleyecek peyzaj ve kentsel mobilyalardan kaçınılmalıdır.

Otobüs Durakları

Larende 
Caddesi

durağın yaya sürekliliğini kesintiye uğratması
durak üzerinde araçların park etmesi
durakların yaya geçitleri ile desteklenmemesi
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Durakların Konumlandırılması

• Meskun mahaldeki her bir konuta, en fazla 400 metrelik yürüme mesafesinde bir otobüs durağı yer almalıdır. 
• Duraklar en fazla hizmet verebileceği kavşak, kesişim noktalarında ve yayaların yoğun olarak kullanıldığı ticari 

sokaklarda konumlandırılmalıdır.
• Kavşaklarda ve kesişim noktalarında yer alan duraklar konumlandırılırken yolcuların karşıdan karşıya geçişleri 

minimumda tutulmalıdır.
• Toplu taşıma durakları kontrollü yaya geçitleri veya kontrollü kavşaklarla birlikte konumlandırılmalıdır.
 

Durak Standartlarının Sağlanması

• Taşıt yolları üzerinde özel şerit ayrılmamış otobüs sistemlerinin bulunduğu Tip T2 ve Tip K1 yolları üzerindeki 
duraklar en az iki otobüsün durmasına izin verecek ölçüler kullanılmalıdır. Otobüs durağının genişliği ve yolcuların 
beklediği alan en az 3 metre olmalı, uzunluk olarak bir otobüs için 12 metre, iki otobüs için 25 metre alan ayrılmalıdır.

• Taşıt yolları üzerinde özel şerit ayrılmış otobüs sistemlerinin bulunduğu Tip T1 üzerindeki duraklar karşılıklı 
gelmeyecek biçime trafik yönleri dikkate alınarak 3 metre ara ile konumlandırılmalı, bu aralıkta da yaya geçişi imkanı 
sağlanmalıdır. Otobüs durağının genişliği 4 metre olmalı, uzunluk olarak en az 25 metre ve en fazla 55 metre mesafe 
ayrılmalıdır (Bkz. TSE 11783).

Otobüs durakları ulaşım 
sistemi içerisinde farklı 
biçimlerde yer alabilirler.

K2
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Demiryolu koridoru ve istasyonu bölücü değil bütünleştirici bir eleman olarak ele alınmalı, geçirgenliği artırılmalıdır.

Demiryolu İstasyonu
 
• İstasyonun her iki tarafa da hizmet vermesi sağlanmalıdır.
• İstasyonun her iki yakasında karşılama, bekleme, vakit geçirme mekanı olarak istasyon meydanları yer almalıdır.
• Bu meydanlarda olumsuz hava şartlarına karşı koruma, rahat oturma düzeni ve kentsel mobilyalar ile donatılmalıdır, 

peyzaj elemanları ile desteklenmelidir.

 
•  

• İstasyona toplu taşıma güzergahları ile erişim sağlanmalıdır.
• İstasyona kesintisiz ve doğrudan yaya ve bisiklet erişim güzergahları sağlanmalıdır.
• İstasyon girişinde indirme/bindirme alanları ve taksi durakları konumlandırılmalı, bu alanlara doğrudan ve taşıttan 

arındırılmış yaya erişimi sağlanmalıdır.
• İstasyon yakınında açık otopark alanları ile bisiklet park alanı sağlanmalıdır.
• Park alanları ile istasyon arasında taşıttan arındırılmalı ve doğrudan yaya erişimi sağlanmalıdır.
• İstasyon çevresinde beklemek için uygun açık ve kapalı kamusal mekanlar ile ticari hizmet alanları konumlandırılmalıdır.
• Ayrıca istasyona ulaşan caddeler (Ferit Paşa Caddesi, Alay Caddesi, Azerbeycan Cadesi) boyunca ve yakın çevresinde 

özellikle zemin katlarda ticari hizmet verilmelidir.
• Demiryolu istasyonunu çevresindeki konut alanlarını gürültü ve görüntüden arındırabilmek için peyzaj elemanları ile 

donatılmış yeşil tampon bölgeler konumlandırılmalıdır.  

7. Demiryolu
K2
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Demiryolu Koridoru

• Hızlı tren hattı olduğu için hemzemin geçişler yerine alt veya üst geçişler tercih edilmelidir.
• Rayların her iki tarafında birbirleriyle ilişki kurması gereken kentsel alanlar bulunuyorsa, taşıt/yaya/bisiklet için 

birbirinden ayrıştırılmış üst veya alt geçitler konumlandırılmalıdır.
• İstasyon ve demiryolu koridoru boyunca yapılar geriye çekilmeli, demiryolu koridoru boyunca raylara paralel ulaşım 

sistemi tasarlanmalıdır (Bkz. Kent Atlası, B2).
• Güvenlik açısında koridor boyunca yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek yansımayı önlemek için demiryolu 

koridoruna bakan binalarda ve yapılarda görsel olarak yansıtıcı olmayan yüzeyler kullanılmalıdır. 

K2
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Yayalar, toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her türlü fiziksel kabiliyete sahip kent nüfusunu oluştururlar. Tüm 
kentliler için güvenilir ve konforlu yaya mekanlarının sağlanması yaşanabilir bir kent için zorunluluktur. 

Mekânsal bağlayıcı işlevlerinden dolayı özel öneme sahip olan yaya yolları, sadece bir noktadan diğerine gitmek için birer 
araç olarak görülmemelidir. Yaya yolları, aynı zamanda, hareket halindeki yayanın mekânı algıladığı, kullandığı, sosyalleştiği 
alanlardır. Bu alanlar, kentsel mobilyalar ve bitkilendirme gibi tasarım elemanlarıyla zenginleştirilmeli, kesintisiz bir yaya 
dolaşımına izin verirken rahatsız edilmeden vitrin izleme, toplanma ve vakit geçirme mekanlarına da imkan sağlamalıdırlar. 

Yaya dolaşım alanları, yaya kaldırımı, patika, merdiven, rampa ve asansör gibi, kullanıcıların iç ve dış mekanlarda hareketini 
sağlayacak tüm alan ve elamanları kapsar. 

Yaya Mekanlarının Tasarımı

Alakova

Yeni açılan yerleşim 
alanlarında altyapı ve yol 
yapımı ile birlikte kaldırımlar 
da eşgüdümlü yapılmalıdır.

Dr. Ahmet Özcan Caddesi

Otopark alanları yapıların 
yan veya arka cephelerinde 
konumlandırılmalıdır.

Çeçenistan Caddesi

Kaldırımların park yeri 
olarak kullanımasına izin 
verilmemelidir.

Meram Bağları

Kaldırımlar yürüyüş alanı, kent 
mobilyaları, sinyalizasyon 
ve tabelalar tarafından 
kullanılmamalıdır.

K3.  Yaya Yolları
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Kesintisiz Yaya Dolaşımının Sağlanması

Yaya dolaşımı, kentsel alan içerisinde yapılar ve açık alanlar arasında etkili bir bağlantı kurulması için kesintisiz olmalıdır. 

• Kent içerisindeki tüm alanlara ve yapılara, sürekli ve doğrudan yaya ulaşımı sağlanmalıdır.
• Kentsel ana yaya bağlantıları, kent merkezi, kamu yapıları ve odaklarla desteklenmelidir (Bkz.Strateji Belgesi, H1, PN-

VIII).
• Toplu taşıma duraklarına ve kapalı/açık otopark alanları ile yaya bağlantıları kurulmalıdır.
• Yeterli genişlikte (en az 1.5 metre) kesintisiz yürüyüş ağına daima öncelik verilmelidir.
• Mevcut taşıt yollarının genişlikleri imkan verdiği ölçüde kaldırımlar genişletilmelidir.
• Yaya, bisiklet ve araç trafiği arasında gerçekleşebilecek olası sorunlar, yaya dolaşımına öncelik verecek şekilde özel 

işaret ve sinyallerle düzenlenmelidir.
• Her zaman herkesin erişebileceği ve yürüyebileceği alanlar tasarlanmalıdır.
• Yürüyüş alanlarında hareketi engelleyen unsurlar kısıtlanmalıdır (otopark, faydasız veya yanlış konmuş kentsel 

mobilyalar vb.).
• Kavşaklarda ve kesişimlerde yaya ve bisikletli önceliği artırılmalıdır.

Herkesin İstediği Yere, Yürüyerek Ulaşabilme Hakkının Sağlanması

• Tüm kentte örgün ve yaygın yaya kaldırımı ağı bulunmalıdır.
• Trafik akışının yoğun ve hızlı olduğu kentsel alanlarda kaldırımlar, taşıt trafiğinden ayrıştırılmalıdır. 
• Yaya ve bisiklet gibi ulaşım biçimlerinin bir arada bulunabilmeleri sağlanmalı, nüfus ve kullanım yoğunlukları göz 

önüne alınarak ayrı şeritte bisiklet yolları yapılmalıdır.
• Özellikle kent merkezinde ve tarihi bölgelerde araç trafiğinden arındırılmış, sadece yayalar için ayrılmış yaya yolları 

yapılmalıdır. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-V, PN-VIII).
• Yeni açılan yerleşim alanlarında altyapı ve yol yapımı ile birlikte kaldırımlar da eşgüdümlü yapılmalıdır.

Kaldırım Kullanımlarının Yayalara Bırakılması

• Kaldırımlar, kentsel etkileşim, kültürel etkinlik ve alışveriş için kullanabilecek biçimde düzenlenmelidir.
• Fiziki engeller, yaya dolaşımını aksatmayacak biçimde ele alınmalıdır.
• Araçlar, yaya dolaşımını engelleyecek biçimde kaldırımlara park etmemelidir, bu bağlamda yeterli otopark arzı 

sağlanmalıdır.
• Kaldırımların sıklıkla araçlar tarafından otoparklara giriş-çıkış alanı olarak olarak kullanılması engellenmelidir.
• Otopark alanları kaldırım bileşenleri arasında yer almamalı, özellikle zemin kat ticaret kullanımının olduğu 

sokaklarda, fiziksel mekan izin verdiği yerlerde yapıların yan veya arka cephelerine konumlandırılmalıdır                                                                 
(Bkz.Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).

K3K3
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Cephelerin Geçirgenliğinin Artırılması 

• Bağlantılı ve aktif  bir yaya dolaşımı için yapılar yaya yolları boyunca kesintisiz uzanmamamalıdır.
• Yol boyu uzanan cepheler için, en fazla 150 metrede bir kütlenin yanından, altından ya da içinden 

(pasaj) arka sokağa geçiş imkanı sunulmalıdır.
• Sık bağlantıların ve yüksek yaya yoğunluğunun sürdürülebilmesi  için adaların ortalama uzunluğunun 

100 metreyi aştığı yerlerde ada içi, ara yaya bağlantıları sağlanmalıdır.

Otopark Girişlerinde Yaya Üstünlüğünün Sağlanması

• Otopark girişleri, kaldırımlar üzerinden geçerek özel mülke erişim sağlar ve araçlar, bisikletliler, 
yayalar ve kaldırım kenarı kullanımları arasında bir çatışma bölgesi oluştururlar. 

• Yüksek yoğunluklu ticari caddelerde, özellikle ticari bulvarlar, ve ana caddelerde, otopark girişleri 
birleştirilmeli ve kaldırımlarla kesişim noktaları en aza indirilmelidir. 

• Mümkün olan mevcut yerlerde, dönüşüm bölgelerinde ve yeni yapılaşmaya açılacak alanlarda 
otopark girişleri arka ve/veya ara yollardan sağlanmalıdır.

• Kaldırımlarda otopark girişlerinde geçiş hakkı önceliği yayalara verilmelidir. 
• Otopark giriş genişliği ve dönüş yarıçapları mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir                        

(Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I).
• Yaya bölgesi, otopark girişlerinde kaldırım malzemesi ile devam etmeli, kesintisiz yaya yürüyüşüne 

imkan sağlamalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I).
• Yapılar, her bir cadde cephesinde en fazla bir otopark girişi ile sınırlı olmalıdır.

Yüksek yoğunluklu ticari 
caddelerde, özellikle ticari 
bulvarlar ve ana caddelerde, 
otopark girişleri birleştirilmeli 
ve kaldırımlarla kesişim 
noktaları en aza indirilmelidir.
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Yaya Mekanlarının Standartlarının Düzenlenmesi

• Yaya alanları bağlamına uygun ölçülendirilmeli ve malzeme bütünlüğü sağlanmalıdır.
• Yaya mekanları ve bileşenlerinden -merdiven ve rampalar dahil- her tür fiziksel ihtiyaç göz önüne 

alınarak tasarlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I).
• Kaldırım yükseklikleri standartlara uygun olmalı (3 cm-10 cm arasında), en az genişlik 1,5 m 

olmalıdır.
• Yaya yolu malzemesi, bulunduğu bağlama göre belirlenir, iklim koşullarına uygun, dayanıklı, kolay 

temin ve tamir edilebilir olmalıdır.
• Kaldırımların yüzeyleri, pürüzsüz, sabit ve kaymaya dirençli olmalıdır (Bkz. Tasarım Rehberi, L1, 

Geçirgen Yüzey Malzemeleri). Kaygan olmayan (bölgenin özgün malzemesi varsa tercih edilmeli, 
andezit vb.) ve düz (girinti çıkıntı oluşturmayacak) kaplamalar kullanılır.

• Kullanılacak malzeme ve renkler sokaklar için hazırlanacak ek bir çalışma ile özel tasarım kodları 
ile belirlenmelidir.

• Kaldırım döşemeleri tekerlekli sandalye tekerlerinin sıkışmasını önlemek için bitişik ve boşluksuz 
olmalıdır.

• Yaya ve bisikletli geçişleri anlaşılabilir ve farkedilebilir şekilde uygulanmalıdır (boyalı bant, farklı 
renk uygulanması vb.) (Bkz. Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu).

• Tüm yaya mekanları aydınlatılmalı, bağlamına uygun gerekli kentsel mobilyalar ile donatılmalıdır.
• Yürüme bölgesinin eğimi %2’yi geçmemelidir.
• Yaya bölgesi boyunca eklemlerin sıklığını azaltmak için, mümkün olduğu durumlarda, kaldırımdaki 

derzler seyahat yönü boyunca yönlendirilmelidir.
• Yaya yolu üzerindeki yağmur suyu ızgarası gibi teknik altyapı elemanları bulunacaksa, ızgara 

aralıkları 2 cm den fazla olmamalıdır.
• Basamak, rampa, ve kaldırım bitişlerinde 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzey 

malzemesinde olmalıdır. 
• Rampalar tekerlekli sandalye kullanıcıları için çok önemli ve vazgeçilmez kullanımlar olmalarına 

rağmen diğer kullanıcılar için rahat geçişe uygun olmayabilir. Bu nedenle merdivenlerle birlikte 
rampaların kullanılması herkes için ulaşılabilirliğin sağlanması açısından zorunludur.

• Taşıt yolu ve kavşaklarda hemzemin yaya geçitleri bordür taşı ile kesilmemeli ve taşıt yolu 
seviyesine kadar her üç yönde en fazla %8 eğimli rampalar yapılmalı, bu rampalar en az 90 cm. 
genişliğinde olmalıdır.

• Yaya yolu ve kaldırımlar üzerine yerleştirilen kent mobilyaları ve teknik altyapı elemanları tüm 
yayaların geçişine imkan sağlamalı, yaya yolu üzerinde tekerlekli sandalye veya bebek arabaları  
kullanımına müsade edecek şekilde en az 100 cm’lik net geçiş alanı kalmalıdır.

• Yaya yolu ve kaldırımlar üzerindeki baş kurtarma yüksekliği en az 2,20 metre olmalı, tüm işaretleme 
ve kentsel mobilyalarda buna dikkat edilmelidir.

Meram Bağları Rekreasyon 
Bölgesi

Kaldırım üzerindeki ağaçların 
görme engelli bireyler 
tarafından fark edilebilmesi 
için, ağaç diplerinde çevre 
ile renk ve doku zıtlığına 
sahip ızgaralar veya çakıllar 
yerleştirilmelidir.

Kaldırım üzerinde 
konumlandırılacak bir 
ağaç çukurunun kaplama 
malzemelerinin yapısal olarak 
desteklenmesi gerekir, ağaç 
köklerine, kaplamalı yüzeyi 
bozmadan büyümeleri için ayrı 
bir alan sağlanır.

K3
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Yaya Mekanlarının Çeşitliliğinin Artırılması

• Yaya yolları, konum, işlev, kapasite ve bağlamlarına göre farklılaşırlar (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).
• Kaldırım kenarlarında ve yaya dolaşım mekanlarına bitişik olarak farklı büyüklüklerde meydanlar ve parklar 

düzenlenerek dolaşım ağının bir parçası haline getirilirler.
• Yaya mekanları taşıttan arındırılmış, yayalaştırılmış mekanlar, paylaşımlı mekanlar, kaldırımlar ve park içi yollar olmak 

üzere 4 temel biçimde kentte yer alırlar.
• Özellikle yoğun ticaret ve tarihi dokunun bulunduğu kent merkezlerinde yayalaştırılmış sokaklar tercih edilir                 

(Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).
• Az yoğun konut alanlarında ve kırsal yerleşimlerde yaya yolları sokakları araç ve bisikletlilerle paylaşırlar.
• Yollardan bağımsız oluşturulan yaya güzergahları ile park ve bahçelerdeki park içi yollar, yaya dolaşım ağına dahil 

edilerek alternatif  ve kısa yollar oluşturularak dolaşım ağı zenginleştirilir.
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Paylaşımlı Sokak
Meram Bağları

Parkiçi Yollar
Kent Merkezi ve Meram Bağları

Kaldırımlar
Ticari kullanım Kaldırım
Kent Merkezi ve İstasyon Caddesi

Konut Bölgesi
Alakova ve Kent Merkezi

Yaya Sokakları (Yayalaştırılmış Sokaklar)
Bedestenler Bölgesi

Yaya Öncelikli Paylaşımlı Sokak
Bedestenler Bölgesi 

K3
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Yaya Mekanlarının Güvenliğinin ve Konforunun Artırılması

• Güvenli, etkin, rahat ve kaliteli bir yaya dolaşım alanının oluşturulmasına ve korunmasına özel 
önem ve öncelik verilmelidir.

• Riskli alanlarda kazaya sebebiyet verebilecek yerler tespit edilmeli ve önemler alınmalıdır. 
• Gürültü kaynaklarında, gürültüden etkilenen kısımlarda yaya mekanları tampon bölgeler veya 

yeşil bariyerler ile ayrıştırılmalıdır.
• Hızlı ve yoğun trafiğin olduğu sokaklarda yaya ve bisikletli hareketi güvenliği için araç trafiğinden 

bir ağaç/bitki dizisi ile ayrıştırmalı, yol boyunca görsel sürekliliği sağlamak amacıyla aynı çeşit 
ağaç dikilmelidir. Ağaçlar yaya mekanına gölge sağlayacak, trafik akışından kaynaklanan görsel 
kirliliği engelleyecek, ancak güvenlik açısından bir engel oluşturmayacak biçimde seçilmeli ve 
budanmalıdır. 

• Düzenli olarak trafiğin hızının kesilmesi sağlanmalı, fiziki elemanlardan (tümsek, hız kesiciler, 
paylaşımlı düzlem vb.) ve/veya kentsel mobilyalardan faydalanılmalıdır. 

• Trafik hızını azaltmak için refüjler güçlendirilmeli veya yoldan malzeme veya boya ile ayrıştırılmış 
yaya geçiş adaları oluşturulmalı, refüjlere bitki dikilecek ise yayaların görüşünü engellemeyecek 
biçimde seçilmelidir.

• Yaya geçitlerinde yaya üstünlüğü sağlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII; Bkz. Tasarım 
Rehberi, K3, Yaya Geçitleri).

• Hemzemin yaya geçitlerinin sıklığı artırılarak yayanın yatay dolaşımı artırılmalı ve trafik hızı 
düşürülmelidir.

• Özellikle yaya geçişlerinde ve yoğun yaya dolaşımının olduğu, özellikle merkezi alanlarda bazı 
kavşaklarda yol genişlikleri daraltılmalı, böylece araç trafiği sakinleştirilmeli ve hızı azaltılmalıdır.

• Yayalar, üst ve alt geçitlere zorlanmamalı, yaya geçişlerinde taşıt yolundan farklı bir yüzey 
malzemesi (pütürlü parlak bantlar) kullanılmalıdır.

• Malzeme seçimi ve tabelalar yaya dolaşımını destekleyici, yaya güvenliğini ve konforunu artırıcı 
biçimde örgütlenmelidir. 

• Yaya mekanları bakımlı, temiz ve aydınlık tutulmalı, gerektiğinde hızlıca onarılmalı, bitki ve 
ağaçlarla görsel çekiciliği sağlanmalıdır. Aydınlatma elemanları, peyzaj öğeleriyle bir arada ele 
alınmalıdır. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).

• Yaya yolları üzerine yeterli sayıda yönlendirici tabela ve harita yerleştirilmelidir (Bkz. Strateji 
Belgesi, H1, PN-VI).

• Yaya yolları üzerinde, yayaların dinlenip küçük gruplar halinde sosyalleşebileceği (oturma, 
gölgelik vb.) olanaklar sağlanmalıdır. Oturma alanları hâkim rüzgârdan mümkün olduğu ölçüde 
korunmalı, gerekli yerlerde, yayaları istenmeyen hava koşullarından koruyacak örtülü ve kapalı 
alanlar sağlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).

Yol boyunca görsel sürekliliği 
sağlamak amacıyla aynı türden 
ağaç dikilmelidir. Ağaçlar yaya 
mekanına gölge sağlayacak, 
trafik akışından kaynaklanan 
görsel kirliliği engelleyecek 
ancak güvenlik açısından bir 
engel oluşturmayacak biçimde       
seçilmeli ve budanmalıdır.

Yeni Meram Caddesi

Küçük dinlenme alanlarında 
gruplar halinde düzenlenmiş 
oturma alanları gibi özellikler 
ve cep bahçeleri, alanın 
kullanırlığını ve çekiciliği artırır.

Sokaklara bitişik işletmelerin 
sokak mekanını sergi ve 
hizmet alanı için kullanması 
sağlanmalı, sınırları 
yaya dolaşımını sekteye 
uğratmayacak şekilde 
bağlamına göre belirlenmelidir.

K3



Tasarım Rehberi 79

Yayalaştırılmış sokaklar, özellikle şehir merkezlerinde süreli veya süresiz olarak trafiğe kapalı alanlar 
olup bütün yayalar için güvenli bir dolaşım ortamı sunarlar. Tüm araç trafiğinin yasak olduğu bu 
sokaklara sadece belirli saatlerde –mesela gece teslimat kamyonları gibi- ve herhangi bir anında risk 
veya tehlike durumunda acil durum araçlarının kontrollü giriş yapmasına izin verilir.

• Kent merkezlerinde ve özellikle tarihi doku içerisinde konumlanan yayalaştırılmış sokaklar, 
mekanın karakterini pekiştirmeli ve geleneksel malzemelerin kullanılması örgütlenmelidir (Bkz.
Strateji Belgesi, H1, PN-V).

• Yayalaştırılmış bölgedeki sokaklar, fiziksel genişlik, yapı stoku biçimi ve işlevsel çeşitlilik 
konularında farklılaşmalı birbirleriyle rekabet etmemeli, aksine bir bütünün tamamlayıcı parçaları 
gibi ele alınmalıdır.

• Yayalaştırılmış sokakların aktif  bir kamusal mekan olarak kullanımını yönetmek gerekir           
(Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).

• Yaya sokakları güvenli, kullanışlı ve çekici olmalıdır. 
• Zemin kat faaliyetleri yayaları çekecek biçimde teşvik edilmelidir.
• Perakende sunumları ve işlev çeşitliliğinde tekrardan kaçınılmalı, 7 gün 24 saat mekanın 

kullanılabilirliği artırılmalıdır.
• Sokak mekanında açık hava aktiviteler yaratılmalı ve kullanıcıyı alana çekmek için programlar 

düzenlenmelidir.
• Sokak malzemeleri, bölgedeki bütünlüğü sağlayacak biçimde, bağlama uygun tek tip seçilmeli, 

yürümeyi basitleştirmeli, bakımı, onarımı ve temizliği kolay olmalıdır.
• Döşeme malzemesi seçilirken itfaiye, ambulans, çöp kamyonları gibi bölgeye girmek zorunda 

kalacak ağır taşıtların yer kaplamalarında çökme, kırılma ve bozulmaya neden olduğu dikkate 
alınmalıdır.

• Sokak mobilyaları, aydınlatma ve peyzaj, yürüme ortamını iyileştirmek için en önemli tasarım 
ögeleridir. 

• Yayalaştırılmış sokaklara erişim kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda çeperde yeterli araç ve bisiklet 
park yerleri ile donatılmalı, toplu taşıma durakları ile desteklenmiş olmalıdır. 

Örnekler:
Kazım Karabekir Caddesi 
(Zafer), Atatürk Caddesi, 
Mengüç Caddesi, 
Sokullu Mehmet Paşa Sokak 
ve Mehmet Çelebi Sokak

Kent Atlası:
TİP 5.1. Yaya Sokakları

Boş veya tadilat/inşaat 
halindeki yapıların duvarlarını 
mekanın canlılığını 
etkilenmemesi için cephe 
örtüleri ile perdelenmelidir.

Yayalaştırılmış Sokaklar

Araçların yayalaştırılmış 
mekanlara girişini 
engelleyecek tamponlar, 
tüm yayaların dolaşımını 
etkilemeyecek biçimde 
seçilmeli, gerekli durumlarda 
kaldırılabilmelidir.

K3
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Kaldırımlar, sokağın, taşıt yolları ile yapılar arasında yayaların kullanımı için ayrılmış kısımlarıdır. 
Donanımlı bir kaldırım, yaya kullanımı ve dolaşımı yanı sıra aydınlatma direkleri, trafik işaretleri, 
tabelalar, banklar, park sayaçları, çöp kutuları vb. kentsel mobilyaları da barındırır.

Kaldırım Bileşenlerinin Tanımlanması

Kaldırımlar tekil bir alan değildir, farklı kullanım alanlarından oluşurlar. Özel mülkiyet ile taşıt dolaşım 
alanlarında bir arayüz oluşturan kaldırımlar, dört bölgeye ayrılırlar. Bölgeler arasındaki sınırlar yer yer 
biribirinin içine karışabilse de her bölgenin genel işlevi genellikle sürekli kalmalıdır.

(Sağda) Çeçenistan Caddesi 
Üzerinden bir örnek ve 
önerilen durumun şematik 
gösterimi

1. Kaldırımlar

(Üstte) Otopark olarak 
kullanılan sokağın kamusal 
alanından kopuk bir cephe 
alanı

K3

A. Cephe Bölgesi
B. Yaya Yürüme/Hareket Bölgesi
C. Kent Mobilyası/Peyzaj Bölgesi
D. Bordür

   A           B              C      D
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A. Cephe Bölgesi 

Cephe bölgesi, cadde boyunca binalara hemen bitişik olan kaldırım alanıdır. Cephe bölgesi, binanın 
bir uzantısı olarak işlev gören kaldırımın bölümünü tanımlar. Cephe bölgesi, caddeye bakan binanın 
hem cephesinden hem de yapının yanındaki alandan oluşabilir. Ticari mülklerin cephe bölgesi, 
vitrinler, kafe oturma yerleri, tenteler, tabelalar gibi oturma/dinlenme alanlarını içerebilirler. Yerleşim 
alanlarında, cephe bölgesi, ön kapıdan kaldırım kenarına uzanan ön sundurmalar, çim alanlar veya 
diğer peyzaj unsurları tarafından kullanılabilirler. Cephe bölgeleri, genişlikte 2-6 metre arası değişiklik 
gösterirler. 

Perakende Koridoru Cepheleri (Çeçenistan Caddesi, İstasyon Caddesi) 

Aktivite ve geçirgenlik, yaşanabilir ve yürünebilir kaldırımın temel özellikleridir. Özellikle sokak 
düzeyindeki zemin kat kullanımları ve ön cephe bölgesi hem yayalar hem de sürücüler için keyifli 
görsel deneyimler yaratırlar. 

• Sessiz ve kullanılmayan, boş, tanımsız, otopark olarak kullanılan (Ör. Çeçenistan Caddesi-yoğun 
otopark kullanımı) sokağın kamusal alanından kopuk bir cephe alanından daha aktif, çekici ve 
kullanılan bir yapı cephesine dönüşüm sağlanmalıdır.

• Geçirgen ve/veya aktif  sokak cephesi olan yerlerde yürüme mesafeleri daha kısa görünür ve 
yayalar keyifli ve daha uzun süre yürüme eğiliminde olurlar ve sokakta daha fazla vakit geçirirler. 

• Yeni gelişim ve/veya dönüşüm alanlarında, kaldırımları daha yürünebilir kılmak, aktif, 
yaşayan sokaklar yaratmak için otopark alanları ve otopark erişimleri ise ana caddeler boyunca 
yerleştirilmemeli, mümkünse ara yollardan erişilmelidir.

• Kaldırıma yakın kullanımları teşvik etmek için kaldırım kenarları yerine binanın yan cephesinde 
yükleme/boşaltma alanları sağlanmalıdır.

• Geçirgenlik en fazla sokak düzeyinde kritiktir, çünkü yaya etkileşiminin en sık meydana geldiği 
yer burasıdır. Aynı zamanda iç ve dış mekan arasında en büyük etkileşimin gerçekleştiği yer sokak 
düzeyidir. Aktif  sokak cepheleri en az ½ oranında geçirgen olmalıdır.

• Sokak boyunca binaların kat yüksekliği eş veya yakın olduğunda aktif  bir cadde kenarına daha iyi 
ulaşılır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, PN-XI, PN-XII).

Sakin Konut Cephe Bölgeleri 

• Konut bölgelerinde yapı cepheleri ile kaldırım arasındaki peyzaj bölgesi (ön bahçe, otopark alanı 
vb.), en az 4 metre genişliğinde olmalıdır.

• Ağaçlar veya peyzaj elemanları sokağın veya caddenin bağlamına göre yapılmalıdır.
• Yeni gelişim ve/veya dönüşüm alanlarında ve mesafesi uygun mevcut konut alanlarında 

otoparklara erişim cadde/sokak yerine ara yollardan olmalıdır.
• Kesintisiz, geçirgen olmayan, kentsel mobilyaları eksik, yaya dolaşımını tek düze ve konforsuz 

hale getiren cephe bölgelerinden kaçınılmalıdır.
Meram Bağları

Konut cephelerini tanımlayan 
bahçe duvarları bağlama 
uygun malzemeden seçilmeli, 
yaya mekanının cazibesi 
artırmalıdır.

Sahibiata Mahallesi 

Sergileme alanının yaya 
yürüyüş bölgesini işgal ettiğini 
gösteren bir örnek

İstasyon Caddesi

Cephe bölgesinin kullanımı 
açısından olumlu bir örnek

K3



Meram Kentsel Tasarım Rehberi82

B. Yaya Yürüme Bölgesi

Yaya yürüme ya da  hareket bölgesi, sokağa paralel uzanan birincil, erişilebilir yoldur. Bu bölgenin elverişli kullanılabilmesi 
için engellerden arındırılmış olmalı ve tüm bireylerin yürüyebilmesi ve bebek arabaları kullanımı için uygun koşullara 
sahip olmalı ve yaya hacimlerini rahatça karşılayacak kadar geniş olmalıdır. Caddenin genişlik, yoğunluk ve bitişik arazi 
kullanımının öngördüğü şekilde tek başına, çiftler halinde veya küçük gruplar halinde geçen yayaları barındırmalıdır.

• Yaya bölgesi, pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalı, iyi aydınlatmalı, minimum sapma ile sürekli ve doğrudan bir yol 
sağlamalı ve tüm uygulanabilir erişilebilirlik gereksinimlerini karşılamalıdır. 

• Yürüme bölgesi, yayaların yürümek için güvenli ve yeterli bir yere sahip olmasını sağlar ve yerleşim yerlerinde 1.5 
metre genişliğinde ve ticari alanlarda ise 2 metre genişliğinde olmalıdır.

Yaya Hareketinin Sürekliliği ve Bağlantısallık

Bağlantı, bir dolaşım ağındaki bağlantıların doğrudanlığını ve yoğunluğunu ifade eder. Yüksek oranda bağlantı içeren bir 
ağda çok sayıda alternatif  kısa bağlantı, çok sayıda kesişme noktası ve en az sayıda çıkmaz sokak vardır. Bağlantısallık 
arttıkça, seyahat mesafeleri azalır ve güzergah/gezinti seçenekleri artar, bu da farklı noktalar arasında doğrudan veya 
dolaylı dolaşım imkanı sağlar ve erişilebilirliği artırır. 

• Birbirine bağlı sokak ağı aracılığıyla yayalar ve bisikletliler için birden çok bağlantı oluşturulmalıdır.
• Kaldırım tadilatları yapılmadan önce yaya ve bisiklet hareketinin kesintiye uğramaması için alternatif  rotalar veya 

güvenli geçişler sağlanmalıdır.

Çeçenistan Caddesi
Yaya yürüme alanın kesintisiz 
devamlılığı, sürekliliği 
sağlanmalıdır.

K3
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C. Kent Mobilyasi/Peyzaj Bölgesi

Peyzaj/kent mobilyası bölgesi, sokak ve geçiş bölgesi arasındaki aydınlatma, banklar, gazete büfeleri, elektrik direkleri, 
işaret tabelaları, çöp ve geri dönüşüm kutuları, ağaç çukurları, bisiklet paylaşım istasyonları ve bisiklet park yeri gibi sokak 
mobilyalarının konumlandığı yerler olarak tanımlanırlar. 

• Ticari alanlarda, bu bölge yoğun olarak sert peyzaj elemanları ile donatılırken, özellikle hızlı trafik akışının olduğu 
caddelerde yürüme bölgesi yeşil hat ile ayrıştırılmalıdır.

• Kaldırımlarda yaklaşık 100 metrede bir dinlenme bankları bulundurulmalıdır.

D. Tampon Bölgesi/Bordür

Kendi başına bir bölge olmasa da, “bordür” sokağın önemli bir elemanıdır. Yaya alanı ile taşıt yolları arasındaki fiziksel 
sınırdır. Bordür, tipik olarak cadde ve kaldırım arasında dikey ayrım sağlayan fiziksel bir engeldir. 

• Bordürlerde basamak yerine rampa tercih edilmeli, tekerlekli sandalyelerin veya bebek arabalarının kaldırıma erişmesine 
izin vermelidir.

• Trafik akışının az olduğu, az yoğun meskun mahallerde, daha çok kırsal yerleşim yerlerinde bordür yerine kaldırımlar 
çizgi ile de ayrılabilirler.

Trafik akışının 
yoğun olduğu 
caddelerde yürüme 
bölgesi yeşil hat ile 
ayrıştırılmalıdır.

K3
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B5 Kentlerin en değerli kamusal alanları arasında sayılan meydanlar kentsel toplumsal hayatta önemli bir 
rol oynarlar. Meydanların yaya önceliğine sahip olması, kolay ve yürüyerek erişilebilir kılınması, kentsel 
imgeler ve sembolik eserlerle dolu olması ve kentin tarihine ilişkin ipuçları barındırması olmazsa 
olmaz ögeleridir. 

• Meydanın bütünlüğü çevresindeki yapı stokunun fiziksel bileşenleri ve işlevleriyle birlikte 
sağlanmalı, kullanılan malzeme, cepheler ile uyumlu, bağlamına uygun basit ve sade olmalıdır.

• Sınırları rahatlıkla algılanabilmeli, ancak yayanın erişim kısıtının olmaması gereklidir. Kamuya ait, 
herkesin kullanabileceği bir mekan olarak kurgulanmalıdır.

• Hem gündüz hem de akşam saatlerinde ve yıl boyunca kullanımı düşünülmeli, her zaman güvenilir 
bir mekan olması sağlanmalıdır.

• Meydanlar yaya, bisiklet ve toplu taşıma güzergâhlarıyla iyi bağlanmalı, çeperinde yeterli park yeri 
imkanı sunulmalıdır. 

Kentsel mobilyalarla donatılmalı, farklı aktiviteler, oturma ve toplanma yerleri için yeterli alan 
barındırmalıdır. Bazıları hareketli olabilen çeşitli oturma seçenekleri sağlanmalıdır. Oturma yerleri
açık alanın en azından % 10’unu kaplamalıdır.

2. Meydanlar

Kimlikli mekan yaratabilmek 
için döşeme ve cephe 
malzemeleri ve kentsel 
mobilyalar arasında bütünlük 
sağlanmalıdır. 

Yayanın kolayca erişebileceği, 
trafik şeritleri ile arasında geçiş 
bölgesi kurgulanmalıdır.

Valilik Meydanı Atatürk Meydanı

Meydanda bulunması zorunlu 
teknik altyapı elemanlarını  
yaya dolaşım güzergahları 
dışında tutulmalı, peyzaj 
elemanları ile gizlenmelidir.
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Yaya geçitleri taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçebilmelerini sağlamak amacıyla 
düzenlenmiş alanlardır. Sürücü konumundayken sahip olunan haklar, yaya konumunda dezavantaja 
dönüştürülmemelidir. Taşıt trafiğini hızlandırmak için ışıklı hemzemin geçitler yerine yaya üst ve alt 
geçitleri ile daraltılmış kaldırımlar yaya yürüyüşünü güçleştirir. Bundan dolayı sadece kaldırım genişliği 
yeterli ve hızlı, transit trafik akışının olduğu caddelerde üst ve alt geçitlere izin verilmelidir.

“Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi”ne göre yayalar alt ve üst geçitlere 

zorlanamazlar.

• Şehirlerarası hizmet veren, hızlı ve transit trafiğin olduğu yollar hariç, yoğun yaya trafiğinin olduğu 
merkezi alanlarda, ticari bulvar ve caddeler ile konut bölgelerinde hemzemin geçişler tercih 
edilmelidir.

• Yaya hacimleri, bitişik arazi kullanımlarına bağlıdır ve tasarımda dikkate alınmalıdır. Ticari alanlar, 
kamu veya eğitim binaları yakınındaki yaya geçitlerine talep fazla olacağından daha sık ve geniş 
hemzemin geçişler sağlanmalıdır. Bu alanlarda 50 metre aralıklarla sinyalizasyon ve hemzemin 
geçiş hakkı sağlanmalıdır.

• Sinyal zamanlaması, yayaların caddeyi tek aşamada geçmesine izin vermelidir.
• Caddenin genişliği yayanın tek seferde karşıya geçmesine imkan vermiyorsa, varsa refüjün yoksa 

caddenin ortasında oluşturulan yaya geçiş adaları ile yayaların güvenle bekleyebileceği alanlar 
yaratılmalıdır. Yaya geçiş adaları, mümkün olduğunca cadde seviyesinde veya yol yüzeyinden 
15 cm ila 18 cm yukarıda) olarak inşa edilmeli ve yoldan farklı bir renkte olmalıdır. Yaya ve 
sürücü görüşünü engellemeyecek biçimde sürücüleri bilgilendirmek için işaretler ve reflektörlerle 
aydınlatılmalı ve vurgulanmalıdır. 

• Yaya geçiş adalarının ölçüleri kullanım yoğunluğuna göre belirlenmeli, ancak en az 1.5 metre 
genişlik tercih edilmelidir. 

• Tüm geçiş noktaları, yayaların geçiş mesafesini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı; yaya yolları 
sokağın/caddenin yönüne dik açıda ve mümkün olan en dar yerde konumlanmalıdır.

• Görünürlüğü engelleyebilecek sokak mobilyaları geçitten uzakta bulunmalı, bitki örtüsü düzenli 
olarak budanmalı, her türlü yaya, yaya yolu ile geçit arasındaki geçişi güvenli ve kolay bir şekilde 
yapabilmelidir.

• Yaya geçişleri fiziksel engelliler, hamileler, yaşlılar, bebek arabalılar, elinde yük taşıyanlar ve 
çocukların ulaşım haklarını elinden almayacak biçimde konumlandırılmalı ve tasarlanmalıdır.

3. Yaya Geçişleri

Trafik akışını hızlandıran, 
kesintisiz refüjlerden 
kaçınılmalıdır. 

Yayanın karşıdan karşıya geçiş 
imkanı sağlanmalıdır.

Caddenin genişliği yayanın tek seferde karşıya geçmesine imkan vermiyorsa, 
varsa refüjün yoksa caddenin ortasında oluşturulan yaya geçiş adaları ile 
yayaların güvenle bekleyebileceği alanlar yaratılmalıdır. 

K3

yaya adası

yaya adası
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K3
Hemzemin Geçişler
 
• Hemzemin geçişler, en kısa yerden yaya hareketi hattını takip ederek doğrudanlığa izin vermelidir.
• Karşıdan karşıya geçiş süresi acele etmeden rahat ve güvenli bir şekilde geçişe imkan verecek sürede olmalı, yaşlı ve 

çocukların hızı esas alınmalıdır.
• Yaya ve araç trafik yoğunluğuna bağlı olarak, ışık kontrolü olmayan yaya geçitlerini engellilerin de kullanacağı 

düşünülerek, sürücüler yaya geçidinden en az 20 metre önce yaya geçidi işaretiyle uyarılmalıdır 
• Yayaların ve bisikletlilerin caddenin diğer tarafına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için geçişler doğrudan ve olabildiğince 

kısa olmalıdır.
• Yolların geniş olduğu yerlerde, kaldırımlar, emniyet adaları ve yolda refüjler gibi yaya ve bisikletli refüjleri oluşturulmalıdır.
• Yaya geçişleri engellerden arındırılmış bir halde tutulmalı, herkes tarafından kullanılabilir fiziksel şartlara sahip 

olmalıdır.
• Yoğun kullanılan sokaklarda hem yayalar hem de bisikletliler tarafından kullanım kolaylığı için geçiş talep düğmeleri 

konumlandırılmalıdır. 
• Yaya yollarının veya bisiklet şeritlerinin sola dönen araç yolu ile kesiştiği durumlarda, sürücüleri uyarmak için yol 

döşemesi detayları sağlanmalıdır.
• Yaya geçiş çizgileri yaya güvenliliğini artıran, yaya dolaşımında sürekliliği sağlayan çizgilerdir.
• Çizgilerin amacı yayaların riskini en aza indirmek ve daha güvenli bir alan sağlamaktır.

Yaya geçiş çizgilerinin 
sürekliliği sağlanmalıdır.
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Alt /Üst Geçişler

• Hızlı ve yoğun trafik akışının olduğu yollarda engellilerin de kullanabileceği alt ve üst geçitler yapılmalıdır.
• Bu geçitlerde, çevre uygunsa, eğimi %8’i geçmeyen rampalar kullanılmalıdır. Eğer gerekli görülüyorsa, tekerlekli 

sandalye kullanıcıları için eğik ya da dikey asansörler yapılmalıdır.
• Üst geçitler çevreleri ile uyum içerisinde kurgulanmalı ve yaya dolaşımının yoğun olduğu güzergahlar üzerinde ve/

veya kamusal (eğitim, sağlık vb.) tesislere yakın konumlandırılmalı, yaya dolaşım ağıyla bütünleştirilmelidir.
• Doğal yapının müsaade etmediği durumlarda alt geçitler tercih edilmemelidir.

Üst geçitler, konumlandırıldıkları kaldırımlarda yaya yürüyüşünü 
kesintiye uğratmamalıdır. 

Üst geçitler, trafik şeritleri, otopark alanları, kaldırım, kentsel 
mobilyalar ve teknik altyapı elemanları ile birlikte kurgulanmalıdır.

Antalya Çevre Yolu- Büyükkum Köprü Caddesi Kavşağı Üst Geçidi

Beyşehir Caddesi Üst Geçidi

K3
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Bisiklet, kısa ve orta mesafedeki yerlere ulaşımda önemli bir ulaşım türü olarak değerlendirilmelidir.
Çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve park etme sorununa karşı en pratik çözüm bisiklet kullanımıdır.
Bisikletli ulaşımı kent içi yolculuklarda önemli bir alternatif  haline getirmek amacıyla, dünyada pek çok kentte bisiklet 
yolları yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Meram kentsel yerleşim alanı, bisikletin sürülmesine uygun düz bir arazi yapısına 
sahiptir.

• Tüm potansiyel başlangıç ve hedef  konumları birbirine bağlanmalı, sürekli ve fark edilebilir olmalı, aynı zamanda 
güzergah boyunca tutarlı bir genişlik sunmalıdır. 

• Pürüzsüz, kaymaz malzeme seçilmeli, daima bakımlı, sudan ve çöpten arındırılmış olmalı, güzergahlara dolaşımı 
engelmeyecek biçimde yeşil alan ve ağaçlar dahil edilmelidir. 

• Güzergahlar boyunca karmaşık manevralardan kaçınılmalı, aynı seviyede kaldırım rampalarına ve yeterli dönüş 
yarıçapılarına sahip olmalıdır.

• Motorlu taşıt trafiğinin erişemediği bölgelerden geçen güzergahlara da sahip olmalıdır.
• Güzergahlar, binaların arkalarında değil önlerinde konumlanmalıdır.
• Gerekli tabela ve yer işaretleri ile donatılmalı, yeterli miktarda doğru yerlere konumlandırılmış bisiklet park yerleri ile 

bütünleştirilmelidir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VI).
• Güvenli olmalı, motorlu taşıt trafiğinden üstün kabul edilmeli, trafikten kaynaklanan gürültü ve görüntü tehlikesi ve 

riskinden arındırılmalıdır.

K4 Bisiklet Yolları

Yaya veya araçlardan arındırılmış herhangi bir kullanım 
veya kullanıcı tarafından işgal edilmeyecek biçimde 
kent içerisinde kesintisiz bisiklet yolu ağı sağlanmalı, 
bisiklet yolu başlangıç ve bitiş noktalarında toplu 
taşıma sistemi ile bütünleşmesi sağlanmalıdır.

K4
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Bisiklet yolları 
standartlaştırılmalı, 
kentsel alan 
içerisinde malzeme, 
genişlik, konum ve 
süreklilik anlamında 
bir bütünlük 
sağlanmalıdır.

Bisiklet Yolu Tasarımına İlişkin Genel İlkeler

• Tek yönlü yollarda motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde ve tek yönlü olarak, iki yönlü yollarda yolun her iki tarafında, 
motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde tek yönlü olarak, bunun gerçekleştirilemediği kısımlarda yolun bir tarafında çift 
yönlü olarak gerekli ölçülere uygun şekilde tasarlanmalıdır.

• Bisiklet yolu zemini kaygan olmayan düzgün yüzeyli olmalı, yol üzerinde kasis ve çukur olmamalı ve takılma riski 
yaratmayan ancak az pürüzlü yüzeyi ile yere sağlam tutunulmasını sağlayan, ışığı yansıtmayan nitelikte olmalı, yol eğimine 
dikkat edilmeli ve drenaj düzenlemesi yapılmalı, malzeme tespiti ve detay tasarımı bu esaslara göre belirlenmelidir. 

• Bisiklet yolu zemininin mümkün olan yerlerde asfalt olması tavsiye edilmektedir. Yalnız, taşıt yolunun asfalt dışında 
parke taşı gibi kaplamalarla yapılması zorunlu olan koruma alanları, sit alanları ve asfalt yapımının mümkün olmadığı 
yerlerde, bisiklet yolunun taşıt yoluyla aynı malzeme ile kaplanmasında sakınca yoktur. 

• Bisiklet yolu bağlantılarında sert geçişler yerine, yol giriş ve çıkışları bisikletliyi tehlikeye sokmayacak ölçüde eğimli 
planlanmalıdır. Yol başlangıç ve bitişlerinde eğimler aniden değil, belirli bir mesafeden azaltılarak yapılmalıdır. Yolların 
hangi kısımlarında ne kadar bir eğime ihtiyaç duyulacağı, eğimin hangi mesafeden itibaren başlatılacağı gibi bilgiler 
mutlaka tasarımlarda yer almalıdır. 

• Bisiklet yolları bisikletli, yaya ve araç trafiği açısından tehlike yaratmayacak ve trafik akışını aksatmayacak şekilde 
tasarlanmalıdır ve bisiklet yolunun üzerinde veya önünde herhangi bir engel olmamalı, kesintisiz ve engelsiz olması, 
güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gereklidir. 

• Bisiklet yolları boyunca eğimin %5’i geçmemesi esastır (Bkz. Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu).
• Bisiklet bir ulaşım aracı olarak kabul edilerek bisikletin diğer ulaşım araçları (otobüs, tren, tramvay vb.) ile bütünleşmesi 

sağlanmalı, oluşturulan bu ulaşım sistemleri ile birlikte park yerleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
• Bisiklet yollarının diğer ulaşım araçları tarafından olası yol kullanım ve park ihlallerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 

Gerekli yerlerde uyarı/bilgi/yönlendirme levhaları, yol işaretlemeleri, sinyalizasyonlar kullanılarak ve gerekirse cezai 
işlemlerle bu ihlaller engellenmelidir.

• Yolun bisikletlilere ayrılmış bir yol olduğu algısının oluşturulması, taşıtlar tarafından bisiklet yoluna yapılabilecek olası 
yol ihlallerinin azaltılması açısından önemlidir. Bu kapsamda ulusal ölçekte mavi renk kullanımı tavsiye edilmektedir. 
Bu nedenle bisiklet yolu zemini renklendirilmesinde mavi renkli boya kullanılabilir. Ayrıca zeminde kullanılacak 
malzeme tipine bağlı olarak, mavi renkli kaplamalar kullanılarak da yolun bisiklet yoluna ayrıldığı belirtilebilir (Bkz. 
Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu).

 

1. Bisiklet Yolu Tasarımı
K4K4
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K4
• Bisiklet yolunun bulunduğu bölgeyi ve bisiklet park yerlerini gösteren levhalar gibi bilgilendirici kavşak veya yaya geçidi 

yakınlarında bisikletlilerin geçiş üstünlüğü ya da geçişin yasak olduğu, bisiklet yoluna park edilmesinin yasak olduğu 
gibi uyarıcı ve yönlendirici, trafik kural ve işaretleri, zeminde ve/veya yol kenarında bulunan levhalarla gösterilmelidir.

• Bisiklet yolu tasarımlarında geçiş durumları, can güvenliği ve ulaşım sürekliliği açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle; 
doğru planlanmış kavşak geçişleri, bas-geç butonları, bisiklet dedektörleri, bisikletliler için trafik ışıkları (bisikletliler 
için önce yanan ışıklar, araçlardan daha önde bekleme mesafesi vb.) gibi yardımcı elemanlarla şekillendirilen trafik 
ışıkları/sinyalizasyon çalışmaları, bisiklet yolu projelerinde yer alması gereken önemli unsurlardandır.

• Sokak ağaçlarının dallarının bisikletlilerin yüksekliğinin üzerinde kesilmesine özen gösterilmelidir.
• Su tahliye kanalları, ızgaralar, kapaklar gibi alt yapı tesisleri bisiklet yolu üzerine yerleştirilecekse, sürüş güvenliği 

açısından yatay ya da çapraz biçimde yerleştirilmelidir. Mümkünse bu özellikler bisiklet şeridinin dışında tutulmalıdır.
• Bisiklet şeritlerinin, temizlik ve kar kaldırma açısından bir sokak yüzeyinin geri kalanıyla aynı işlemi görmesi çok 

önemlidir. 
• Bisiklet yolları, 12.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış “Bisiklet Yolları Yönetmeliği” ve Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmış Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu esas alınarak planlanmalı ve 
uygulanmalıdır.

Bisiklet Şeritleri

İşaretli paylaşımlı bisiklet şeritleri tipik olarak mevcut sokak alanını yeniden kullanarak (yani, diğer seyahat şeritlerini 
daraltarak, seyahat şeritlerini dönüştürerek ve/veya park şeritlerini yeniden yapılandırarak) kurulur.

• Taşıt yolu üzerinde ayrıştırılmamış bisiklet şeridi tek yönlü ve genişliği ez an 1.30 metre olmalıdır.
• Taşıt yolunun gidiş yönünde en sağ şeridinde konumlanan bisiklet yolu, taşıt yolu ile en az 25 cm genişliğinde devamlı 

bir çizgi ile ayrılmalı. Şerit çizgileri, farklı malzeme ve renk kullanımına dikkat edilerek yapılmalıdır. Bisiklet yolu 
zeminleri, taşıt yolunda olduğu gibi; yol sınırını, geçişleri, yönü göstermek için beyaz renkli şeritlerle işaretlenmelidir. 
Ayrıca bisiklet yol zemininde, bisiklet yolu olduğunu gösterir bisiklet şekli ve park yasağı olduğunu gösterir park yasağı 
işareti gibi beyaz renkle işaretleme yapılmalıdır.

• Paylaşılan şeritler, düşük trafik hızına (en fazla 50 km/saat) ve hacimine sahip alanlarda tercih edilebilir, özellikle 
dörtten fazla (iki yönlü) veya üçten fazla seyahat şeridi (tek yön) olan yollarda uygun değildir.

• Sokakta park etmenin bitişiğindeki dar seyahat şeritlerinde, paylaşılan şerit işaretleri, park etmiş araçların kapı 
bölgesinin dışındaki bir yere (seyahat şeridinin merkezi gibi) yerleştirilmelidir.

• Yol zemininde her 50 metrede bir paylaşımlı bisiklet yolu olduğuna ilişkin renklendirme ve işaretlemeler yapılır. 
• Sokak başlangıçlarında ve güzergah boyunca 100 metre aralıklar ile paylaşımlı bisiklet yolu olduğuna ilişkin uyarı 

levhaları yerleştirilir
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Yolun her iki yanında bisiklet 
yolu

Yolun tek tarafında gidiş-geliş 
birlikte bisiklet yolu

Trafik şeridini paylaşan bisiklet 
yolu

K4
Öneri Kesit
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K4
Ayrılmış Bisiklet Yolları

Bisiklet Parkurları/Patikaları/Kırsal Bantları

Ayrılmış bisiklet yolları, bitişik motorlu taşıt şeritlerinden fiziksel olarak ayrılmış özel bisiklet şeritleridir. Korumalı bisiklet 
şeritleri birçok farklı cadde türünde kullanılabilir ve özellikle daha yüksek hızda, daha yüksek hacimli yollarda tercih edilir. 
Ayrılmış bisiklet yolları tek yönlü veya iki yönlü olabilir. İki yönlü caddelerin her iki tarafında veya tek yönlü caddelerin tek 
tarafında sağlanabilirler.

Ayrılmış bisiklet yolları dört farklı biçimde kurgulanabilir:

• Kaldırım seviyesindeki bisiklet şeritleri
• Kaldırım ile cadde arasında orta seviyede inşa edilen bisiklet şeritleri
• Trafikten veya park alanından bir kaldırımla ayrılmış, cadde seviyesinde bisiklet şeritleri
• Dikey bir cisimle trafikten veya parktan ayrılmış, cadde düzeyinde bisiklet şeritleri

Ayrılmış bisiklet yolları için kavşak tasarımı karmaşıktır ve dönen araçlarla çatışmalara dikkat edilmesini gerektirir. 

Bisiklet parkurları, motorlu taşıt trafiğine kapalı millet bahçesi, park ve rekreasyon alanları gibi yeşil alanlarda, kırsal 
alanlarda taşıt trafiğinden ayrı olarak tasarlanan bisiklet şeritleridir. Bisiklet parkurları, yer alacakları yeşil alanların kendi 
mevzuatına aykırı olmayacak şekilde projelendirilmelidir (Bkz. Bisiklet Yolları Yönetmeliği).

• Kentsel alan içindeki parkurların şerit genişliği tek yönde asgari 90 cm, 
• Ana hatlar dışında kalan ve uzunluğu 50m’yi geçmeyen tek yönlü, tali bisiklet parkurlarında ve kentsel alan dışında 

şerit genişliği 70 cm’den az olmamalıdır.
• Bisiklet parkurundan bisiklet yolu ağına geçiş yapılırken sinyalizasyon, işaretleme veya uyarı levhalarından en az biri 

ile bilgilendirme yapılmalıdır.

Dutlu Sokak Çeçenistan Caddesi
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2. Bisiklet Park Yerleri 

Bisiklet park yerleri, bisikletlerin güvenli olarak bırakılabilecekleri, araç trafiğinden arındırılmış ve toplu olarak park 
edilmesi için tasarlanmış özel alanlardır (Bkz. Bisiklet Yolları Yönetmeliği).

• Paylaşım istasyonları ve park yerleri, bisiklet yollarına ve toplu taşıma duraklarına yakın olmalıdır.
• Kent merkezinde, alt merkezlerinde, yoğun çalışma alanlarında park yerleri konulmalıdır.
• Bisiklet park yerleri uzaktan görülebilir olmalı ve park alanına yönlendirme işaretleri bulunmalıdır.
• Bisiklet park yerleri dayanıklı, pratik ve farklı türde bisikletlere uyumlu olmalıdır.
• Bisiklet park yerleri, konumuna göre yola dik veya açılı, tek sıra, iki sıra, dairesel veya yarım daire biçiminde olmak 

üzere konumlandırılabilir, uzun ve kısa süreli olmak üzere iki şekilde düşünülebilirler. Bisikletler genellikle uzun süreli 
olarak park edildiğinden, konut gelişmelerinde, kreşlerde/okullarda, eğitim merkezlerinde ve çalışma yerlerinde uzun 
süreli park yeri gereklidir. Bu nedenle, bisiklet park yeri tasarımının konumu, güvenliği ve hava şartlarına karşı koruma 
yönleri hususlarına odaklanılmalıdır.

• Kısa süreli park etme rahat ve kolay erişilebilir olmalı, tercihen ise yapının basamağının bulunmadığı giriş kısımlarına 
yakın olmalıdır.

• Tüm bisiklet park alanları güvenli ve korunaklı olmalı, her yaştan insan ve çeşitli fiziksel ve zihinsel yetenekler 
tarafından açıkça görülebilir ve erişilebilir olmalıdır. Bu tesisler, yol-üstü, bina-altı otopark alanlarını paylaşabilir ya da 
bir binanın zemin katındaki bir sokak girişinin yanında konumlandırılabilirler. 

• Yeni gelişim alanlarında tüm apartman sakinleri için yeterli sayıda bisiklet park yeri sağlanmalıdır.

3. Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi 

Kentin çeşitli noktalarında, özellikle de büyük toplu taşıma duraklarında sunulan belediye tarafından bisiklet kiralama 
hizmeti veren Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi kapsamında, bireylerin kent içindeki yolculuklarının tümünü veya bir kısmını 
bisiklet ile yapmaları teşvik edilmektedir. 

• Kent içerisinde özellikle yoğun alanlarda yaygın bir biçimde konulandırılması gereken Bisiklet Paylaşım İstasyonları, 
toplu taşıma ile bütünleşmeli, ayrıca parkların giriş ve çıkış noktalarında, kamusal yapılara yakın yerlerde ve büyük 
otopark alanlarında yer almalıdır. 

• Bu alanlar içinde elektrikli scooterlar için de ayrılmış yerler bulunmalıdır.

Bisiklet Park Yeri Bisiklet Paylaşım İstasyonu

K4
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4. Bisiklet Kullanımında Güvenlik

Bisiklet yolları birçok noktada araçlar, yayalar, otoparklar, toplu taşıma durakları ile ortak kullanım alanları oluşturabilirler. 

Kavşak ve Kesişim Noktalarında Bisiklet Güvenliği

• Yayalar ve bisikletliler için uygun ve güvenli hemzemin geçitler sağlanmalıdır.  
• Sinyalize edilmiş kavşaklarda, bisikletlilerin kırmızı ışık süresince güvenliğinin sağlanması ve diğer yol kullanıcıları 

tarafından görülebilecek bir şekilde motorlu araç kuyruğunun önüne geçebilmesi için 3 metre uzunluğa sahip bisikletli 
bekleme alanları yapılmalıdır.

• Bisiklet kullanıcılarına, aynı yönde seyreden motorlu taşıtlardan birkaç saniye önce yeşil ışık ile geçiş önceliği 
sağlanmalıdır.

• Sinyalizasyon sistemi yaya, bisiklet ve motorlu araçlar için ayrı ayrı tesis edilmelidir.
• Kesişmelerdeki olası çatışma noktaları en aza indirilmeli ve yükseltilmiş kavşaklar, araba şeritlerinin daraltılmaları, hız 

kasisleri ile araçların hızları düşürülmelidir.
• Sürücüler ve bisikletliler arasında görünürlüğü sağlamaya yardımcı olmak için, kavşaktan en az 10 metre önce kaldırım 

kenarındaki park yerleri kaldırılmalıdır.
• Bisikletlilerin görünürlüğünü sağlamak için motorlu araçlara yönelik 5 metre geri durma çizgisi ayarlanmalı (bazen bu 

alan boyalı kutu şeklinde işaretlenir); bisikletler için durma çizgisi yaya geçidinin hemen arkasında olmalıdır.
• Yaya ve bisiklet geçitleri, okullar, parklar, etkinlik merkezleri ve toplu taşıma durakları gibi varış yerlerine doğrudan 

veya cazip güzergahlarda ya da mahalleleri birbirine bağlayan yerlerde konumlandırılmalıdır.
• Yaya ve bisiklet geçişleri birlikte konumlandırılmalı, ancak ikisine de ayrı bir geçiş yolu sağlanmalıdır.
• Yayaları, bisikletlileri ve sürücüleri uyarmak için yaklaşan geçişler ve kavşaklar işaretlerle belirtilmelidir.
• Yayalar ve bisikletliler için uygun ve güvenli farklı seviyeli geçişler sağlanmalıdır.

Otobüs Duraklarında Bisiklet Güvenliği

• Durakta otobüs için ayrılan alandan 15 metre mesafede bisiklet yolu zemininde uyarıcı işaretleme yapılmalı, 
bisikletlilerin, otobüs duraklarında inen ve binen yayalarla çatışma yaşamamaları için durakların arkasından dolaşan bir 
bisiklet yolu sağlanmalı, ancak bu sağlanamıyorsa, yayalara öncelik verilecek biçimde uyarıcı levhalar ile bisikletlilerin 
dolaşımı düzenlemelidir.

K4
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 SU KIYISI - MERAM DERESİ’NE İLİŞKİN İLKELER



Meram Kentsel Tasarım Rehberi98

Dünyanın bir çok coğrafyasında kentler derelerini yeniden keşfetmeye başladılar. Yanlış arazi ve su kullanımı, dere yatağına 
yapılan hatalı müdahaleler ve çeşitli ihmaller sonucu bir çok yerleşim derelerini kötüye kullandıktan hatta yok ettikten 
sonra, günümüzde derelerin çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan önemiyle ilgili bir farkındalık oluşmaya başladı, 
böylece kentler kayıp derelerine tekrar kavuşmak için farklı çalışmalar başlattılar. Kimi zaman bu çalışmalar sadece estetik 
müdahaleler, kimi zaman kıyı düzenlemesi ve açık alan sisteminin bir parçası haline getirme, kimi zaman ise derelerin 
ekolojik açıdan ele alındığı iyileştirme çalışmaları şeklindedir. Meram Deresi de bahsi geçen derelere bir örnek olmalıdır.

Dağlardan başlayarak Meram’ı doğu-batı ekseninde kesen Meram Çayı, yağışların yetersizliği, doğal akışına yapılan 
müdahaleler, ıslah çalışmaları, yanlış su ve arazi kullanımları, gibi sebeplerle büyük ölçüde sudan mahrum kalmıştır. 
Derenin kanal içine alınmasıyla beraber dere ekosistemi tamamıyla bozulmuş, yerel türlerin, flora ve faunanın, devamlılığı 
risk altına girmiştir. Adeta görünmez bir doğal eleman haline gelen dere, KOSKİ’nin Meram Dere’sini tekrar akar hale 
getirmek üzere yaptığı çalışmalar* ve kentsel tasarım rehberinde geliştirilecek tasarım ilkeleriyle  beraber, ekolojik iyileştirme 
çalışması,  yerleşim-su ilişkisi, açık alan kullanımları, dere boyu mekan çeşitliliği ve zenginliği sağlanarak bisiklet ve yaya 
dolaşım ağının bir parçası haline gelerek kente kazandırılmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).
 
Meram Deresi ve dere boyu yapılacak müdahale biçimlerine sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, tutarlılık, süreklilik, çeşitlilik, 
dayanıklılık, esneklik, ve verimlilik göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Bu bölümde Meram Deresi’nin  kent hayatına ve açık alan sisteminin bir parçası haline getirilmesine ilişkin genel ilkeler 
yapılacak müdahale biçimlerine ve dere-yapılı çevre ilişkisine göre sınıflandırılarak sunulmuş ve kamusal mekânlar, ulaşım 
ve dolaşım ağlarına ilişkin bilgilerle birlikte ele alınmıştır. Oluşturulan genel ilkeler Kent Atlası’nda bulunan tipolojik 
çalışmalar üzerinden örneklendirilmektedir.

Bu kapsamda yapılacak müdahalelere göre temel hedefler şöyledir.: 

* Meram Deresi üzerine KOSKİ’nin yürüttüğü çalışmalar için bkz.
https://www.koski.gov.tr/
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Dere ve kıyısını ele aldığımızda çevresel ve toplumsal  sürüdürülebilirlik kriterleri düşünülerek stratejiler geliştirmek 
gerekmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Meram Deresi özelinde, çevresel sürdürülebilirlik doğal kaynakların doğru kullanımı, çevreye verilen zararın en aza 
indirilmesi, kent çeperi ve içinde yaşayan canlı türlerinin, flora ve fauna, devamını sağlayacak yaşam alanlarının sağlanması 
ve temiz bir kentte yaşamak olarak ele alınabilir. Derenin korunması ve iyileştirilmesi, yağmur suyunun değerlendirilmesi, 
doğal bitki örtüsünün korunması ve sürekliliğinin sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması çevresel sürdürülebilirlikle 
ilgili konulardır.
  

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik kavramı, kentsel mekanın kullanıcısı olan bütün bireylerin, başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan 
bütün kamusal hizmetlere ulaşabilmeleri ve kent içinde yine başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan özgürce 
hareket edebilmeleriyle sağlanabilir. Dere boyunu kamusal açık alan sisteminin bir parçası haline getirmek, farklı ulaşım 
biçimleriyle, toplu taşıma, bisiklet, yaya, erişimine olanak sağlamak ve evrensel tasarım ilkelerine uygun tasarımlar yaparak 
ayrım yapmaksızın herkes için tasarlanmış eşitlikçi ve güvenli kentler yaratmak mümkün olacaktır.

Tutarlılık

Tutarlılık kavramı yapılacak müdahalenin bulunduğu doğal, fiziksel ve sosyal bağlamla kurduğu ilişkinin ne kadar kuvvetli 
olduğu ve nasıl bir bütünlük, süreklilik sağladığı ile ilgilidir. Bu kavram daha karakterli ve bulunduğu çevreyle ortaklaşan 
mekansal ve mimari bir dil oluşturmada büyük önem taşır.

Süreklilik

Süreklilik kavramı iki farklı boyutuyla ele alınabilir. Birincisi, Meram Deresi’ni hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönünde 
mekansal olarak sürekliliğin sağlanması olarak düşünülmelidir. İkinci olarak da geçmiş ve gelecek arasında bağı kurabilecek 
mekanların yaratımına imkan sunan bir dil oluşturmakla ilgilidir. Burada yaratılacak süreklilik, çevresiyle bağlantılı, kimlikli 
kentsel çevreler üretilmesi açısından önemlidir. 

1. DERENİN SUYLA BULUŞMASI
2. ERİŞİM-DERENİN AÇIK ALAN SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLMASI
3. KENTSEL DENEYİM - KAMUSAL MEKAN OLARAK DERE BOYU
4. EKOLOJİK SÜREKLİLİK
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Çeşitlilik

Çeşitlilik kavramı, su ögesinin hem doğal sistemin, hem de açık alan sistemi ile kamusal alanların birer parçası olarak ele 
alındığında önem kazanmaktadır. Çeşitlilik kavramını doğal sistem açısından ele alacak olursak, özellikle kentsel alanlarda 
biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Su ekosisteminin zenginliğini, 
kullanılan doğal bitki örtüsünün çeşitliliği ile kentte sürdürmek mümkündür. 

Kamusal mekan olarak ele aldığımızda ise su-kent ilişkisinin çeşitlendirilmesi, bulunduğu sosyal bağlamın ihtiyaçlarına 
göre belirlenmesi, kentsel yaşamın zenginleşmesine ve daha yaşanabilir mekanlar üretilmesine olanak sağlayacaktır.

Esneklik

Kamusal mekanda esneklik bütün kentlilerin, genç - yaşlı, kadın- erkek, yerel - dışarıdan gelen, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilen tasarımlar olarak düşünülmelidir. Bu anlamda kamusal mekanın nitelikli olabilmesi için farklı ihtiyaç ve 
tercihlere uygun birden fazla fırsat sağlayan çok işlevli, çok yönlü, dönüşüme açık mekanlar yaratmak gerekmektedir. 

Verimlilik

Verimlilik kavramına su kullanımı özelinde bakıldığında, özellikle günümüzde,  doğal kaynakların doğru kullanımı ve kaynak 
yaratımıyla ilgili önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır.   Bu bağlamda yağmur sularının toplanarak dereye kazandırılması 
ve sulamada kullanılmasıyla enerji teknolojilerini kente entegre etmek, doğal bağlamı gözeterek geliştirilecek stratejilerle 
iklim ve çevreye duyarlı gelişime yönlenmek ve yaya, bisiklet gibi daha çevreci ulaşım biçimlerini ulaşım sisteminin bir 
parçası haline getirerek kent içinde optimum hareketlilik sağlamak önemli adımlar olacaktır.

Dayanıklılık

Dayanıklılık ilkesi ise bu kısımda sıralanan tüm ilkelerin bir sonucu olarak teşkil edilir. Bir yapı ve çevre sürdürülebilirlik 
ilkelerini karşılıyor, aynı çevre çeşitli işlevlere imkan sağlıyor, kentsel süreklilik ve tutarlılık ile ele alınmış ve verimli bir 
biçimde şekillenmiş ve üretilmiş ise yapının ve çevrenin hem fiziki ömrü daha fazla olacaktır, hem de değişen dönüşen 
taleplere iyi cevap vererek varlığını daha uzun süre sürdürebilecektir.
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L1.  Derenin Suyla Buluşması 

Giriş kısmında belirtilen hedeflere (ekolojik iyileştirme,  yerleşim-su ilişkisi, açık alan kullanımı, dere boyu mekan çeşitliliği 
ve zenginliği, yaya sürekliliği) erişebilmek için öncelikle Meram Deresi’nin suyla buluşması gerekmektedir. KOSKİ’nin 
Meram Deresi ile ilgili çalışmasına ek olarak, dere suyunu beslemek üzere bir takım müdahaleler yapma gereksinimi 
bulunmaktadır. Yağmur sularının yeraltı suyuyla buluşmasıyla su dengesi sağlanır ve toprağın su tutma kapasitesi artırılır. 
Bu müdahaleler yağmur sularının değerlendirilmesini ve farklı yöntemler aracılığıyla suyu beslemesini hedeflemektedir. Bu 
sayede doğal kaynak olan yağmur suları değerlendirilmelidir.

Geçmişte doğal yatağında akan ve bütün bağları besleyen Meram Deresi bugün içinden su akmayan bir kesite sahiptir. 

Ortak bellekte ve kent yaşamında önemli bir yere sahip ve zaman içinde bağ kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan 
Meram Deresi, yapılacak müdahaleler sonucu, bulunduğu fiziksel ve sosyal bağlama bağlı olarak kısmen doğal yatağında 
kısmen ise kanal olarak, tekrar suyla buluşturulmalıdır. Meram Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortak 
yürüteceği çalışmalar arasında öncelik kazanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

Bu hedefe ulaşmak için, belediyeler tarafından yapılacak altyapı çalışmalarına ek, sürdürebilir bir su yönetim modeli ile ilgili 
yapılacak öneriler bu bölümde tartışılmaktadır.

Açık alan tasarımı, ait olduğu havzanın işleyişini iyileştirmek ve yağmur sularının dereye yönlendirilmesini/akmasını 
sağlamak için bir fırsat olarak görülmelidir.

Yağmur suyunun bu doğrultuda geri kazanılması ve tahliyesi dereyi beslemek için önemlidir. Teknoloji ve alt yapı 
çalışmalarının da yardımıyla bunu mümkün kılacak müdahaleler yapılmalıdır. Öncelikli olarak yağmur suyu yönetimi 
biçimleri belirlenmelidir.

Yağmur suyu yönetimine dair çalışmalar sırasıyla şöyle sıralanabilir: (1) Arazi eğimlerinin doğru bir biçimde şekillendirilmesi 
ve doğru drenaj yöntemleri ile yağmur suyunun akış yönünü kontrol etmek; (2) Geçirgen yüzey malzemeleri ve filtreleme 
yöntemleri kullanarak yağmur sularının geri kazanımı; (3) Yağmur bahçeleri sayesinde yağmur sularının geri kazanımı ve 
bu sularının dereyi beslemesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak; (4) Filtrelemeye uygun bitki türlerinin kullanımıyla 
yağmur suyu kaybını en aza indirmek.

L1
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1. Yönlendirilmiş Eğimler/Doğru Drenaj 

• Yağmur suyu yönetimi biçimine dair ilk olarak yüzey sularının akış yönünü ve tahliye noktaları belirlenmeli, yüzey 
drenajı uygulanmalıdır. Bu yöntem hem bitkisel hem de yapısal peyzaj alanları için kullanılmalıdır. Yüzey drenajı 
zamanla ağır yağışların sebep olabileceği hasara karşı bir önlem olarak kullanılır.

• Daha az kazı yapılarak uygulanan bu sistemin uygulanmasıyla toprağın yapısal mukavemeti artar, çökme azalır. Bu 
sistem, aynı zamanda finansal açıdan da avantajlıdır. 

• Hem bitkisel hem de yapısal peyzaj alanlarında uygun olan yönde gerekli olan minimum %2 eğim sağlanmalıdır. 
• Eğimleri seçilen yağmur suyu yönetim biçimine göre şekillendirilmelidir. Yönlendirilen yağmur suları, toplama 

kanalları, sarnıç sistemleri ve yağmur tankları gibi tekniklerle tekrar kullanılır hale getirilmelidir.
• Yağmur hendekleri ise geçirimsiz yüzeylerin fazla olduğu kentsel alanlarda geçirimliliği artırmak için kullanılan 

sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri kullanılabilecek bir yöntemdir.
• Yağmur hendekleri yağmur suyunu depolayarak yeraltına sızdıran böylece yeraltı su kaynaklarını besleyen bir drenaj 

sistemi uygulamasıdır. Yağmur hendekleri, trapez veya parabolik en kesitli ve %1 ile %4 arasındaki boyuna eğimlerde 
inşa edilmelidir (Ünal, 2017).

• Kentsel alanlarda kullanılması önerilen yağmur hendeği tipi ise kuru yağmur hendeğidir. Kuru yağmur hendekleri 
yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olmadığı durumlarda tercih edilen bir sistemdir, daha fazla yağışın yeraltına 
sızmasına yardımcı olur (Ünal, 2017).

• Bu sistemin, yağmur bahçesi uygulamasının yapılamayacağı alanlarda, otoparklarda, yol kenarlarında, orta refüjlerde 
kullanılması uygundur.

• Boyuna eğimin %1 ile %4 arasında, enine eğimin ise %30 ile %10 arasında olması ideal durumdur. Buna imkan 
verecek alanlarda kullanılması tavsiye edilir. 

Eğimleri seçilen yağmur 
suyu yönetim biçimine göre 
şekillendiriniz. Yönlendirilen 
yağmur suları, toplama 
kanalları, sarnıç sistemleri 
ve yağmur tankları gibi 
tekniklerle tekrar kullanılır 
hale getirilmelidir.

https://tur.europrojectband.
com/priemnik-vody-iz-
vodostochnoj-truby.html
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2. Geçirgen Yüzey Malzemeleri

Geçirgen yüzey malzemeleri gözenekli malzemelerdir. Bu nedenle yağmur suyunun sızmasına ve zemine veya alttaki alt 
temel kayaya akmasına izin verirler. Bu sistemler, beton, asfalt veya sıkıştırılmış çakıl gibi geleneksel kaplama malzemeleri 
kadar güçlü ve dayanıklıdır. 

• Araç yolları, bisiklet yolları, yaya yolları, otoparklar, meydanlar ve parklar gibi bir çok alanda kullanılmak üzere 
kullanılan yüzey kaplama tekniklerini içerir. Kamusal açık alanlarda bu tür malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir.

• Esnek eklemlere sahip plastik ızgaralar, geçirgen beton, gözenekli asfalt, kilit taşları, çakıl ve ağaç kabuğu bunlara 
örnek olarak sıralanabilir.

• Otoparklar gibi yükün daha fazla olduğu alanlarda, esnek eklemlere sahip plastik ızgaralar, geçirgen beton, gözenekli 
asfalt, kilit taşları tercih ediniz.

• Yürüyüş yollarında esnek eklemlere sahip plastik ızgaralar, geçirgen beton, kilit taşları tercih ediniz.
• Yaya hareketinin daha az olduğu ve/veya estetik amaçlı kullanılan peyzaj alanlarında, çakıl ve ağaç kabuğu tercih 

edilebilir.

* (Sağda) Yağmur 
Hendeğinin Genel 
Görünüşü (Ünal, 2017)

*(Solda) Kuru Yağmur 
Hendeği En Kesiti 
(Ünal, 2017)

Geçirgen malzeme 
kullanımı: Yaygın olarak 
kullanılan malzeme 
seçenekleri

L1

dikdörtgen parke taşı döşeme

çakıl taşı döşeme

doğal taş döşeme

çim taşı döşeme

diğer geçirgen zemin döşemeleri

küp taşı döşeme
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3. Yağmur Sularının Toplanması

Yağmur Bahçeleri

Yağmur suyu yönetimi çerçevesinde uygulanabilecek bir diğer teknik yağmur bahçeleridir. Bu sayede 
yağmur suyu yeniden kullanım için yerinde biriktirilip, depolanabilir ve drenaj uygulamaları için de 
ekonomik ve sürüdürülebilir bir çözüm üretilir. 

• Geçirimsiz yüzey malzemelerinin kullanıldığı, yapı parsel kenarları, araç, bisiklet ve yaya yolları 
boyunca, orta refüjlerde, otopark, meydan ve parklar gibi açık alanlarda kullanılmalıdır.

• Toplanan yağmur suları Meram Deresi’ni beslemek ve yeşil alanları sulamak için kullanılmalıdır. 
• Uygulama için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında hazırlanmış “Yağmur Bahçesi 

Uygulama Kılavuzu”ndan faydalanılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filtrelemeye Olanak Sağlayan Bitki Türlerinin Kullanımı

Yağmur bahçesi içerisinde kullanılmak üzere, uygulama alanının doğal bitki örtüsünde yetişen bitki 
türleri daha çok tercih edilmelidir. Böylece bitkilerin yağmur bahçesine uyum sağlaması, sağlıklı bir 
şekilde gelişebilmesi ve yağmur suyunun verimli yönetilmesi sağlanmış olur. 

• Çok fazla su tüketecekleri bilgisiyle, köklü ağaçlar ve çim kullanımından kaçınılmalıdır. Daha çok 
çalılar, çiçekler ve otsu bitkilerden oluşan bir bitkisel tasarım yapılmalıdır.

• Yağmur bahçesinin yakınında altyapı tesisleri varsa fazla kök yapmayacak bitkiler seçilerek tesisat 
borularının zarar görmesi engellenmelidir. 

• Doğal bitki örtüsünde yetişen türlerin; iklimsel özelliklere, toprak yapısına ve hidrolojik 
özelliklere daha toleranslı olmaları ve çok daha az bakıma ihtiyaç duymaları yağmur bahçelerinde 
kullanılmaları için en geçerli sebeptir.

Yağmur Bahçesi Uygulama 
Kılavuzu. 2018. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı.

Doğal bitki örtüsünde yetişen 
türlerin; iklimsel özelliklere, 
toprak yapısına ve hidrolojik 
özelliklere daha toleranslı 
olmaları ve çok daha az 
bakıma ihtiyaç duymaları 
yağmur bahçelerinde 
kullanılmaları için en geçerli 
sebeptir.
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L2. Erişim - Derenin Açık Alan Sisteminin Bir Parçası Olması  

Dere boyunun kullanımını artırmak ve kentliyi yönlendirebilmek için mevcut yaya ve bisiklet 
dolaşım ağının bir parçası haline getirmek gerekmektedir. Hem bulunduğu mahalle hem de kentin 
geri kalanıyla kurulacak ilişki önemlidir. Mevcut dolaşıma saygı gösterilmeli, gerekli durumlarda 
iyileştirilmeli, erişimin eksik olduğu düşünüldüğü kısımlarda öneriler geliştirilmeli, mahalle ve dere 
arasındaki bağlantılar güçlendirilmelidir.

Erişim alanları mümkün olan her yerde birbirine bağlanmalı, açık alan sisteminin bir parçası haline getirilmelidir.

L2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi106

1. Yaya ve Bisiklet Bağlantıları Yaratılması

• Su kıyıları yaya dostu açık alanlar olarak ele alınmalılar. Yaya yollarını dere boyu oluşturulacak yürüyüş yolları ve 
kaldırımlara bağlayarak süreklilik sağlanmalıdır. 

• Yaya ve bisiklet birliktelikleri yere özgü biçimde çeşitlendirilmelidir. Mümkün olduğu durumlarda yaya ve bisiklet 
yolları birlikte ilerlemelidir. 

• Meram Deresi çoğu kesitte refüj arasında kalmaktadır. Bu durumda öncelik yayanın olmalı, bisiklet için yolun iki 
tarafındaki kaldırımlar kullanılmalıdır.

• Tek şeritli bisiklet yolları en az 130 cm olmalı, yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliği için bisiklete ayrılmış 
şeritler malzeme farkıyla belirlenmelidir  (Bkz. Tasarım Rehberi, K4).

Yukarıdan Aşağıya:

* Bağ Evleri Boyunca 
(Bkz. Kent Atlası, B7, Tip 
1.2.).

* Rekreatif Kamusal 
Mekan Boyunca (Bkz. 
Kent Atlası, B7, Tip 2.2.).

* Çizgisel Yeşil Alan 
Boyunca (Bkz. Kent 
Atlası, B7, Tip 2.3.1.).

* Konutlar ve Odak Yeşil 
Alanlar Arasında (Bkz. 
Kent Atlası, B7, Tip 2.3.2.).
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2. Meram Deresi’ne Dik Bağlantılar

Dikey bağlantılar, kentli ile su kıyısındaki bir varış noktası arasında bağlantı sağlayan yollardır. İdeal olarak her 150 metrede 
bir bulunması gereken bu bağlantılar, çoğunlukla suya hem yaya hem bisiklet hem de araç erişimi sağlayan kamusal açık 
alanlar olarak düşünülmelidir. 

• Dikey bağlantılar kentlilerin su kıyısına erişimini kolaylaştırmada, dere kıyısının kamusal alan özelliğinin 
güçlendirilmesinde ve yol ağı ve dolaşım sisteminin bir parçası haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır.  Bu sayede 
bulunduğu bağlamla etkili bir şekilde ilişkilendirilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

• Sokaklar, öncelikle otomobiller için tasarlanmak yerine tüm ulaşım biçimlerini barındıracak biçimde tasarlanmalıdır 
(Bkz. Tasarım Rehberi, K2).

• Dikey bağlantıların bir caddeyle kesiştiği yerlerde yaya geçitleri sağlanmalıdır.
• Bu bağlantılar boyunca sokak genişliklerinin imkan verdiği durumlarda, yağmur bahçeleri oluşturulmalı ve geçirgen 

beton gibi geçirgen yüzey malzemeleri tercih edilmelidir. 
• Bu güzergahlar boyunca vistalar yaratılması suyun önemini vurgulamak için önemlidir. Vistalar yolların 

ağaçlandırılmasıyla sağlanmalıdır.
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3. Dere Boyu Yürüyüş Yolları 

Su varlıklarına paralel yollar birçok farklı kullanıcıya hizmet etmesi ve çevre mahalleleri suya bağlayarak kullanıcının 
erişimini sağlaması beklenen yollardır. Bu yollar, dereleri vurgulamakta, odak haline getirmekte ve yine dereleri açık alan 
sisteminin bir parçası olarak yeniden devreye sokmaktadır.  

• Bu bağlantılar suyu farklı biçimlerde deneyimleme imkanı sunmalıdır.
• Su kıyısındaki gezinti yolları bulunduğu bağlama göre çeşitlenmeli, farklı ulaşım modları ile beraber düşünülmelidir. 

Yaya, bisikletli, scooter kullanıcısı gibi farklı kullanıcılar düşünülerek tasarlanmalıdır.
• Bağlantılar çevresiyle kurduğu ilişki ve karakter açısından farklılık göstermelidir. Kaldırım kafeleri, büfeler, sokak 

satıcıları gibi hem geçici hem de kalıcı kullanımlarla bağlantılar canlandırılmalıdır.
• Suya paralel yürüyüş yolları, yeşille beraber ilerlemeli, yalın bir tasarım diline sahip olmalı ve peyzajla bütünleşmelidir.
• Yolu daha çok yaprak döken ağaçlardan oluşan bir gölgelik içinde tutulmalı, yaz aylarında gölge ve kış aylarında ise 

güneşten faydalanma imkanı verilmelidir.
• Bu bağlantılar boyunca, yağmur bahçeleri oluşturulmalı ve geçirgen yüzey malzemeleri tercih edilmelidir. 
• Mümkün olduğunca dere  boyunca ilerleyen yollarda çit kullanımından kaçınılmalıdır. Güvenlik için kullanılması 

durumunda su kıyısı için belirlenen malzemelere uyacak şekilde tasarlanmalıdır.
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Konutlar ve Odak Yeşil Alanlar Arasında 
(Bkz. Kent Atlası, B7, Tip 2.3.2.).

Rekreatif Kamusal Mekan Boyunca 
(Bkz. Kent Atlası, B7, Tip 2.2.).
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L3. Kentsel Deneyim - Kamusal Mekan Olarak Dere Boyu

Nehir, göl, veya deniz kıyısını çevreleyen alanlar, kıyılar, su ve kara arasında önemli geçiş alanlarıdır. Bu nedenle, su 
kıyılarını dinamik ve çekici kamusal alanlara dönüştürmek, yapılı çevre ile suyun akışkanlığı arasında denge kurmak için 
hassasiyetle ele alınmalıdırlar. 

Kıyı tasarımlarında genellikle kıyıya erişimi ve kıyı boyunca hareketi ve gezintiyi sağlayacak bağlantılar kadar durup 
dinlenmeyi, rekreasyona ve sosyalleşmeye imkan veren aktivite alanlarının tasarımı da kent yaşamı açısından oldukça 
önemlidir. Buna Meram Dere Köprüsü ve etrafındaki rekreasyon alanının Meram hatta Konya kent kültüründeki yeri 
örnek olarak verilebilir.

1. Su Deneyiminin Çeşitlenmesi

Su-kent ilişkisinin çeşitlenmesi farklı sebeplere bağlı olarak kimi durumda bir gereklilik, (su kıyısının genişleyip daralması 
gibi) kimi durumda ise çizgisel kamusal mekan boyunca farklı sekanslar yaratarak mekanın ve kentsel deneyimin 
çeşitlenmesine olanak sağlayacak bir fırsat olarak ele alınmalıdır.Su kıyısı yürüyüş yolları sadece hareketi için değil farklı 
kullanım  ve deneyim biçimleri için de imkan vermelidir. Buna paralel olarak oturmak, izlemek, dinlenmek, suya dokunmak 
gibi su deneyiminin çeşitlendirilmesi için su-kıyı kesitinde alternatifler üretilmelidir.

• Oturulacak, dinlenilecek, yemek yenilebilecek yerler, kıyıya paralel yürüyüş yolları boyunca ve yiyecek/içecek almak 
için yerleştirilecek büfeler/kafeler mümkün olduğunca kıyıdan uzak iç kısımlarda bulunmalıdır.

• Kıyıya paralel sokak ve yürüyüş yollarında manzara alanlarının engellenmemesi, geliştirilecek tasarım önerileri ile 
beraber korunması gerekmektedir. Mümkün olduğunca suyu izlemeye ve hissetmeye imkan verilmelidir. 

• Kıyıya dik erişim bağlantılarında ise vistalar, görüş koridorları yaratılmalı, kıyı ve sokağın kesişim noktalarına dikkat 
çekici kentsel peyzaj elemanları yerleştirilmelidir.

• Oluşturulacak sekanslar/kıyı mekanları bulunduğu yapılı çevreye göre şekil almalı, ticaret, kültür, rekreasyon, konut 
çevresi gibi işlevlerle tutarlı biçimde kurgulanmalıdır.

• Tasarım, dere boyunu farklı şekillerde kullanacak kişilerin getirdiği dinamizme izin vermelidir. Mekanlar dinamik 
ve esnek bir tasarıma sahip olmalı, farklı kullanıcı profilleri için cazibe oluşturmalıdır. Aşırı tasarlanmış ve tek işlevli 
etkinlik alanları ile donatılmış bir mekandansa kullanım çeşitliliğine izin veren bir tasarım tercih edilmelidir.

• Kapsayıcı ve herkes için bir kamusal mekan olabilmesi için evrensel tasarım ilkelerine uygun tasarlanması zorunludur. 
Dere boyu, fiziksel ve psikolojik olarak gerekli konforu sağlamalıdır.
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Bahçeli Konutlar 
Arasında 
(Bkz. Kent Atlası, 
B7, Tip 2.3.3.).

Araç yolu boyunca 
- Bahçeli Konutlar 
Arasında 
(Bkz. Kent Atlası, 
B7, Tip 1.3.).
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Bu kesit, derenin kanal içinde aktığı ve kimi zaman kaldırım boyunca, kimi zamansa orta refüj içinde 
kaldığı ve yaya bağlantılarının dar olduğu yerler için çok uygundur. 

• Kıyı yolu imkan verdiğince bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir. Şayet yeterli genişlik 
yok ise öncelik yayalarındır.

• Yeterli alan olmadığı için sadece yol ağaçlandırılması yapılmalıdır. 
• Dereyle etkileşim ise kısıtlıdır. Kıyı sadece hareket etmeye ve dereyi izlemek için bakı noktaları 

yaratmaya imkan vermektedir. 
• Uygulanabilecek dere boyu tipleri: Konutlar ve Odak Yeşil Alan Arasında (TİP 2.3.2); Çizgisel 

Yeşil Alan Boyunca (TİP 2.3.1); Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 2.3.3) (Bkz. Kent Atlası, B7).

Bu kesit, derenin hem doğal yatağında hem de kanal içinde aktığı ve yaya bağlantılarının farklı 
genişliklerde olduğu birçok yer için uygundur. 

• Bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir. Şayet yeterli genişlik yok ise öncelik yayalarındır. 
• Yaprak döken türlerden oluşan yol ağaçlandırılması, doğal türlerden oluşan bitki kompozisyonları 

ile oluşturulmuş yağmur bahçeleriyle beraber ilerlemelidir. Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında 
bir yeşil bariyer oluşur. 

• Derenin üzerine uzanan iskeleler sayesinde suyla etkileşimin çok yüksek seviyede olması 
sağlanmalıdır. İskele genişlikleri çevresindeki işlev ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmeli, 
oturma, dinlenme, izleme, yeme-içme gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.

• Bu alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
• Uygulanabilecek dere boyu tipleri: Bağ Evleri Boyunca (TİP 1.2); Konutlar ve Odak Yeşil Alan 

Arasında (TİP 2.3.2); Çizgisel Yeşil Alan Boyunca (TİP 2.3.1); Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 
2.3.3); Rekreatif  Kamusal Mekan Boyunca (TİP 2.2) (Bkz. Kent Atlası, B7).

Bu kesit, suyun kanal içinde ilerlediği ve dere ile araç yolu arasında veya derenin hemen yanında 
açıklıklar bulunduğu durumlar için uygundur. 

• Bisiklet ve yaya yolları farklı seviyelerde ilerlemelidir.
• Yeterli alan olmadığı için sadece yol ağaçlandırılması yapılmalıdır. 
• Yaya yolunun genişlediği yerlerde yaprak döken türlerden oluşan yol ağaçlandırılması, doğal 

türlerden oluşan bitki kompozisyonları ile oluşturulmuş yağmur bahçeleriyle beraber ilerlemelidir. 
Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında bir yeşil bariyer oluşur. 

• Dere ve araç yolu seviye farkları ile kademelendirilir, bu sayede oluşan mekan farklılıklarına bağlı 
olarak, kullanıcının suyla ilişkisi çeşitlenir. 

• Zemindeki kademelenme taşkın durumunda suyun taşma alanı olabilirken, geri kalan zamanlar 
içinse suya oldukça yaklaşılan bir kesit sunmaktadır. Yine farklı yüksekliklerin sağladığı manzara 
çeşitliliği ise başka bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Bu alan oturma, dinlenme, izleme, gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.
• Bu alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
• Uygulanabilecek dere boyu tipleri:  Rekreatif  Kamusal Mekan Boyunca (TİP 2.2); Çizgisel 

Yeşil Alan Boyunca (TİP 2.3.1); Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 2.3.3) (Bkz. Kent Atlası, B7). 

L3
Suyun doğal yatağında veya kanalda, kaldırım/araç yolu boyunca veya orta refüjde akması, yanında açıklık bulunup bulunmaması vb. 
durumlara göre farklı öneriler geliştirilmelidir.
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Bu kesit, derenin doğal yatağında ilerlediği ve yaya yolunun dar olduğu yerler için çok uygundur.

• Bitki örtüsüne zarar vermeyecek, yerden yükseltilmiş yürüyüş yolları ile kullanıcının suyla yakın 
iletişime geçmesi ve suyun yakından deneyimlenmesi için imkan sağlanmalıdır. Yerden yükseltilmiş 
hafif  strüktür yürüyüş yolunun genişliği 120 cm’in altında olmamalıdır.

• Doğal yatağında akan dere kesitlerinde yamaçlar çalılar, otsu bitkiler ve yer örtücüleri dahil olmak 
üzere doğal bitki örtüsü ile stabilize edilmelidir. 

• Uygulanabilecek dere boyu tipleri: Orman İçinde (TİP 1.1); Bağ Evleri Boyunca (TİP 1.2); Araç 
Yolu Boyunca-Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 1.3); Tarlalar Boyunca (TİP 2.1) (Bkz. Kent Atlası, 
B7)

Bu kesit, suyun kanal içinde ilerlediği ve dere ile araç yolu arasında veya derenin hemen yanında geniş 
açıklıklar bulunduğu durumlar için uygundur (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-II).

• Yeterli genişlik olduğu için mutlaka bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir.
• Yaprak döken türlerden oluşan yol ağaçlandırılması, doğal türlerden oluşan bitki kompozisyonları 

ile oluşturulmuş yağmur bahçeleriyle beraber ilerlemelidir. Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında 
bir yeşil bariyer oluşur. 

• Dere ve araç yolu seviye farkları ile kademelendirilir, bu sayede oluşan mekan farklılıklarına bağlı 
olarak, kullanıcının suyla ilişkisi çeşitlenir. 

• Zemindeki kademelenme taşkın durumunda suyun taşma alanı olabilirken, geri kalan zamanlar 
içinse suya oldukça yaklaşılan bir kesit sunmaktadır. Yine farklı yüksekliklerin sağladığı manzara 
çeşitliliği ise başka bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Bu alan çevresindeki bulunan işlevler doğrultusunda, oturma, dinlenme, izleme, yeme-içme gibi 
farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.

• Uygulanabilecek dere boyu tipleri: Orman İçinde (TİP 1.1); Bağ Evleri Boyunca (TİP 1.2); Araç 
Yolu Boyunca-Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 1.3); Tarlalar Boyunca (TİP 2.1) (Bkz. Kent Atlası, 
B7)

Bu kesit, suyun kanal içinde ilerlediği, dere ile araç yolu arasında veya derenin hemen yanında 
açıklıkların bulunduğu ve zemin kademelenmesinin mümkün olmadığı durumlar için uygundur (Bkz. 
Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Kıyı yolu imkan verdiğince bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir. Şayet yeterli genişlik 
yok ise öncelik yayalarındır.

• Yaya yolunun genişlediği yerlerde yaprak döken türlerden oluşan yol ağaçlandırılması, doğal 
türlerden oluşan bitki kompozisyonları ile oluşturulmuş yağmur bahçeleriyle beraber ilerlemelidir. 
Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında bir yeşil bariyer oluşur. 

• Yaya yolunun araç yolundan yüksek olması yaya ve aracı birbirinden koparan önemli bir etkendir. 
Suyu yukarıdan izlemek ise başka bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Bu alan oturma, dinlenme, izleme gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.
• Bu alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
• Uygulanabilecek dere boyu tipleri:  Rekreatif  Kamusal Mekan Boyunca (TİP 2.2); Çizgisel Yeşil 

Alan Boyunca (TİP 2.3.1); Bahçeli Konutlar Arasında (TİP 2.3.3); Konutlar ve Odak Yeşil Alan 
Arasında (TİP 2.3.2) (Bkz. Kent Atlası, B7).

L3
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2. Yeşil ve Mavinin Birlikte Kurgulanması

Çevre düzenlemesi, su kıyısının doğal karakterini korumak ve/veya iyileştirmek için kullanılmalıdır. 
Mevcut yeşil alanların ve bitki örtüsünün sürekliliğini sağlamak esastır, öncelikle mevcut bitki örtüsü korunmalı ve egzotik 
bitki kullanımındansa doğal bitki örtüsü tercih edilmelidir.

• Suyu hissetmemize ve takip etmemize olanak verecek biçimde yaprak döken ağaçlardan oluşan yol ağaçlandırılması 
yapılmalı ve bu ağaç dizisini yağmur bahçeleri takip etmelidir. Bu yol aynı zamanda yeşil-mavi bir ekolojik koridor 
olarak çalışacaktır. (Bkz. Tasarım Rehberi, L4, Ekolojik Süreklilik).

• Kentsel ortamlarla uyumlu, yıl boyunca ilgi uyandıran (renk, koku, çiçek etkisi) ve beklenen bakım miktarı ile sağlıklarını 
koruyacak bitki malzemeleri kullanılmalıdır.

• Çim alan gibi sulamaya ihtiyaç duyan bitki kullanımından kaçınılmalıdır.
 

3. Dere Boyunca Etkinliklerin Çeşitlendirilmesi 
(Kalıcı ve Geçici Etkinlikler)

• Oluşturulacak sekanslar/kıyı mekanları bulunduğu yapılı çevreye göre şekil almalı, ticaret, kültür, rekreasyon, konut 
çevresi gibi işlevlerle tutarlı biçimde kurgulanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).

• Tasarım, dere boyunu farklı şekillerde kullanacak kişilerin getirdiği dinamizme izin vermelidir. 
• Mekanlar dinamik ve esnek bir tasarıma sahip olmalı, farklı kullanıcı profilleri için cazibe oluşturmalıdır. Aşırı 

tasarlanmış ve tek işlevli etkinlik alanları ile donatılmış bir mekandan ise kullanım çeşitliliğine izin veren bir tasarımın 
uzun ömürlü olması muhtemeldir.

• Dere boyunca yerleşimin bütün kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak, oturma ve dinlenme alanları, oyun alanları, 
manzara izleme noktaları gibi kalıcı kullanımlar sağlanmalıdır.

• Sene boyunca dere boyu ilerleyen kamusal açık alanın cazibesini korumak için, Meram Belediyesi tarafından etkinlik 
programı oluşturulmalı, sanat etkinlikleri, kermes, açık pazar, konserler gibi dönemsel etkinlikler planlanmalıdır. 

• Esnek mekan üretimi esas alınarak tasarlanmış alanlar bu iş için oldukça uygundurlar (Bkz. Tasarım Rehberi, L3, Su 
Deneyiminin Çeşitlenmesi).

• Dönemsel etkinlikler için modüler geçici strüktürler kullanılmalıdır. Bu birimler etkinlik cinsine göre bir araya gelerek 
farklı mekan kombinasyonlarına imkan vermelidir.
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L4. Ekolojik Süreklilik

Su kenarı ekosistemleri hem sucul hem de karasal türler için beslenme, barınma ve hareket alanı 
sağlayan, bitki çeşitliliği açısından zengin sulak alanlar olarak tanımlanabilir. Ekolojik bütünlük ve 
süreklilik açısından ise oldukça önemlidirler. Ekolojik koridorların önemi şöyle sıralanabilir: Flora 
ve fauna için doğal yaşam alanı oluşturması ve biyolojik çeşitlilik sağlaması; yaban hayatı için koridor 
oluşturması; geçirimli doğal yüzeyleri sayesinde taşkın riskini en aza indirmesi; yağmur suyu filtrelemesi; 
hava kalitesini iyileştirmesi; alt iklim oluşturması; erozyon kontrolü; çevresel kaliteyi artırmakta rol 
oynaması.
 
Kentsel alanlarda, alanların darlığı sebebiyle geniş koridorlar yaratmak mümkün olmayacaktır.  Bu 
koşullarda, dere boyunca doğal sistemlerin mümkün olan en iyi duruma getirilmesi tavsiye edilir. 
Ekolojik koridorlar kesintisiz olmasına özen gösterilmeli, yiyecek, barınak ve suya kesintisiz erişim 
gerektiren kuşlar ve diğer yaban hayatı türleri için sürekli yaşam alanı sağlamalıdır.

1. Derenin Doğal Yatağının Korunması

Meram Deresi üç farklı noktada doğal yatağında akmaktadır. Bunlardan ilki yerleşimin batısında dağlık 
arazide, rekreasyon/mesire alanının içindedir. Bu kesitte dere orman ekosistemin bir parçası olarak 
varlık göstermektedir, doğal yatağın ve çevresindeki bitki örtüsünün korunması konusunda hassasiyet 
ve kararlılık şarttır.

• Rekreasyon alanı içinde kalan dere boyu kontrollü bir biçimde kentlinin deneyimine açılmalıdır. 
Doğaya zarar vermeyecek şekilde, yerden yükseltilmiş hafif  ahşap strüktürlerle beraber yaya ve 
bisiklet dolaşım imkanı sunulmalıdır. Arazi biçimine doğal dere yatağını bozacak müdahaleler 
yapılmamalı, beton gibi toprağa ve bitki örtüsüne zarar verecek malzeme kullanılmamalıdır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orman ekosisteminde bulunan bitki örtüsü ve yaban hayatına dair bilgilendirme panoları ve 
bitki künyeleri kullanılmalıdır. Bu bilgiler doğal yaşam okur yazarlığını artırmaya katkı sağlayarak, 
yaşanılan çevreyi sahiplenme ve koruma isteğini oluşturacaktır.
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2. Derenin İyileştirilmesi

Doğal yeşil alanların, ormanlık alanların ve rekreasyon alanlarının, bulunduğu bölgelerde derenin 
tahrip olması durumunda ve kentsel gelişim alanlarında tarım arazileri ve aktif  yeşil alanlarla çevrili 
bölgelerde ekolojik dere ıslahı yaparak akarsu sağlığını iyileştirme yoluna gidilmelidir. Bu vesileyle 
biyolojik çeşitliliğin yok olma riski azaltılır ve taşkın kontrolü sağlanır ve ekolojik süreklilik sağlanır.

 

Akarsu kıyısında erozyonun azaltılması, taşkın sularının akışının yavaşlatılması ve akarsuyun normal 
akışına döndürmek için ekolojik dere restorasyonunda kullanılan yöntemlerden bazıları sırasıyla şöyle 
sıralanabilir: kaya ve taş kullanımı; basamak havuzlarının yaratılması; kütük-tomruk yerleştirme; çalılar 
ile örtme; malçlama vb. (Dalkıran , 2018).

Kanal olan yerlerde ise farklı yöntemler kullanılabilir (Bkz. PN-II).

Dalkıran N., Karacaoğlu 
D., Dere Ş. 2018. Akarsu 
Restorasyonunda Ekolojik 
Yaklaşım. Uluslararası Su ve 
Çevre Kongresi. 22-24 Mart 
2018, Bursa, Türkiye.

Chicago River Design Guidelines. 
2019. City of Chicago. 
Department of Planning and 
Development.
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3. Meram Dere Vadisi Bitki Örtüsünün Sürekliliği

Yüksekliklerle  çevrili olmasına bağlı olarak farklı bir alt iklim özelliği gösteren Meram Dere Vadisi 
özel floristik bir karaktere sahiptir ve bitki çeşitliliği açısından da oldukça zengindir (Bozyiğit, 2019). 
Ekolojik sürekliliği yaratmak için oluşturulacak yeşil koridorda aşağıdaki bitki türlerinin kullanımı 
önem taşımaktadır.

Menengiç (Pistacia terebinthus), Tüylü meşe (Quercus pubescens), Makedonya meşesi (Quercus 
trojana), Katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), Kokar ardıç (Juniperus foetidissima), Dağ muşmulası 
(Cotoneaster nummularia), Derici sumağı (Rhus coriaria) Cehri (Rhamnus oleoides), Ova karaağacı 
(Ulmus minor), Anadolu alıcı (Crataegus orientalis), Alıç (Crataegus monogyna), Kuşburnu (Rosa 
canina), Yabani badem (Amygdalus orientalis), Sarı çiçekli yasemin (Jasmium fruticans), Çakal eriği 
(Prunus spinosa), Böğürtlen (Rubus discolor), Küre çiçeği (Globularia orientalis), Tüy çiçekli küre 
çiçeği (Globularia trichosantha), Boz ot (Marribium parviflorum), Sığır kuyruğu (Verbascum sp,), 
Tuzcul kirpidikeni (Acantholimon halophilum), Kardikeni (Acanthalimon ulicinum), Keçi geveni 
(Astragalus angustifolius), Sipil kekiği (Thymus sipyleus), Adaçayı (Salvia cryptantha), Buzağılık (Stipa 
arabica), Domuz ayrığı (Dactylis glomerata), Solucan otu (Pelargonium endlicherianum), Ak söğüt 
(Salix alba.), Kara kavak (Populus nigra) Yabani iğde (Elaeagnus angustifolia), Doğu çınarı (Platanus 
orientalis), Ceviz (Juglans regia), Badem (Amydalus orientalis), Böğürtlen (Rubus fruticosus) Kamış 
(Phragmites australis), Adi dişbudak (Fraxinus excelsior), Yabani nane (Mentha spicata) (Bozyiğit, 
2019).

Egzotik bitki kullanımından kaçınılmalıdır. Doğal bitki örtüsü kent kimliğinin sürdürülmesi için 
önemlidir, kentsel peyzajın bir parçası haline getirilmelidir.

Bitki gruplarına dair 
kaynakça için:

Bozyiğit R., Kaya B. 2019. 
Meram Dere Vadisi’nin 
(Konya) Floristik 
Özellikleri. European 
Journal of Science and 
Technology No. 17, pp. 
888-900.
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 YEŞİL ALANLAR - PARKLARA İLİŞKİN İLKELER
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Kentin bütün işlevlerini birbirine bağlayan ve kullanıcılarına kentin bütününü deneyimleme fırsatı sunan, sokaklardan 
sonra, en önemli kamusal açık alan tiplerinden biri de parklardır. Parklar, bir şehrin yaşanabilirliğini artırmak ve sakinleri 
için yaşam kalitesini iyileştirmek açısından önemli bir bileşendir. Yeşil alanlar, parklar, kentin bütün bireyleri ve toplum 
için birçok fayda sağlamaktadır, bunlar kullanıcının psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan sosyal faydalar, fizyolojik ihtiyaçları 
karşılayan sağlığa dair faydalar, doğaya ve sürdürülebilir bir hayat sağlamaya  fırsat veren çevresel faydalar olarak sıralanabilir.

Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar açısından bakıldığında parklar kentlinin  bir dizi boş zaman, kültür ve kutlama etkinlikleri 
için bir araya gelmeleri için fırsatlar sunarken, toplulukları bir araya getiren alanlar olarak tasarlanmalıdırlar. Meram ilçesi, 
şehrin tüm sakinleri ve ziyaretçileri için güvenli, duyarlı ve dirençli bir halka açık parklar ağı sağlamayı hedeflemelidir. 
Aynı zamanda toplumun her kesiminden kullanıcılar ve bir bütün olarak topluma bir dizi sosyal ve çevresel fayda sağlar. 
Parklar, bir şehrin yaşanabilirliğini artırmak ve sakinleri için yaşam kalitesini iyileştirmek adına oldukça önemlidir.Ayrıca 
halk sağlığı açısından da yeşil alanlar fiziksel aktiviteye teşvik ederek, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmekte ve zihinsel 
yorgunluktan kurtulmaya yardımcı olmaktadır.  Son olarak da çevresel faydaları biyolojik çeşitlilik veya kültürel miras değeri 
olan alanların korunmasına veya yaratılmasına, alt iklim oluşturmaya,  kentsel ısı azaltımına ve yağmur suyu yönetimine 
katkıda bulunmaya, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına fayda sağlarlar.

Bu çalışmada kamusal ve özel yeşil alanlar, başka bir deyişle doğal ve planlı yeşil alanlar, aynı çatı altında ele alınmış ve 
konumlandıkları kentsel doku ve mimari tiplerle ilişkilerine bakılarak bir sınıflama yapılmıştır.  Buna göre, yeşil alanların 
dört ana, on iki alt tip ile temsil edildiklerini ve bu on iki tipin Meram’ın yeşil alan tipolojisini oluşturduğunu söylemek 
mümkündür.

Bu bölümde kamusal açık alanların önemli bir bileşeni olan yeşil alan ve parklara ilişkin genel ilkeler Meram’a özgü yeşil 
alan tiplerine göre ele alınacaktır. Bu kapsamda rehberde  şu konularda ilkeler geliştirilmiştir:

YEŞİL ALAN TİPLERİ
ERİŞİM
KULLANIM BİÇİMLERİNE İLİŞKİN İLKELER
EKOLOJİK SÜREKLİLİK - ÇEVRECİ BİR YAKLAŞIM
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M1. Yeşil Alan Tipleri

1. Kent Parkları

Şehir parkları, yerel halkın, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin/turistlerin rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 
Şehrin, dört bir yanından ziyaretçi çekecek şekilde tasarlanmalıdırlar. Yerel parkların ve ilçe parklarının tüm özgün 
niteliklerini ve tasarım unsurlarını içerecek şekilde, ancak daha büyük ölçekte planlanmalıdır. Kent parkları, mümkün olan 
en geniş kullanıcı çeşitliliğini barındıracak rekreasyon alanları sunmalıdırlar.

• Kent parkları en az 15 hektar kullanım alanına sahip olmalı ve park cephesinin en az %50’sinin yola cephesi bulunmalıdır.
• Organize etkinliklere ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanmalıdırlar.
• Bitki örtüsü bakımından çeşitlilik sağlanmalı, doğal bitki örtüsü kullanımı tercih edilmeli, flora ve fauna için yaşam 

alanı oluşturacak biyolojik çeşitliliğe imkan vermelidirler. 
• Yağmur bahçelerinin kullanımı ve yüzey su yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla sulak alan habitatı oluşturarak 

peyzaja su elemanı dahil edilerek bir hoşluk yaratabilir ve biyolojik çeşitlilikle ilgili fayda sağlanabilir.
• Sadece bulunduğu bölge değil, kentin bütününe hizmet etmeli, kentlinin rekreasyon ihtiyacını karşılamalıdır. Kentlinin 

uzun vakit geçirebileceği, etkinlik ve mekan çeşitliliğine sahip olmalı ve toplumun bütün kesimlerine hitap edecek 
işlevlerle donatılmalıdırlar.

• Halkın tamamının boş zamanlarının tadını çıkarabileceği kent parkları top oyunları oynamak ve egzersiz yapmak; 
köpeği yürüyüşe çıkarmak veya koşuya çıkmak; yerel etkinlikler ve festivaller için bir araya gelmek; mevsimler boyunca 
doğal yaşamı izlemek ve doğal açık alanın tadını çıkarmak için planlanmalıdır.

• Rekreasyon alanındaki tüm etkinlik noktalarına ve parkın her türlü rekreasyon alanına farklı engel durumlarına göre 
ihtiyaçların sağlanabileceği erişim biçimleri sağlanmalı, kentlinin fizyolojik, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmalıdır.

• Senelik etkinlik takvimi oluşturulmalı, çeşitli rekreasyon türleri ve/veya fırsatları sağlanmalıdır. Kent parkları, insanların 
daha uzun vakit geçirebilecekleri kent ölçeğinde yeşil odaklar olmalıdır. 

• Farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler için donanımlı oyun alanlarının yanı sıra herhangi bir araç gereç olmadan 
daha çok serbest oyunu teşvik edecek çok amaçlı alanlar tasarlanmalıdır. Kent parkları, bitkileri, çayırları keşfetmek ya 
da yokuş aşağı koşmak, tırmanmak gibi çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı 
faaliyetlere olanak sağlayabilirler.

• Çevredeki diğer yeşil alan sisteminin merkezini oluşturan bir rekreasyon odağı haline gelmelidir. Çevredeki tüm yeşil 
alan türleri, iyi tanımlanmış ulaşım ve dolaşım ağınının bir parçası olmalı ve kente güçlü bir şekilde bağlanmalıdır. Açık 
alan ve yeşil alan ağının bir parçası olmalıdır.
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M1
Kent parklarında evrensel bir tasarım dili kullanılırken yerelin özgünlüğü de göz önünde bulundurulmalı, fiziksel bağlamdan 
referansla Meram’a has bağ ve tarım desenine hassasiyet gösterilmeli, Meram’a özgü park tipolojisi oluşturmak için bir 
fırsat olarak görülmelidir.

Rehber için belirlenen kriterler öncelikle yeni parklar tasarlanırken kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ancak mevcut 
parkların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için de bir kontrol listesi olarak düşünülmüştür. Mevcut parklar analiz edilecek, 
eksikler tamamlanarak Meram ilçesine yakışan yeşil alanlara dönüşeceklerdir. 

Meram yeşil alanlar ve parklar açısından oldukça zengin bir ilçedir. Mevcut durumda, farklı ölçekler ve konumlarda parklara 
rastlamaktayız. Kent parkı olarak adlandırabileceğimiz parklar daha çok çalışma alanının sınırlarında bulunmaktalar. Kent 
parklarından bazıları sırasıyla şöyledir:

Belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecek olursa, Meram ilçesindeki seçili parklar bir çok bakımdan önerilen 
kriterleri karşılamaktadır. En zayıf  oldukları konu erişim konusudur. Araba ve toplu taşımaya bağlı olan erişim biçiminden 
dolayı açık alan sistemi, yaya/bisiklet dolaşım sistemlerinin  ve yeşil sistemin bir parçası haline gelememişlerdir. Bu yönde 
tekrar değerlendirilmelidirler.

Kent Parklarına İlişkin Tasarım Kriterleri
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 Bitkisel tasarım açısından da biyolojik çeşitliliğe imkan verecek doğal bitki malzemesi kullamının artırılması gerekmektedir. 
Aynı biçimde çevreci bir yaklaşımla yağmur suları değerlendirilmeli, sulamada kullanmak üzere yağmur bahçeleri 
oluşturulmalıdır. 

Diğer bir zayıf  yön olarak da fiziksel ve sosyal bağlamla ilişkinin zayıflığı söylenebilir. Tarım arazileri ve bağ/bahçelerle 
çevrili parkların tasarımlarında bu dil, tarım ve bahçe desenin kullanılması, etraflarıyla kuracakları ilişki ve dil bütünlüğü 
açısından önemlidir. Bunun gerçekleşmesiyle Meram ilçesi kendi park tipolojisini oluşturabilecektir

Meram Belediyesi Dutlu 
Kültür Parkı, çalışma 
alanının güney batısında 
konumlanmaktadır. Yakın 
çevresinde yerleşim 
bulunmamaktadır. Parka 
erişim ancak araba veya 
otobüsle sağlanabiliyor. 
Merkezde bulunan Alaaddin 
tepesinden yaklaşık 70 
dakikada erişilebiliyor ve 
yaya ve bisiklet bağlantısı 
bulunmamaktadır.

Daha çok piknik alanı 
olarak kullanılan 
Kozağaç Parkı ise D696 
Konya - Seydişehir 
karayolu ile Meram - 
Hatip yolu kesişiminde 
konumlanmaktadır. 
Bahçeli müstakil konutlar 
ve tarım arazileri ile 
çevrilidir. Meram - Hatip 
yolu üzerinden tek bir 
girişi olan parka araba ve 
otobüsle erişilebiliyor, en 
yakın otobüs durağına 
5 dakika yürüyüş 
mesafesinde ve yine yakın 
çevresiyle yaya bağlantısı 
çok zayıftır. 

80 Binde Devr-i Alem 
parkı ise Meram Belediyesi 
Dutlu Kültür Parkı’nın 
kuzeydoğusunda 
bulunmaktadır. Yakın 
çevresinde yerleşim 
bulunmamaktadır. Parka 
erişim ancak araba veya 
otobüsle sağlanabiliyor. 
Merkezde bulunan Alaaddin 
tepesinden yaklaşık 65 
dakikada erişilebiliyor ve 
yaya ve bisiklet bağlantısı 
bulunmamaktadır.

Karaaslan Hadimi Park 
ise  Meram ilçesinin 
batı sınırındadır. Düşük 
yoğunluklu bahçeli 
konutlar ve kısmen tarım 
arazileriyle çevrilidir.  Dört 
adet girişi olan parkın 
yaya yollarının, mevcut 
sokaklarla ilişkisi yok 
denecek kadar azdır. 

M1



Meram Kentsel Tasarım Rehberi124

2. Mahalle Parkları

Mahalle parkları, bir veya birkaç  mahallenin ortak kullanımına açık rekreasyon imkanı sağlayan yeşil alanlardır. Cep 
parklarına kıyasla daha çeşitli rekreasyonel kullanımlara ve daha kapsamlı hizmet ve aktivite alanlarına sahiptirler. 

• Mahalle parkları en az 1 hektar 5 hektar arasında kullanım alanına sahip olmalı ve park cephesinin en az %50’sinin 
yola cephesi bulunmalıdır.

• Yaşam alanlarına 10 dakikalık (800 metre) yürüme mesafesinde olmalıdır. 
• Bitki örtüsü bakımından çeşitlilik sağlanmalı, doğal bitki örtüsü kullanımı tercih edilmeli, flora ve fauna için yaşam 

alanı oluşturacak biyolojik çeşitliliğe imkan vermelidirler. Bitki türü olarak yaprak döken ağaçlar yoğunluklu olarak 
tercih edilmelidir. 

• Yağmur bahçelerinin kullanımı ve yüzey su yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla biyolojik çeşitlilikle ilgili faydalı 
olabilir.

• Öncelikle bulunduğu bölgeye hizmet etmeli ve mahallelinin rekreasyon ihtiyacını karşılamalıdır. Mahalle halkının 
uzun vakit geçirebileği, esnek, uyumlu, çok amaçlı etkinlik ve mekan çeşitliliğine sahip olmalı ve toplumun bütün 
kesimlerine hitap edecek işlevlerle donatılmalıdırlar.

• Mahallelinin boş zamanlarının tadını çıkarabileceği mahalle parkları top oyunları oynamak ve egzersiz yapmak, köpeği 
yürüyüşe çıkarmak veya koşuya çıkmak, mahalle etkinlikler ve sosyalleşmek için bir araya gelmek, mevsimler boyunca 
doğal yaşamı izlemek ve doğal açık alanın tadını çıkarmak için planlanmalıdır.

• Rekreasyon alanındaki tüm etkinlik noktalarına ve parktaki her türlü rekreasyon alanlarında farklı engel durumlarına 
göre ihtiyaçların sağlanabileceği erişim biçimleri sağlanmalı, kentlinin fizyolojik, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmalıdır.

• Senelik etkinlik takvimi oluşturulmalı, çeşitli rekreasyon türleri ve/veya fırsatları sağlamalı ve insanları daha uzun vakit 
geçirebilecekleri mahalle ölçeğinde yeşil odak olmalıdır.

• Tüm bölge parkları diğer rekreasyon alanları ve mevcut açık alan sisteminin bir parçası olmalı, şayet bağlantı yoksa 
yeni bağlantılar sağlanmalıdır. Yaya ve bisiklet dolaşımının bir parçası ve kente güçlü bir şekilde bağlanmalıdır. Açık 
alan ve yeşil alan ağının bir parçası olmalıdır.

• Mahalle parkları bulunduğu bağlamın doğal, fiziksel ve sosyal bağlamından referans alarak tasarlanmalıdır. Doğal 
bağlam, bitki seçimlerinde (doğal bitki örtüsü ve yenilebilir bitkiler) ve kompozisyonunda hissedilmeli, sosyal bağlam 
ise seçilen işlev ve etkinliklerde etkili olmalıdır. 

• Yine konumuna bağlı olarak Meram’a has bağ ve tarım desenine hassasiyet gösterilmeli, Meram’a özgü park tipolojisi 
oluştururken ve özellikle Meram Bağları’nda ve kırsal dokunun tarımla birlikte olduğu bölgelerde tarım deseninin 
etkisi park tasarımlarında da hissedilmelidir. Böylece fiziksel bağlamla bütünlük içinde kamusal açık alanlar yaratmak 
mümkün olacaktır.
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Çalışma alanı kent parkları, cep parkları ve  çocuk oyun alanları açısından oldukça zengin iken mahalle parkları açısından 
bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sosyalleşmelerine ve rekreasyon ihtiyaçlarını 
karşılamalarına fırsat verecek, 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde erişilmesi gereken mahalle parklarının sayısının artırılması 
gerekmektedir. Oluşturulacak yeni parklar rehberde belirtilen kriterler doğrultusunda tasarlanmalıdır. 

M1
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3. Cep Parkları
     
Cep parkları, sınırlı rekreasyon fırsatları sunarak genellikle yakın çevrenin ihtiyaçlarına hizmet eder. Cep parklarının çoğu, 
gündelik sosyal aktiviteler, spor aktiviteleri ve dinlenmek için kullanılacaktır. 

• Cep parklarının büyüklüğü ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmeli, küçük boyutlu ve parçalanmış düzenlemelerden 
kaçınılmalıdır. Park cephesinin en az %50’sinin yola cephesi bulunmalıdır.

• Yaşam alanlarına 5 dakikalık (400 metre) yürüme mesafesinde olmalıdır.
• Bitki örtüsü bakımından doğal bitki örtüsü kullanımı tercih edilmeli ve iklimsel açıdan konforu sağlamak üzere yaprak 

döken ağaçlar yoğunluklu olarak tercih edilmelidir. 
• Öncelikle yakın çevreye hizmet etmeli ve rekreasyon ihtiyacını karşılamalıdır. Esnek, uyumlu, çok amaçlı mekan 

çeşitliliğine sahip olmalı ve toplumun bütün kesimlerine hitap edecek kullanım alanları yaratılmalıdır.
• Çevre sakinlerinin boş zamanlarının tadını çıkarabileceği cep parkları top oyunları oynamak ve egzersiz yapmak, 

köpeği yürüyüşe çıkarmak veya koşuya çıkmak, sosyalleşmek için bir araya gelmek, mevsimler boyunca doğal yaşamı 
izlemek ve doğal açık alanın tadını çıkarmak için planlanmalıdır.

• Parkta farklı engel durumlarına göre ihtiyaçların sağlanabileceği erişim biçimleri sağlanmalı, kullanıcının fizyolojik, 
fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.

• Yaya ve bisiklet yollarıyla erişim sağlanmalı, dolaşım ağının bir parçası olmalıdır.
• Cep parkları bulunduğu çevrenin doğal ve sosyal bağlamından referans alarak tasarlanmalıdır. Doğal bağlam, bitki 

seçimlerinde (doğal bitki örtüsü ve yenilebilir bitkiler) ve kompozisyonunda hissedilirken, sosyal bağlam ise seçilen 
işlev ve etkinliklerde etkili olmalıdır. 
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Çalışma alanı cep parkları açısından oldukça zengindir ve alanın büyük bir kısmında 5 dakika mesafede erişilebilecek bir 
park bulunmaktadır. Bununla birlikte yakın sosyal bağlam ve doğal bağlamla kurdukları ilişki oldukça zayıftır. Örneklerde 
de görüldüğü üzere biçimsel kaygı nitelikli mekan yaratımının önüne geçmiştir. Sosyal bağlamla ilişkinin kuvvetlenmesi ve 
ihtiyaçların karşılanması için daha esnek ve uyarlanabilir mekan yaratımına özen gösterilmelidir. Bitki kullanımında daha 
çok zemin düzlemini tanımlayan çim ve görsel etki yaratacak kompozisyonlar tercih edilmiştir. Kışın güneş ve yazın gölge 
etkisiyle alt iklim yaratacak, yeşilin sürekliliğini sağlayacak ve biyoçeşitliliğin sürmesine imkan verecek şekilde yaprak döken 
ağaçlardan oluşan bitki kullanımı gereklidir.

Yerleşimimin bir çok yerine serpiştirilmiş bu küçük odak yeşil alanlar belirli bir düzenin ve ihtiyacın ifadesi olmamakla birlikte 
konumları sebebiyle (köşe başları, sokak kesişimleri vb.) yakın çevre için odak toplayıcı mekanlar olarak düşünülmelidir. 

M1
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4. Çocuk Oyun Alanları

Çocuk oyun alanları en az 2000 m² büyüklükte düzenlenmeli ve oyun alanının en az %50 oranında yola cephesi bulunmalıdır.

• Yaşam alanlarına 5 dakikalık (400 metre) yürüme mesafesinde olmalıdır.
• Bitki örtüsü bakımından doğal bitki örtüsü kullanımı tercih edilmeli ve iklimsel açıdan konforu sağlamak üzere 

yaprak döken ağaçlar yoğunluklu olarak tercih edilmelidir. Yaprak döken ağaçlar çocukların boyutları gözetilerek 
seçilmelidirler. 

• Dikenli ve zehirli bitki kesinlikle kullanılmamalıdır. 
• Öncelikle yakın çevreye hizmet etmeli ve farklı yaş gruplarının fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

Esnek, uyumlu, çok amaçlı mekan çeşitliliğine sahip olmalı, farklı engel ve beceri durumlarına uygun kullanım alanları 
yaratılmalıdır. Herhangi bir araç gereç olmadan daha çok serbest oyunu teşvik edecek şekilde tasarlanmış oyun alanları 
farklı yaş grupları için çok uygun olacaktır. Donanımlı ve belirli yaş gruplarını hedefleyen oyun alanlarındansa serbest 
oyun alanları tercih edilmelidir. Donanımlı oyun alanlarına ek olarak, yeni yeşil alanlar ve konutların bulunduğu 
sokakları, çocukların doğayla etkileşimini artıracak etkinlik ve mekanlar yaratılmalıdır (bitki dikmek, sulamak, bakım 
yapmak, meyve-sebze toplamak, parkı temizlemek vb.).

• Parkta farklı engel durumlarının ihtiyaçlarını sağlayacak erişim biçimleri sağlanmalı, kullanıcının fizyolojik, fiziksel ve 
psikolojik ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.

• Yaya ve bisiklet yollarıyla erişim sağlanmalı, dolaşım ağının bir parçası olmalıdır.

M1

Çocuk Oyun Alanlarına İlişkin Tasarım Kriterleri



Tasarım Rehberi 129

Çalışma alanı çocuk oyun alanları açısından oldukça zengindir ve alanın büyük bir kısmında 5 dakika mesafede erişilebilecek 
bir park bulunmaktadır. Bununla birlikte yakın sosyal  bağlam ve doğal bağlamla kurdukları ilişki oldukça zayıftır. Çocuk 
oyun alanlarında kullanılan oyun elemanları çok sınırlı bir yaş grubuna hitap etmektedir. Farklı yaş gruplarının fiziksel, 
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamalayacak şekilde, esnek, ve çok amaçlı mekan çeşitliliğine sahip olacak ve farklı 
engel ve beceri durumlarına hitap edecek şekilde iyileştirilmelidirler.

Bitki kullanımında daha çok zemin düzlemini tanımlayan çim ve görsel etki yaratacak kompozisyonlar tercih edilmiştir. 
Çocukların doğayla etkileşimini artıracak, kışın güneş ve yazın gölge etkisiyle alt iklim yaratacak, yeşilin sürekliliğini 
sağlayacak ve biyoçeşitliliğin sürmesine imkan verecek şekilde yaprak döken ağaçlar ve yenilebilir bitkilerden oluşan bitki 
kullanımı önerilmektedir.
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Kimi zaman farklı işlevleri kimi 
zamansa dokuları bir araya 
getiren bağlantı parkları yaya 
ve bisiklet ağının bir parçası 
haline gelerek kısa süreli 
dinlenmeye imkan veren 
geçiş alanları olarak korunmalı 
ve artırılmalıdır.

5. Bağlantı Parkları

Kent içi yeşil çizgisel rekreasyon alanları ve ekolojik koridor olmaya uygun alanlarda yapılmalı ve yeşil 
sistemin ana bağlayıcı elemanı olarak kurgulanmalıdır.

• Bu alanlar faunanın kentte hareket etmesine imkan veren alanlardır. Kent bütününe yayılmış farklı 
tanım ve tiplerdeki doğal ve yapılı yeşil alanları bağlayan strüktürel peyzaj elemanıdır.

• Yaya ve bisiklet dolaşım ağının bir parçası olmalı, yeşil geçiş alanları olarak tasarlanmalıdır. 
Başlangıcı ve sonu olmak üzere en azından iki noktadan yaya ve bisiklet yolları ile bağlanmalıdır.  
Bağlantı parkları kentin mevcut yeşilini, ağaçlarını kullanmalı, olmayan yerlerde gölge ağaçları  
kullanılarak alt iklim oluşturmak üzere geliştirilmelidir. 

• Yağmur bahçelerinin kullanımı ve yüzey su yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla biyolojik 
çeşitliliğe fayda sağlanabilir.

• Bağlantı parkları, aktif  yeşil alan olmaktan çok pasif  yeşil alanlar olarak düşünülmeli, yeşil ekolojik 
koridor özelliğinin yanında şehirde doğayı izleme fırsatı veren görsel koridorlar olarak da ele 
alınmalıdır.

• Açık alan bağlantı parklarının su yolları ve akış yollarına bitişik olduğu yerlerde, alan, öngörülen 
herhangi bir su akışını güvenli bir şekilde barındıracak ve bağlantının kullanılabilirliğini 
engellemeyecek şekilde tasarlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Bağlantı parkları Meram’ın doğal bağlamı referans alınarak tasarlanmalıdır. Doğal bağlam bitki 
seçimlerinde ve kompozisyonunda hissedilmelidir.
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6. Yeşil Koridor

Kent içi yeşil çizgisel rekreasyon alanları ve ekolojik koridor yaratılamayacak genişlikteki ana caddeler 
boyunca  yeşil alan sisteminin bir parçası olarak yeşil sokaklar tasarlanmalıdır.
Bu alanlar faunanın kentte hareket etmesine imkan veren alanlardır. 

• Kent bütününe yayılmış farklı tanım ve tiplerdeki doğal ve yapılı yeşil alanları bağlayan strüktürel 
peyzaj elemanıdır. 

• Yaya ve bisiklet dolaşım ağının bir parçası olan yeşil alanlar olarak düşünülmelidir. 
• Mevcut yol ağaçları olan bölgeler yeşil sokak yaratımı için öncelikli olmalı, yeşil sürekliliğin 

kesintiye uğradığı yerlerde alt iklim yaratmakta önemli rolü olan ve yazın gölge kışın ise güneşten 
faydalanma imkanı veren  yaprak döken ağaçlar kullanılarak yeşil sokaklar oluşturulmalıdır.

• Mevcut ağaç olmayan geniş ticari sokaklar, ağaçlandırılmalı yeşil sitemin bağlayıcı elemanı haline 
getirilmelidir.

• Yöre kimliğine uygun bitki seçimi önerilmektedir, eski su yollarını takip eden meşe ağaçlarının 
kullanımı gibi...

• Yine yaya yolu genişliğine bağlı olarak yeşil sokaklar dinlenmek ve sosyalleşmek için fırsata 
dönüşebilir, oturma birimleri ile desteklenebilirler.

• Yaya yolu genişliğine bağlı olarak yağmur bahçelerinin kullanımı tavsiye edilir.
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7. Ortak Bahçe

Ortak bahçeler Meram için yeni bir yeşil alan tipi olarak önerilmektedir. Apartman bloklarının arasında kalan geniş 
açıklıklar çevre sakinlerinin evlerinden çıktıkları anda yeşile erişebilecekleri, sosyalleşmeye imkan veren yarı kamusal yeşil 
alanlar olarak değerlendirilmelidir (Bkz. Kent Atlası, B5, Tip 2.a, 2.c, 2.e, 2.f).

• Bitki örtüsü bakımından doğal bitki örtüsü ve özellikle de Meram Bağları’nda kullanılagelen yenilebilir bitki kullanımı 
ve iklimsel açıdan konforu sağlamak üzere yaprak döken ağaçlar yoğunluklu olarak tercih edilmelidir. Sosyal etkileşimi 
artırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek üzere, kullanıcıların sorumluluğunu paylaştığı, bostan ve meyve ağaçları 
kullanılmalıdır.

• Ortak bahçe, öncelikle çevreleyen yapılara hizmet etmeli, sosyalleşme ve rekreasyon ihtiyacını karşılamalıdır. 
• Yapılardan bahçeye direkt erişim sağlanmalıdır. 
• Ortak bahçenin sınırları yaprak döken ağaç ve çalılarla tanımlanmalıdır.
• Bakım istemeyecek biçimde tasarlanmalı, sadece dolaşım alanlarında yapısal peyzaj uygulanmalıdır
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8. Bağlar - Bahçeler

Meram kent kültürü ve kimliğinde oldukça büyük öneme sahip bağlar, evi, ağaçlığı, tarlası, sebzeliği bulunan yer anlamında 
kullanılmıştır (Oktaç, 2001).

Günümüzde önemini yitiren ve mekansal kurgusu değişen bağ dokusunun korunması gerekmektedir. Bunu koruma yolu 
olarak üretken peyzaj modeli benimsenmelidir. (Bkz. Tasarım Rehberi, M4).

• Tarım peyzajının özgün bir biçimi olan bağları korumak öncelikle bitki seçimi ve kullanımıyla sağlanabilir. Bağlarda 
mevcutta bulunan armut, kiraz, dut, üzüm, badem, ceviz, kayısı, elma, iğde ağaçları korunmalı, yeni dikilecek ağaçlar 
bu türler arasından seçilmelidir.

• Gölge amaçlı kullanılacak ağaçlarda, yine geçmişten beri kullanılagelmiş kavak, dişbudak, meşe, karaağaç  gibi ağaç 
türlerine öncelik verilmelidir (Oktaç, 2001).

• Bostanlarda sebze dikimi teşvik edilmeli, ürün çeşitliliği sağlanmalıdır. 
• Süs bitkisi olarak da mevsimlik çiçekler, özellikle de bağ kültüründe bulunan gül bahçeleri teşvik edilmelidir (Oktaç, 

2001). 
• Komşu parsellerdeki yeşil alanları mümkünse birlikte kurgulamalı ve birbirinin devamı olan yeşil alanlar elde etmeye 

çalışılmalıdır. (Bkz. Tasarım Rehberi, N2, Meskun Mahal Yapıları/Bahçeli Yapılar).
• Bağlık alanlarda bulunan tarihi su kanalı, çeşme ve sarnıçlar korunmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).
• Bahçe duvarları göz seviyesini geçmeyecek şekilde düşünülmeli, eski kerpiç duvarlar iyileştirilerek korunmalıdır.
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M2. Erişim

Erişilebilirlik kavramı kentsel mekanın kullanıcısı olan bütün bireylerin, başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan 
bütün kamusal hizmetlere ulaşabilmeleri ve kent içinde yine başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan özgürce 
hareket edebilmeleriyle sağlanabilir. Bu bağlamda, kamusal açık alan sisteminin bir parçası olan yeşil alanlara, farklı ulaşım 
biçimleriyle, toplu taşıma, bisiklet, yaya erişimine imkan kılmak gerekmektedir. Evrensel tasarım ilkelerine uygun tasarımlar 
yaparak, ayrım yapmaksızın herkes için tasarlanmış eşitlikçi ve güvenli kentler yaratmak mümkün olacaktır.

1. Açık Alan Sisteminin Bir Parçası Olmak

Kamusal açık alan sistemi, özellikle de sokak ağının yeşille birlikte düşünülmesi ve yeşilin mahalleler, kullanıcılar ve 
kullanımlar arasında bağlantının güçlenmesine katkı koyması, yeşil bir gelişim açısından önemlidir. 

• Parklar doğrudan sokak ağına bağlanmalı ve kullanıcıların kolayca ulaşabileceği bir noktada konumlandırılmalıdır. 
• Mahalle parklarında, park içindeki yaya yolları sokak ağının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 
• Parkların girişleri tanımlı olmalı, cephe verdiği bütün sokaklardan erişim sağlanmalıdır. Park girişleri yaya yoğunluğunun/

geçişinin fazla olduğu noktalara konumlandırılmalıdırlar.
• Parkın büyüklüğü ve konumuna bağlı olarak farklı ulaşım biçimleriyle, toplu taşıma, bisiklet, yaya, parka erişim 

sağlanmalıdır. Mahalle parklarında, toplu taşıma, bisiklet ve yaya gözetilirken, cep parkları ve çocuk parklarında yaya 
ve bisiklet bağlantıları kurgulanmalıdır.

• Ana bisiklet güzergahının parklardan geçtiği yerlerde, ayrılmış yaya ve bisiklet yolları sağlanmalıdır. Bisiklet park 
alanları, park etme esnasında olası problemlere neden olabileceğinden yürüyüş yollarına çok yakın yerleştirilmemelidir.

(Solda) Mahalle 
parklarında, park 
içindeki yaya yollarını 
sokak ağının bir 
parçası olarak 
değerlendirilmelidir. 

(Sağda) Parkın 
büyüklüğü ve 
konumuna bağlı 
olarak farklı ulaşım 
biçimleriyle, toplu 
taşıma, bisiklet, 
yaya, parka erişim 
sağlanmalıdır. Mahalle 
parklarında, toplu 
taşıma, bisiklet ve 
yaya gözetilirken, 
cep parkları ve çocuk 
parklarında yaya ve 
bisiklet bağlantıları 
kurgulanmalıdır.
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2.  Kentsel Hizmet Olarak Parklara Erişim

Yeşil alan ve parkların tasarlanması yerel yönetimlerin kentliye sağlamakla sorumlu olduğu hizmetlerden birisidir ve kentli 
yürüme mesafesinde ihtiyacına uygun bir parka erişebilmelidir. Bu hizmetin sağlanmasıyla beraber kişi başına düşen aktif  
yeşil miktarında da bir artış sağlanacaktır.

• Çocuk oyun alanları ve cep parklarının 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde, yani yaklaşık yaşam alanından 400-500 metre 
mesafede bulunması ideal durumdur.  

• Mahalle parkları ise yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde, yaşam alanından 800-1000 metre mesafede bulunması 
ideal durumdur. 

• Bu durum gözetilerek mevcut parklar için bir dağılım çalışması yapılmalı ve bu hizmete erişemeyen yerlerde ihtiyaca 
göre rekreasyon ihtiyacı ve sosyal etkileşimi artıracak çocuk, cep veya mahalle parkı önerilmelidir.

M2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi136

3. Güvenli Erişim ve Dolaşım

Toplumda çeşitli ihtiyaç ve yaş gruplarına hitap eden ve nitelikli yeşil alanlara erişimi sağlayacak 
standartlar belirlenmelidir. Bu hedefe ulaşabilmek için evrensel tasarım ilkeleri temel alınmalıdır. 
Toplumun bütün bireylerinin güvenli bir şekilde erişimini sağlayacak yaya bağlantıları sağlanmalıdır. 
(Bkz. Rehber, Yaya Yollar, Yaya Mekanlarının  Güvenliğinin ve Konforunun Artırılması)

• Farklı ulaşım biçimleri net bir şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bisiklet yolları özellikle çocuk oyun 
alanlarından uzağa yerleştirilmelidir. Örneğin yoğun sokaklar veya bisiklet yolları yakınındaki 
çocuk oyun alanlarına alçak ve şeffaf  çitler yerleştirin. Alçak çitler görünürlüğü muhafaza ederken 
sokağa ve bisiklet yoluna yönelen çocukları korur.

• Gece kullanımı için yolları ve farklı etkinlik alanlarını belirtmek üzere aydınlatmalar 
yerleştirilmelidir. Parkın içindeki yaya yolları için çevredeki alanlar, sokaklarla aynı aydınlatma 
seviyelerinin kullanılması, bu yolların güvenli yollar olarak tasarlandığını göstermektedir.

• Yaya yollarında, her mevsim kullanıma uygun fiziksel ve fizyolojik açıdan konforu sağlayacak 
malzemeler kullanılmalıdır.(Bkz. Rehber, Kullanım Biçimleri, Kullanıcının Konforu ve Güvenliği)

4. Görsel Erişim

Fiziksel erişimle beraber görsel erişim ve süreklilik de göz önünde bulundurulmalı ve yeşil alanlar 
kent içinde algılanabilir hale gelmelidir. Parkın etkinlik alanlarının dışarıdan görülebilir olması 
parkın cazibesini artıracaktır. Bunu sağlayabilmek için yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarından 
faydalanılmalıdır. 

• Yol bitkilendirmesiyle beraber parka yönlendirme yapılabilir. Parkın girişinde çiçeklenmesi, 
sonbahar rengi ve kokusuyla dikkat çekecek, gölge yaratabilecek bir ağaç kullanımı uygun 
olacaktır. Bu özellikteki bir bitki duyulara hitap etmesi ve deneyimi artırması açısından önemlidir.

• Parkların giriş noktalarında kullanılacak yapısal elemanlar, giriş kapısı, oturma elemanı olarak da 
kullanılabilecek alçak duvarlar, gölgelik olarak kullanılabilecek bir üst örtü, davetkar bir ortam 
yaratır, buluşma noktası olarak kulanılır ve parkın sokakla etkileşimini artırır. 

• Arazi imkan verdiği durumalarda arazi biçimine yapılacak bir müdahale, topoğrafyayla yaratılacak 
vurgu elemanları parkın algılanması ve dikkat çekmek amacıyla kullanılabilecek bir diğer peyzaj 
elemanıdır. Aynı şekilde bu vurgu su elemanı ile de yaratılabilir.

M2
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M3 Kullanım Biçimlerine İlişkin İlkeler

Başarılı ve kalıcı parklar ve açık alanlar, insanların günlük yaşamlarıyla ilişkilendirilmiş olanlardır. Sadece rekreasyon 
ihtiyacını karşılayan bir yeşil alan sağlamak yeterli olmayacaktır. Kamusal açık alanların, çevreleri ve geçmişleri, kültürel 
miras ve ortak bellek ile kurdukları ilişki önemlidir. Mekanın fiziksel ve coğrafi özelliklerinin, alanın çevresel ve kültürel 
değerlerinin merkezinde yer alan yeni tasarımlara entegre edilmesi oldukça önemlidir (örneğin topografik özellikler, 
ağaçlar, su kütleleri, tarım deseni, bahçe kültürü vb.). Kullanıcının ihtiyaçları ve ona göre geliştirilecek kamusal mekan 
senaryoları tasarımın merkezinde olmalıdır. Bireylerin en temel psikolojik ihtiyaçlarından birisi de sosyalleşme ihtiyacıdır. 
Kamusal mekan, yeni ve kalıcı ilişkiler kurmak için odak yeridir. İyi planlanmış, mahallenin ihtiyacına uygun işlev ve 
etkinliklerle donatılmış mekanlar sosyal etkileşim fırsatlarını teşvik etmektedir. Bu tür sağlıklı kamusal mekanlar sağlıklı 
toplulukları  da oluşturur.

1. Çok İşlevli, Çeşitli ve Uyarlanabilir

Kullanıcı grupları ve buna bağlı olarak rekreasyon ihtiyaçları zamanla değişebilir. Çok işlevli kamusal açık alanlar bu 
değişikliklere iyi uyum sağlayarak, bir dizi kullanıcının farklı zamanlarda aynı alandan yararlanmasına ve ayrıca mekanın, 
toplumun değişen ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için zaman içinde gelişmesine, olgunlaşmasına ve uyum sağlamasına 
olanak tanımalıdır.

Karakteri ve ihtiyaçları bakımından çeşitli olan, kent sakinleri için, çeşitlenmiş peyzajlar ve mekanlar, bu ihtiyaçları geniş bir 
yelpazede karşılayacak ve aynı zamanda kendi özel karakterleri bakımından benzersiz olacaktır. Açık alanların planlanması 
ve tasarımı, bu benzersizliğin ve çeşitliliğin korunmasında ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynar.

Meram’ın birçok bölgesinde oldukça fazla sayıda ve birbirlerine çok yakın mesafede cep parkıları bulunmakta ve kentlinin 
yeşil alan ihtiyacını karşılamaktalar. Ancak, bu parklar birbirlerine çok benzemekte ve benzer işlev ve etkinlik alanlarıyla 
donatılmış durumdadır. Çevredeki nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda mevcut parklar tekrar ele alınmalı, sunduğu etkinlikler 
açısından değerlendirilip farklı kullanıcılara hitap edecek çok işlevli, esnek kullanımlı ve uyarlanabilir hale getirmelidirler.

Mahalle ve cep parkları günün farklı saatlerinde, farklı  kullanıcılar tarafından kullanımına teşvik edecek biçimde 
tasarlanmalıdır. Çocukların okulda olduğu saatlerde daha yaşlı nüfusa hitap edecek bir mekansal kurgu varken, okul çıkışı 
çocuklara, gençlere ve ebeveynlere hitap edecek etkinlikler bulunabilir. 
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Orta yaş ve üstü kullanıcılar için iklimsel açıdan konforlu sessiz aktivite alanları,  rahat oturumlar, yormayacak eğimde 
yürüyüş yolları uygun olacaktır.

Gençler ve çocuklar için ise top oyun alanları, kaykay binme veya uçurtma uçurma aktiviteleri, çok amaçlı duvarlar ve 
yükseltiler cazibe yaratabilir. Farklı yaş gruplarının ihtiyaçları çeşitlidir, bazı peyzaj elemanları her yaş grubuna  hitap 
ederken, bir takım alanları da güvenli mekanlar sağlamak açısından ayrıştırmak gerekmektedir.

Çeşitli deneyimler için çevredeki bitişik kullanımlar ve açık alanlarla bağlantı kurulmalıdır.

Tüm yıl boyunca deneyim çeşitliliği sağlamak üzere mevsimsel değişime uygun tasarımlar yapılmalıdır (örneğin güneş, 
gölge, ilkbahar ve sonbahar rengindeki değişiklikler için yaprak döken ağaçlar).

Meram ilçesi çok sayıda kültürel ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı Dutlu Koruluğu gibi 
Meram, hatta Konya için önemli mesire alanlarından birinde yapılmaktadır. Dutlu Koruluğu’nda gerçekleştiği gibi, bazıları 
ise kapalı mekan veya okul bahçelerinde gerçekleşmektedir. Bu tür kent hayatını renklendiren, bir aradalık ve aidiyet 
duygularını destekleyen etkinliklerin parklar gibi açık alanlarda gerçekleşmesi kent hayatına bir canlılık katacaktır. Obaların 
kurularak çeşitli etkinliklerin yapıldığı, Meram Havuç Festivali, Konya’nın en büyük mesire alanı olan Dutlu Koruluğu’nda 
Türk Dünyası Bacıbey Festivali ve Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Günleri bunlara örnektir. 

Sene boyunca kamusal açık alan olan parkların cazibesini artırmak için, farklı yaş gruplarının ilgisini çekecek yeni etkinlik 
ve festivalleri kapsayan etkinlik programı oluşturulmalı, sanat etkinlikleri, kermes, açık pazar, konserler gibi dönemsel 
etkinlikler planlanmalıdır. 

YAZ

KIŞ



Tasarım Rehberi 139

2. Esnek Tasarım

Günümüz kamusal açık alan tasarımlarının, mekanların değişime uyum sağlaması, farklı yaş gruplarının, bireylerin ve 
etkinliklerin ihtiyaçlarını karşılaması ve kullanımdaki haftalık ve mevsimsel çeşitlenmelere imkan sağlaması gerekmektedir. 
Bu da esnek tasarım yaklaşımıyla sağlanabilir. Esnek mekanlar, kullanımdaki çeşitlenmelere ve farklı kullanıcıların bir 
aradalığına imkan verir ve böylece günün her saati ve bütün sene boyunca canlı kalabilir.

Bunu gerçekleştirmede kullanılacak bir yöntem mekanın mümkün olduğunca yalın, ferah ve boş olması, herhangi sabit bir 
işlevle tanımlanmamış olması ve farklı kullanımlara olanak sağlamasıdır.

 

Esnek mekanlar, farklı işlevleri barındıracak mekansal özelliklere sahip olmanın yanında hareketli mobilyalar sayesinde 
mekanın dönüşümüne imkan verirler. Bu sebeple modüler kent mobilyası tasarımı ve kullanımı önem kazanır. Bu sayede 
aynı mekan oyun alanı, pazar ve/veya kermes alanı, performans alanına dönüşebilir.

Görsel - Modüler Tasarım

Mekanlar kadar peyzaj elemanları da bu esnekliğe ve çok işlevliliğe imkan tanımalıdırlar. Oturma birimi veya sergi 
alanı olarak kullanılabilecek, ayırıcı/sınırlayıcı duvarlar, yine oturuma imkan verecek basamaklar, mekan tanımlayıcı bir 
yükseltinin çocuklara informal oyun imkanı sunması gibi... Bütün bunlar farklı sosyalleşme biçimleri için fırsatlardır. 

M3M3
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3. Kullanıcının Konforu ve Güvenliği 

Fizyolojik Konfor/Alt iklim

Açık alanların verimli kullanılabilmesi için en gerekli unsurlardan biri de insanın termal konforunun 
sağlanmasıdır. Bu da iklim koşullarına uygun tasarım ve alt iklim yaratarak sağlanabilir. Bu ihtiyacı 
karşılayabilmek için doğal bağlam ve iklime dair analizler yapılmalı ve bu doğrultuda tasarım önerileri 
geliştirilmelidir. Ne kadar iyi tasarlanmış bir mekan olursa olsun, insanın termal konforu sağlanmadığı 
sürece o açık alan kullanılamayacaktır. 

Konya kentsel yerleşim alanında karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve 
yağışlıdır (Bkz.Kent Atlası, A4).

Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, açık alanlarının kullanım sürelerini artırmak, yılın her 
zamanında kullanılacak biçimde tasarlamak için, kışın soğuk hava, yazın ise sıcak hava koşullarına 
karşı önlem alınmalıdır. Bunu sağlamak ise oldukça kolaydır.

Yürüyüş ve yaya yolları, oturma alanları ve etkinlik alanları kışın güneş alacak, yazın gölge sağlayacak 
şekilde düzenlenmelidir. Bunu sağlamak için kullanılacak temel peyzaj elemanı ise bitki materyalidir. 
Bu alanların etrafında görsel herdem yeşil bitki kullanımındansa geniş taçlı yaprak döken bitki 
kullanımı tercih edilmelidir.

Yine aynı şekilde termal konforu sağlayabilmek için kış aylarında kuzey-kuzeydoğudan esen soğuk 
rüzgara karşı önlem alınmalı, yapısal peyzaj elemanları ve/veya herdem yeşil bitkiler kullanılarak 
korunaklı alanlar yaratılmalıdır.

Fiziksel Konfor 

Kamusal açık alan herkes içindir. Bu, ancak toplumun bütün bireyleri için erişilebilir, algılanabilir 
ve kullanılabilir olmasıyla sağlanabilir. Bu konuda yapılmış çalışmalardan faydalanalımalı ‘Evrensel 
Tasarım’ ve ‘Kapsayıcı Tasarım’ ilke ve standartları kullanılmalıdır. Kapsayıcı Tasarım İlkeleri 
kapsamında tarif  edildiği biçimde kalıcı, geçici, durumsal veya değişen engelleri olan insanların 
ihtiyaçları için tasarım yapmak önemlidir.

Parklar güvenli olmalı, yaralanma riski mümkün olduğunca azaltılmalı ve potansiyel tehlikelere maruz 
kalmamak için önlemler alınmalıdır.
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Psikolojik Konfor ve Güvenlik

Bireyin psikolojik ihtiyaçları ve buna bağlı konforu, en temel içgüdüsel ihtiyaçlardan çok daha karmaşık, 
bilişsel ihtiyaçlara kadar uzanır. İyi bir açık alan tasarımı ise bütün bu ihtiyaçlara yanıt vermelidir. Bu 
ihtiyaçlardan en temeli ise kendini güvende hissetme ve stresten uzak kalmadır. 

Doğası gereği çoğu insan kendini güvende hissetmediği yerlerden kaçınır. Açık alanlar insanların 
kendilerini güvende hissedeceği biçimde tasarlanmalıdır. Araştırmalar gösteriyor ki etrafta başkaları 
varsa suçların ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür ve izlenildiğini bilmek suçu engelleyici bir unsurdur. 
Bu olumsuz koşullar için alınması gereken önlemler sırasıyla şöyledir.

Kolay ve Güvenli Erişim

Kolay ve güvenli erişimin sağlanması, parkın çevresiyle bağlantılarının kuvvetli olması gerekmektedir. 
Kamusal açık alanlarda görünürlük en üst düzeye çıkarılmalıdır. 
Tecrit edilmiş sapa yerlerdeki kentsel hizmetler güvensiz hissettirir ve kullanıcıların buradan uzak 
durmasına neden olur. Bu sebeple bu tür hizmetleri kolay erişilebilir ve aktif  alanların yakınına 
konumlandırmak gerekmektedir.

En az iki cephesinden erişim sağlamak suçları azaltmakta ve güvenli bir ortam sağlamakta önemlidir. 
İdeal olan dört cepheden de erişimin sağlanmasıdır. Böylece pasif  gözetim sağlamak mümkün olur.

M3
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Aydınlatma

Gece peyzajı ve tasarımı hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur. Güvenli bir gece kullanımını teşvik etmek için işleve 
uygun aydınlatma seçimi ve kullanımı gerekmektedir. Özellikle araç, bisiklet ve yaya yolları, önemli kamusal mekanlar ve 
gece kullanımına uygun aktivite alanları aydınlatılmalıdır.

Gece kullanımının beklendiği ve teşvik edildiği yerlerde tüm kamusal açık alanlar uygun ve tutarlı bir şekilde aydınlatılırken 
gece kullanımı için tasarlanmamış alanlar ise anti-sosyal davranışları caydırmak için aydınlatmasız bırakılmalıdır.  

Bitkilendirme

Parklarda bitki örtüsü ve diğer peyzaj elemanları, pasif  gözetim fırsatlarını en üst düzeye çıkaracak, net görüş alanlarını 
koruyacak ve gizlenme noktalarının oluşmasını önleyecek biçimde yerleştirilmeleri tavsiye edilir.

Bitki örtüsü boyunca görüş, en az 1,5 metre yüksekliğe kadar açıktır, bu sebeple 2 metrenin üzerinde taçlanan yaprak 
döken ağaçların kullanımı uygun olacaktır. Kuytuda kalma ihtimali olan alanlarda, görüşü kesmemek üzere kullanılacak 
çalıların yüksekliği en fazla 0.8-1 metre yüksekliğinde olmalıdır. Böylece mekanlar arasında görsel süreklilik kesintiye 
uğramaz.

M3
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Stresten Uzak Durma

Kentlilerin parklar ve yeşil alanlar sayesinde doğaya  temas etmesini ve erişimini sağlamak şehir hayatının stresini azaltmakta 
ve sağlıklı bir yaşama sahip olmakta en önemli faktörlerden biridir (Ulrich, 1991).

Bunu karşılamak için kentlinin yürüyüş mesafesinde parklara erişimi sağlanmalıdır.

Doğal çevre ile etkileşimin en iyi şekilde deneyimlenebileceği dinlenme ve rahatlama için alan sağlanmalıdır (doğa ile temas 
-ağaçlar ve kuşlar- parkları ziyaret etmek için belirtilen başlıca nedenlerden biridir).

M3
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M4. Ekolojik Süreklilik - Çevreci Bir Yaklaşım

1. Yeşil Ağ
 
Doğal ve planlı farklı tiplerdeki yeşil alanları birleştiren bir yeşil ağ oluşturmak ekolojik açıdan sürdürülebilir ve biyolojik 
çeşitliliği önemseyen, kentsel ısı adalarıyla mücadele eden, hava kalitesinin artmasını sağlayan, iklim değişikliğini hafifletmeye 
katkı sağlayan nitelikli bir kent yaşamı ve yine nitelikli bir kentsel gelişim için büyük bir öneme sahiptir. Bu yeşil sistemini 
kurgulamak kentin içinde bulunan yeşil alanları, tarım alanları, bağlar ve çeperdeki kırsal alanlarla birlikte düşünmeyi 
gerektirmektedir. Bu sistem bir yandan kentlinin farklı yeşil deneyimlere erişimini sağlarken, diğer yandan sağlıklı bir şehir 
ekosistemine destek olacaktır.

Meram ilçesi çok geniş yeşil alanlara sahiptir ve bu yeşil alanları orman, ova, mera gibi bozkır peyzajının deneyimlendiği 
doğal alanlar ve kültürel peyzaj öğesi olarak da bağlar ve tarım arazileri oluşturur.  Bu sebeple sadece yeşil sokaklar ve 
koridorlar oluşturularak yeşil bir sistem kurmak mümkündür.

Yeşil koridorlar ve kamalar sayesinde ekosistemler oluşturmakla beraber flora ve fauna için yaşam alanı yaratma imkanı 
doğar.

Mevcut yeşil sokakların sürekliliğinin sağlanması, genişliği uygun olan sokakların, ana yolların ağaçlandırılması, dere 
boyunca yeşilin sürekliliğinin sağlanması yeşil bir sistem kurmak için yeterli olacaktır.

 

M4



Tasarım Rehberi 145

M4



Meram Kentsel Tasarım Rehberi146

2. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülmesi

Kentleşmenin ve kentsel alanların artmasıyla beraber, kentsel biyoçeşitliliğin korunması bir öncelik haline gelmiştir.  Bunu 
sağlamanın yolu ise doğanın bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlayacak ekolojik koridorlardır. Ekolojik koridorların önemi 
şöyle sıralanabilir: Flora ve fauna için doğal yaşam alanı oluşturması ve biyolojik çeşitlilik sağlaması; yaban hayatı için 
koridor oluşturması; hava kalitesini iyileştirmesi; alt iklim oluşturması; çevresel kaliteyi artırmakta rol oynaması.

Şehirlerdeki yeşil koridorlar, yeşil bir kentsel ağ oluşturmak için diğer yeşil ve açık alanları birbirine bağlayan bitkiler 
gibi doğal altyapı olarak tanımlanabilir. Bu ağlar, kentsel yaban hayatı için yaşam alanı oluştururken aynı zamanda farklı 
kullanımlar ve açık alanlar arasında bağlantı kuran sürdürülebilir ve aktif  ulaşım yollarına dönüşürler.

Kentsel alanlarda, alanların darlığı sebebiyle geniş koridorlar yaratmak mümkün olmayacaktır. Öncelikle mevcut çizgisel 
yeşil alanların sürekliliği sağlanmalıdır. İlçede bulunan geniş caddeler, ana yollar, devlet yolları ağaçlandırılarak koridorlara 
dönüştürülmelidir. 

Ekolojik koridorların kesintisiz olmasına özen gösterilmeli, yiyecek, barınak ve suya kesintisiz erişim gerektiren kuşlar ve 
diğer yaban hayatı türleri için sürekli yaşam alanı sağlamalıdır.

Bu koridorlar boyunca kuşların beslenmesine imkan verecek bitki seçimleri önemlidir.

M4
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3. Üretken Peyzaj

Kentsel alanların artması ve dönüşümün etkisiyle beraber, Meram Bağları ve tarım arazileri üzerinde büyük bir baskı 
oluşmuştur. Meram’ın kimliğinde önemli role sahip ve kültürel peyzaj açısından özgün bir değer olan tarım desenini 
korumak öncelik haline gelmelidir. Bunu sağlayabilmek için bu alanların üretken peyzaj yaklaşımı ile tekrar ele alınması 
önerilmektedir. 

Üretken peyzajların en temel bileşeni kentsel tarımdır. Meram’ın üretken bir peyzaja dönüşebilmesi için kentsel tarımın 
örgütlü hale gelmesi önerilmekte ve yüksek seviyede verimin sağlanabileceği şekilde  meyve ve sebze üretiminin artırılması 
amaçlanmaktadır (Akyol, Eşbah Tunçay, 2013). 

Katılımcı bir süreç olarak adlandırılabilecek üretken peyzaj modelinin kurgulanmasıyla beraber çevresel, sosyal ve 
ekonomik açıdan sürüdürülebilir yaşam alanları yaratmak mümkün olacaktır. 

Üretken peyzaj yaklaşımı ile beraber mevcut bağ ve tarım alanlarını vurgulayarak korumak ve kent yaşamının kalitesini 
iyileştirerek artırmak, işbirliğinin sağlandığı kendi kendine yeten bir yerleşim yaratmak, sosyal bağı kuvvetlendirmek, yeşil 
alan kullanımını çeşitlendirmek ve sürekli değişen bir peyzaj deseni oluşturarak kentliyi peyzajın gelişimine entegre etmeye 
odaklanmak mümkün olacaktır.

öncesi sonrası

M4
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a. Yeşili Koruyarak Artırmak

Çalışma alanının kentsel alan dışında kalan bölümlerinde arazi kullanım dağılımına bakıldığında, %25,54 sulu tarım alanı, 
%3,50 dikili tarım alanı, %14,99 kuru tarım alanı olmak üzere toplamda  alanın % 44,03’ü tarım kullanımına sahiptir. 
(Bkz. Kent Atlası, A3).). Neredeyse yarısı tarımsal alan olan Meram’da bu alanları korumak ve geleceğini kentsel tarım ile 
tasarlamak bir gerekliliktir.

Tarıma ve üretime dayalı mevcut yeşil alanları korumak ve artırmak için tarım örgütlü hale gelmeli ve özendirilmelidir. 
Bunu sağlayabilmek adına yapılabilecek müdahaleler şöyle sıralanabilir:

Mevcut sebze deseninin bir envanteri oluşturulmalı ve üretimi bütün yıla yayacak şekilde ürün deseni çeşitlendirilmelidir. 
Mevcutta tarım kullanımına ayrılmış ve aktif  olarak üretim olmayan ve yine mevcutta boş olarak duran alanlarda üretim 
yapılmalı ve sebze üretimi artırılmalıdır.

Yine benzer bir şekilde meyve ağaçlarının sayısının artırılması ile beraber üretim artırılmalı ve ağaç türlerinde çeşitlilik 
sağlamaya özen gösterilmelidir. Bu çeşitlilik sayesinde ekim, dikim, hasat dönemi daha uzun bir döneme yayılacaktır.

Bağlar kadar Meram’ın kültürel peyzajında çok önemli bir role sahip olan sulama kanalları, mümkün olan yerlerde 
canlandırılmalı, Meram Deresi  ile  beraber su peyzajı okunur ve deneyimlenir hale getirilmelidir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, 
PN-I, PN-II).

Özellikle Meram Bağları bölgesinde bulunan ve eski su kanallarının izini bugün takip etmemize olanak veren asırlık meşe 
ağaçları korunmalı, su kanalları meşe ağaçları ile beraber tasarlanmalıdır.

Bütün bu müdahalelerin sonucu olarak tarım alanları ve bağlar yeşil sistemin ve açık alan sisteminin bir parçası haline 
gelecek şekilde ele almak mümkün olacak ve Meram çevresel açıdan sürdürülebilir bir yerleşime dönüşecektir.

M4
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b. Sosyal Yaşamı Güçlendirmek

Yeşil bir altyapı, çevreci bir yaklaşım, sağlıklı gıdaya kolay erişim ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli bir kaynak 
olmanın yanısıra üretken peyzajlar, yeşille içi içe bir yaşam, paylaşım, birlikte üretim ve birliktelik ve sosyalleşmeye imkan 
veren rekreasyon alanları olarak da ele alınmalıdırlar. 

Bu alanlar farklı hizmet alanları, sosyalleşmeye imkan veren kamusal açık alanlar ve çeşitli yaş gruplarına hitap edecek 
etkinlikler ile donatılmalıdır.

Toprak ile olan iletişimi kuvvetli bir gelecek yaratabilmek için okul öncesi eğitimde önemli role sahip kreşler tarım 
alanlarıyla iç içe düşünülmeli, çocukların kendi sebzelerini dikip yetiştirebileceği ve bakımını yapabileceği çocuk bostanları 
yapılmalıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilkokul öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı yaratacak faaliyetlere ev sahipliği 
yapabilecek alanlar kurgulanabilir, bu yaz kampı bir festivalle biten bir etkinlik olarak düşünülebilir.

Rekreasyon amacıyla kullanılmak üzere kamusal açık alanlar tasarlanmalıdır. Bu alanlar Meram hatta Konya halkı için 
alternatif  sosyalleşme mekanlarına dönüşecektir.

Açık alan sistemi ve yaya dolaşımının bir parçası olarak, tarım peyzajının deneyimlenmesine imkan veren rekreasyon yolları 
yaratılmalıdır. İmkan verdiği yerlerde bisiklet yolları ile birlikte kurgulanmalıdır.

Yerel ürünleri tatma imkanı veren, Konya mutfağını tanıtıcı, atölye çalışmaları ile desteklenebilecek ve yerel halkın 
deneyiminden faydalanma imkanı veren açık mutfaklar tasarlanmalıdır.

Hasat dönemleri kentliyi bir araya getiren, çiftçi ile halkı birleştiren, paylaşım ve birlikte üretmenin kutlandığı festivaller 
düzenlenmeli, belediye hasat takvimini oluşturmalı ve halkla paylaşmalıdır.

Ekim, toprağı sürmek, otları toplamak, ürünü toplamak, pekmez kaynatmak, bulgur kaynatmak, erişte kesmek gibi 
geçmişte imece ile yapılan tarımsal faaliyetlerin bir kısmı günümüzde tekrar canlandırılmalıdır. (Oktaç, 2001)

Kent ile tarımın iç içe geçtiği ve beraber gelişimine imkan veren bu yaklaşım sayesinde sosyal sürdürülebilirlik sağlanacak, 
yere aidiyet ve toplum ruhu güçlenecektir.

M4
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c. Ekonomiyi Canlandırmak

Üretken peyzajın ana temasını oluşturan kentsel tarım ekonomiyi canlandırmak ve kentsel yoksullukla başa çıkmak için 
önemli bir araç haline gelebilir. İhtiyaç sahibi kişiler için istihdam olanağı sağlamakla kalmayacak kendi yiyeceklerini 
kendileri üretmeleri için oluşturulan koşullar sayesinde yaşam kalitesinde de artış olacaktır.

Üretimin artırılması, araştırmaların sürdürülmesi ve tohum kalitesinin denetlenebilmesi için bölgede küçük ölçekli fidanlık 
ve sera alanlarının oluşturulması önemlidir. Bu fidanlık ve seralar belediyenin denetiminde olmalı ve çiftçiye uygun fiyata 
kaliteli tohum ve fide sağlayabilmelidir.

Kentlinin doğrudan sağlıklı ve taze gıdalara erişebilmeleri ve gündelik ihtiyaçlarını paketlenmiş veya dondurulmuş gıda 
satan büyük marketler yerine buradan karşılayabilmeleri için tarlalarla yolların kesişiminde küçük ölçekli satış birimleri 
yapılmalıdır. Bu satış birimlerinin ortak bir tasarım dili olmalı ve tüm Meram’da aynı satış birimi kullanılmalıdır.

Kentlinin sağlıklı ve taze gıdaya erişimini sağlamanın bir diğer yolu da çiftçi pazarlarıdır. Haftanın belirli günleri kurulacak 
ve uygun fiyatlı ürünlere erişimi sağlayacak çiftçi pazarı, yakın çevre, civar köyler ve Konya halkının buluşma yeri olarak 
bir cazibe noktasına dönüştürülmelidir.

Üretilen malzemelerin işlendiği, yere özgü tariflerin denendiği, yeniliklere ve gelişime açık, paylaşımın önemsendiği alan 
olarak açık mutfaklar kurulması önerilmektedir. Üretilen malzemenin yerinde tüketilmesine imkan veren bu mutfaklar aynı 
zamanda eğitim amaçlı da kullanılmalıdır. 

Bütün bu uygulamalar sayesinde, araştırma, üretim, işleme ve perakende satış arasındaki nakliye maliyetleri azaltılarak daha 
iyi bir yerel ekonomi oluşturmaya imkan verilecektir. Üretken peyzaj alanı olarak Meram, kendi kaynağını kendi yaratarak 
ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yerleşime dönüşecektir.
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YAPILARA İLİŞKİN İLKELER
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Bu bölümde yapılara ilişkin genel ilkeler yapıların işlev ve konumlarına göre sınıflandırılarak sunulmuştur. Bu genel ilkeler 
yine yapıların bulunduğu konuma ve işlevlerine göre oluşturulmuş kamusal mekânlar, ulaşım ve dolaşım ağlarına ilişkin 
bilgilerle birlikte ele alınmalıdır. 
Bu kapsamda konum ve işlevlere göre temel sınıflar aşağıdaki gibidir.

1. Meskun mahal yapıları 
2. Karma kullanım yapıları (barınma, iş, alışveriş vb.) 
3. Büyük ölçekli perakende satış yapıları(büyük ölçekli, tek parsel, tek yapı, tek kullanım) 

Yapılarla ilgili gerekli temel ilkeler olarak tutarlılık, süreklilik, çeşitlilik, verimlilik, dayanıklılık, sürdürülebilirlik, 
ilkeleri öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kentsel gelişimin kendi oran ve ilkelerine tezat yerleşimlerin oluşumundan kaçınmak 
gereklidir. 

N1 Genel İlkeler

meram.bel.tr
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2. Süreklilik 

Yapıların bir arada ele alınmasını gerektirir. Yapıların yüksekliklerinin, belli başlı karakteristik elemanlarının birbirleri ile 
ilişkili biçimde ele alınması, kimlikli kentsel çevreler üretilmesi açısından önemlidir. Benzer şekilde cephe sürekliliği, bir 
sokak oluşumunda tanımlı bir sokak kesiti üretmesi açısından önemlidir. Sürekliliği tek düze bir kurgu ile karıştırmamak 
gerekir. Değişimin sürekliliği de neticede kimlikli ve anlaşılabilir çevreler üretmek için önemli bir husustur. Bu konuda 
kendi geleneksel kent dokularımız en iyi örneği teşkil eder. Sürekli ve tutarlı bir biçimde değişen kütle oranları ve yapısal 
elemanlar bir araya geldiğinde zengin ve okunaklı kentsel çevreler oluşturur. 

3. Çeşitlilik 
Yapılar, yapı grupları olarak ele alındığında önem kazanan bir kavramdır. Bir bölgede tekdüze konut veya iş yeri sunumu, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kavramları ile çelişmekte, neticede büyük bir alanda tek bir sosyo-ekonomik sınıfa 
ait grupların yerleşmesi ile kent genelinde ayrışmaya sebep olmaktadır. Bir bölgenin kendi kimliğini oluşturması, bir 
bölge içinde yön bulma ve yaşayanların aidiyet duygusu geliştirmesi açısından mühim bir konudur. Yapı çeşitliliğinin aşırı 
olması ise süreklilik kavramı ile çelişir ve yine kimlikli bir çevre oluşumunu engeller. Bu açıdan çeşitliliğin süreklilik ile 
dengelenmesi önemli bir husustur.

4. Verimlilik
Kavramsal olarak ele aldığımızda, bir dizi bileşen karşımıza çıkar. İlki mekan kullanımının verimli bir biçimde 
kurgulanmasıdır. Artık alanlar, izbe kullanışsız bölgeler üretmeden yapı ve açık alanları kurgulamak temel hedeflerden 
biri olmalıdır. İkincisi ise yapısal elemanlar yönünden verimli tasarımlara ulaşmaktır. Tekrar kullanılabilir yapı sistemleri ve 
üretim araçları ile yapım sürecinin verimliliği artırılabilirken, modüler ve tekrar eden detay ve araçların tek-tip mekanlar 
üretmeyecek şekilde bilinçli bir biçimde kullanılması gereklidir.

5. Dayanıklılık
Günümüzde dünya literatüründe de önemli gündem maddelerinden biri olan dayanıklılık (resilience) nesnenin 
dayanıklılığından öte, bir mekanın gelişen değişen durumlara kendini uydurabilmesi yeniden biçim alarak, belki işlevini 
değiştirerek varlığını sürdürebilmesi olarak özetlenebilir. Böylelikle hedeflenen değişen yaşam koşullarında her seferinde 
yık-yap süreçleri ile değil, mevcut mekanı yeni koşula uygun hale getirerek varlığını sürdürmektir. 

N1
1. Tutarlılık 
Bir yapının kendi içinde ve bulunduğu yapılı çevre içinde tutarlılık arz etmesidir. Tutarlılığı, kavramın yokluğu ile açıklamak 
daha kolay bir yol olacaktır.  Bursa Doğanbey Toplu Konut alanı bu konu hakkında sıklıkla örnek gösterilen bir durumdur. 
Konut alanının çevre mahallelere göre çok yüksek yoğunlukta olması ve çok yüksek yapılardan oluşması eleştirilmiştir.

Yapı ölçeğinde de tutarlılık yapının uzun vadede sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir. Gündelik biçimsel denemeler 
ile üretilmiş tutarsız yapılar çoğunlukla kullanıcı değişiminden sonra talebi karşılamakta yetersiz durumda kalmaktadır.
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6. Sürdürülebilirlik
Yapıların sürdürülebilirliği ele alındığında, temel sürdürülebilirlik kategorileri göz önünde bulundurularak stratejiler 
geliştirilmelidir. Bunlar ekolojik sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, toplumsal sürdürülebilirlik, işlevsel 
sürdürülebilirlik ve estetik sürdürülebilirlik olarak sıralanabilir. 

a. Ekolojik sürdürülebilirlik
Yapıların çevre ile kurdukları ilişkiler ve doğaya verilen hasarın en aza indirilmesine dayanır. Yapıların çevresel performansı, 
mevcut flora ve faunaya olan etkileri de bu kategori içinde ele alınabilir. Mevcut su kaynaklarının korunması, yağmur 
suyunun ve atık suların değerlendirilmesi, su tüketiminin azaltılması, bitki çeşitliliğinin muhafaza edilmesi, verimli 
toprakların muhafazası, yere özgü bitki gruplarının korunması, yapıların enerji sakınımı ve verimliliği bu kategoride ele 
alınması gerekli problemlerdir. Yapıların arazi içinde konumlanışı, kütle biçimlenişi ve yönelimi, yapıların açıklıklarının 
tasarımı  ve cephe katmanlarının tanımlanması, ayrıca malzeme seçimi büyük oranda ekolojik sürdürülebilirlik ile ilgili 
hususlardır.

b. Ekonomik sürdürülebilirlik 
Yapıların ekonomik ömrünün artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, farklı işlevlere hizmet ederek yeni yapılaşma 
gereksiniminin azaltılması, yerel malzeme seçiminin öncelikli hale gelerek hem yerel üretim ekonomilerine destek olunması 
hem de malzeme taşıma maliyetlerinin ve çevresel etkinin azaltılması hususlarını içerir.

c.Toplumsal sürdürülebilirlik
Yerel gündelik hayat pratiklerinin anlaşılması, özel hayat ve kamusal yaşama ilişkin taleplerin anlaşılması böylece yerel 
yaşam kültürüne entegre yapıların oluşturulması, ayrıca toplum içinde farklı gelir gruplarına ait insanların bir arada 
yaşayarak birlikte var olması, bölgelerin toplumsal ayrışma sonucu izole ve istenmeyen bölgeler haline gelmesinin önüne 
geçilmesi gibi öncelikleri içerir. 

d. İşlevsel sürdürülebilirlik
Yapıların farklı işlevlere zaman içinde uyarlanabilmesi konutlar gözetildiğinde büyüyen ya da küçülen aileler için kullanılabilir 
mekan kurguları sunulması, iş yerleri gözetildiğinde değişen işlevler için gerekli mekanları sunabilmesi konularını kapsar. 
Bir yerleşim bölgesi genelinde yapı grupları ele alındığında, bu yapı gruplarının işlev çeşitliliği sunarak hem ulaşım sürelerini 
azaltması hem de farklı gelir gruplarının bir arada varlığına imkan vererek toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlaması 
amaçlanır.

e. Estetik sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik sınıfları arasında en az bilinen bu nitelik yapının kurgusunun “eskimeyen” bir estetiğe sahip olması olarak 
özetlenebilir. Kavramı daha iyi aktarmak için geleneksel mimari dile değinebiliriz. Toplumun kendi ihtiyaçları ve yaşam 
biçimi tarafından şekillenerek ortaya çıkmış yapı biçimleri yüzlerce yılın ardından halen toplumca kabul edilen istenilen ve 
değiştirme gereği duyulmayan yapı biçimleri ve çevresel estetik değerler teşkil eder. Aksi durumu örneklemek gerekirse 
geçici “moda”lara göre biçimlenen bileşenler kısa süre için talep görebilmekle birlikte on-yirmi yıl içinde biçimsel olarak 
eskiyerek değişim taleplerini getirir. Toplumun estetik algısının iyi kavranması ve yapı dilinin bu estetik değerlere göre 
teşkil edilmesi estetik sürdürülebilirliğin temellerini oluşturur.

N1
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EKOLOJİK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EKONOMİK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ESTETİK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İŞLEVSEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SOSYAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

N1
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1. Yapının Parsel İçindeki Konumu

• Parsel içindeki doğal bitki grupları korunmalı, yapılar mümkünse servis yollarına yakın konumlandırılmalıdır. Böylece 
parsel içinde kalacak olan yeşil alan artırılmış olur.

• Parsel içinde eğim varsa eğimin üstüne yerleşilmelidir. Eğime paralel yerleşmek kazı-dolgu oranını azaltacağı için 
çevresel etkiyi azaltır. 

• Yönelim için güney cephe tercih edilmelidir.
• Yapının zemin alanını küçük tutmak yeşil alan miktarını artıracak bir çözümdür (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, 

PN-XI, PN-XIV).
• Bitkiler doğal olarak gruplar halinde gelişirler, otsu bitkiler, ağaçlar, çalılar birlikte büyüyerek toprak kapasitesini 

artırırlar. Eğer alanınızda böyle bir bitki grubu var ise bunları muhafaza etmek bir öncelik olmalıdır, çünkü bu tip bitki 
gruplarının yeniden üretimi zordur.  

• Parsel içinde eğim az olsa bile, kanallar ya da küçük akaklar mevcut olabilir. Bu tip su yollarının doldurulması önerilmez, 
yapının yer seçiminde doğal ya da yapay su yollarını muhafaza etmek gerekir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Binaları tarihi bir peyzaja yerleştirirken, peyzajın temel özelliklerinin korunup korunmadığından emin olunmalıdır 
(Bkz.Strateji Belgesi, H1, PN-V).

• Tarihi bir binaya müdahale ederken ya da söz konusu binaya yakın binaları yerleştirirken, binaya ve binadan ana 
görünümlerin ve tarihi bina ortamının özellikleri korunmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-V, PN-XIV).

• Binalar, çevredeki mekânların ve alanın topografyasını ve çevresel kısıtlamalarını tam olarak anlayarak dikkatli bir 
şekilde konumlandırılmalıdır.

Parsel içinde eğim az olsa bile, kanallar 
ya da küçük akaklar mevcut olabilir. Bu 
tip su yollarının doldurulması önerilmez, 
yapının yer seçiminde doğal ya da 
yapay su yollarını muhafaza etmek 
gerekir.

Bitkiler doğal olarak gruplar halinde 
gelişirler, otsu bitkiler, ağaçlar, çalılar 
birlikte büyüyerek toprak kapasitesini 
artırırlar. Eğer alanınızda böyle bir bitki 
grubu var ise bunları muhafaza etmek 
bir öncelik olmalıdır, çünkü bu tip bitki 
gruplarının yeniden üretimi zordur. 

N2 Meskun Mahal Yapıları/Bahçeli Yapılar

N2
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2. Komşu Parsel İle İlişki

Parsel içindeki doğal bitki 
grupları korunmalı, yapılar 
mümkünse servis yollarına yakın 
konumlandırılmalıdır. Böylece 
parsel içinde kalacak olan yeşil 
alan artırılmış olur.

Parsel içinde eğim varsa eğimin 
üstüne yerleşilmelidir. Eğime 
paralel yerleşmek kazı-dolgu 
oranını azaltacağı için çevresel 
etkiyi azaltır. 

Komşu pencereler için güneş ışığı erişimine imkân sağlamak amacıyla binalar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
Komşu binalar ne kadar yüksekse o kadar fazla ayrım gerekli olabilir.

İdeal mesafe kesitte bir kareye yakındır.

• Komşu pencereler için güneş ışığı erişimine imkân sağlamak amacıyla binalar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır 
(Bkz.Strateji Belgesi, H1, PN-XII).

• Komşu binalar ne kadar yüksekse o kadar fazla ayrım gerekli olabilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-XII).
• Komşu konutlara ait özel ve halka açık mekânların güneş ışığına erişimi sağlanmalıdır.
• Komşu parsellerdeki yeşil alanlar birlikte kurgulanmalı, birbirinin devamı olan yeşil alanlar elde edilmeye çalışılmalıdır.
• Mülkiyet bölüntüleri ve parseller yapay bölüntülerdir. Doğal yapı parsel kurgusundan bağımsız olarak süreklidir. 

Yapılar, eğer komşu parselde bir su yolu ya da akak, veyahut devamlı bir bitki örtüsü var ise bunları gözeterek, doğal 
elemanların devamını bozmayacak biçimde konumlandırılmalıdır. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Yeni kentsel gelişmelerde, çeşitli farklı konut türlerinin sağlanması ve bunların çeşitli sokak ve mekan türleri oluşturmak 
üzere düzenlenmesi önerilir. Bunlar yakında bulunan sokakların sıra düzeni ile bir bütün halinde olmalıdır. Bu sıra 
düzeni, benzer konut türleri kullanılarak bir dizi farklı sokak ve alanın oluşturulabileceğini gösterir. Meydanlar (1), 
yan kısımlarında garaj bulunan dar sokaklar (2) ve kırma çatılı evlerin bulunduğu sokaklar (3) standart konut tipleri 
ile oluşturulabilir.

• Ortak yeşil alanlar, yeşil köyler: Çoklu yapı grupları kendi açık alanlarını oluşturacak şekilde kümelendiğinde, hem 
güvenlik hem de mahalle yaşantısı adına olumlu bir kurgu ortaya çıkmaktadır. 

N2N2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi160

Mülkiyet bölüntüleri ve parseller 
yapay bölüntülerdir. Doğal yapı parsel 
kurgusundan bağımsız olarak süreklidir. 
Eğer komşu parselde bir su yolu ya 
da akak, veyahut devamlı bir bitki 
örtüsü var ise bunları gözeterek, doğal 
elemanların devamını bozmayacak 
biçimde yapılar konumlandırılmalıdır.
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Komşu parsellerdeki yeşil 
alanlar birlikte kurgulanmalı, 
birbirinin devamı olan 
yeşil alanlar elde edilmeye 
çalışılmalıdır.
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(Yukarıda) Yeni kentsel gelişmelerde, çeşitli farklı konut türlerinin 
sağlanması ve bunların çeşitli sokak ve mekan türleri oluşturmak 
üzere düzenlenmesi önerilir. Bunlar yakında bulunan sokakların 
sıra düzeni ile bir bütün halinde olmalıdır. Bu sıra düzeni, 
benzer konut türleri kullanılarak bir dizi farklı sokak ve alanın 
oluşturulabileceğini gösterir. Meydanlar (1), yan kısımlarında 
garaj bulunan dar sokaklar (2) ve kırma çatılı evlerin bulunduğu 
sokaklar (3) standart konut tipleri ile oluşturulabilir.

(Sağda) Görselde görünen yerleşim yeşil bir köye 
benzeyen bir alan oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. 
Bu, orada oturan insanlar tarafından çeşitli amaçlar için 
kullanılabilir.

(1)

(2)(3)

Ortak yeşil alanlar, yeşil köyler: çoklu yapı 
grupları kendi açık alanlarını oluşturacak 
şekilde kümelendiğinde, hem güvenlik hem 
de mahalle yaşantısı adına olumlu bir kurgu 
ortaya çıkmaktadır.
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3. Kütle Biçimlenişi

• Geleneksel konut mimarisinde çok kütleli konut yapıları aralarında nitelikli açık alanlar üretecek 
biçimde kurgulanmıştır. Bu nitelikli açık alanlar üretimi açısından sürdürülmesi tavsiye edilen bir 
pratiktir. 

• Geleneksel konut mimarisinde yapı kütlesi kendi içinde çıkmalar ve boşluklar ile dengelenir bu 
yine iklime cevaben gelişmiş bir yapı yapma biçimidir. Çıkmalar hem cephenin gölgelenmesini 
sağlayarak yaz aylarında aşırı ısınmayı engeller, hem de pencere ve yüzey alanlarını artırarak 
havalanmayı kolaylaştırır.

• Bu konu ele alınırken, geleneksel mimariye yönelik bir taklitçilikten kaçınmak gerekir. 
• Yine geleneksel konut mimarisinde sıklıkla karşılaştığımız bir yaklaşım, yapıların müştemilatları 

ve bazı durumlarda da birden çok ailenin yapılarının bir açık alan etrafında örgütlenmesidir. Bu 
da iklime cevaben gelişmiş iyi bir kurgudur. İmkan olduğu durumlarda yapıların bir açık alan 
etrafında kurgulanması önerilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-XIV).

Görsel: Küçükerman, Ö. (1995). 
Anadolu Mirasında Türk 
Evleri. 1. Baskı. İstanbul: Kültür 
Bakanlığı Yayınları. (yeniden 
üretilmiştir)

(Üstte): Geleneksel konut 
mimarisinde çok kütleli konut 
yapıları aralarında nitelikli 
açık alanlar üretecek biçimde 
kurgulanmıştır. Bu nitelikli 
açık alanlar üretimi açısından 
sürdürülmesi tavsiye edilen 
bir pratiktir. Geleneksel konut mimarisinde yapı kütlesi kendi içinde çıkmalar ve 

boşluklar ile dengelenir bu yine iklime cevaben gelişmiş bir yapı yapma 
biçimidir. 
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• Kapalı yerleşimlerin oluşumu kentsel nitelik açısından tercih edilmeyen bir gelişim biçimidir. Buna mukabil kapalı 
yerleşimlerin birçok kişi tarafından  özellikle tercih edildikleri de bir gerçektir. Bu tip projelerin gelişiminde bir miktar 
yeşil alanın kamu ile ortak alan olarak değerlendirilmesi önerilir. (Yerel yönetimce teşvik modellerinin araştırılması 
gereklidir.)

• Kapalı yerleşimleri planlarken iç araç dolaşımı ile girilen otoparklar yerine bağımsız birimlere dışarıdan doğrudan 
ulaşan araç bağlantıları planlamak yol imalatını azaltarak, yeşil alanın artmasına imkân verecektir. 

• Geleneksel Konya evlerinde genellikle düz çatılar vardır. Daha varlıklı ailelerin konaklarında ise kırma çatılar ve 
saçaklara yer verilir. Günümüzde ise kırsal konutların büyük çoğunluğunda kırma çatılar kullanıldığını görürüz. (Bkz. 
Strateji Belgesi, H1, PN-VII).

• Özellikle karasal iklime sahip bölgeler için havalandırılmış çatı boşlukları binanın ısı performansı açısından önemli 
iyileştirmeler sunar. Teknik detayları için havalandırılmış çatı boşlukları (ing: ventilated roof  deck) ile araştırma 
yapılması önerilir.

• Düz çatı yapıldığı durumlarda da yapının ısı kaybının ya da aşırı ısınmasının en büyük sebeplerinden birinin çatı alanı 
olduğu göz önünde bulundurularak, her koşulda havalandırılan ve çok katmanlı yalıtılmış çatıların kullanımına öncelik 
verilmelidir.

• İmkân olduğu durumlarda soğuk çatı boşluğu yerine, geleneksel mimaride cihannüma olarak adlandıran çatı 
mekânlarının üretimi önerilir. 

• Konya genelinde çatıda günısı adı verilen pasif  güneş enerjisi sistemleri kullanımı yaygındır. Bu sistemlerin kullanımı 
olumlu olmakla birlikte entegre mimari elemanlar olarak üretilen güneş enerjisi sistemlerinin araştırılması ve 
yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi önerilir. Halihazırda Konya’da bu alanda çalışmalar yapan ve üretim yapan birçok 
yerli firma da mevcuttur, mimariye entegre çözümlerin araştırılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.

• Çatı saçakları yaz aylarında cepheyi gölgelendirerek ısı etkinliğini artırır. Aynı zamanda yağış durumunda cepheyi 
koruyarak cephe malzemelerinin ömrünü uzatır.

• Geleneksel mimarimizin de önemli bir bileşeni olan saçakların kullanımı yapıların kimliğine de katkıda bulunacaktır.
• Büyük saçaklar kullanıldığı durumlarda dikmelerle bu büyük saçakların desteklenmesi de tipik bir kullanımdır.
• Bazı durumlarda ise özellikle yapıların girişlerinde ya da üst katlarda, yapısal çerçeve boş bırakılarak tahtaboş adı 

verilen gömülü balkonlar üretilmesi de geleneksel kültürde sık rastlanılan bir durumdur. İklimsel koşullara cevaben 
gelişmiş bu yaklaşımın sürdürülmesi önerilir. 

4. Kapalı Yerleşimler

5. Çatılar
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Teknik detayları için 
havalandırılmış çatı boşlukları 
(ing: ventilated roof deck) ile 
araştırma yapılması önerilir.
*https://www.buildingscience.
com/   kaynağından 
uyarlanmıştır.

Düz çatı yapıldığı durumlarda 
da yapının ısı kaybının ya da 
aşırı ısınmasının en büyük 
sebeplerinden birinin çatı 
alanı olduğu göz önünde 
bulundurularak, her koşulda 
havalandırılan ve çok katmanlı 
yalıtılmış çatıların kullanımına 
öncelik verilmelidir.

(Solda) Meram’dan iyi çatı 
saçağı kullanmına bir örnek. 
Saçağın pencereye gelen ışığı 
nasıl kontrol ettiğine dikkat 
ediniz. 

Ayrıca yapının salonuna ait 
açıklık sokağı görecek şekilde 
konumlandırılmış, böylece yapı 
hem iyi bir manzaraya sahip 
olmuş hem de izlenen sokak 
oluşturarak kent güvenliğine 
katkı sağlıyor.

(Sağda)Çatı saçakları 
yaz aylarında cepheyi 
gölgelendirerek ısı etkinliğini 
artırır. Aynı zamanda yağış 
durumunda cepheyi koruyarak 
cephe malzemelerinin ömrünü 
uzatır.

N2

Özellikle karasal iklime 
sahip bölgeler için havalandırılmış çatı 
boşlukları binanın ısı performansı açısından 
önemli iyileştirmeler sunar.
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• Genel bir ilke olarak çevresel performansı artırmak adına cephe sistemlerinde çok katmanlı 
sistemlerin kullanılması tavsiye edilir. Böylece cephe doğrudan güneş ışığına maruz kalarak aşırı 
ısınmayacaktır.

• Bu konuda bir diğer genel ilke ise kalın, iyi yalıtılmış duvarların kullanımı ya da termal performansı 
yüksek kalın duvarların kullanımıdır. Derin cepheler de güneş paralel güneş kırıcı etkisi yaratıp 
özellikle güneye bakan cephelerde yaz aylarında dik gelen güneş ışınlarının mekanın içine girmesini 
engelleyerek aşırı ısınmayı önler. Bu tip kalın duvarlar gün boyunca maruz kaldıkları güneş 
ışınlarından topladıkları ısıyı gün sonunda iç mekana vererek gündüz aşırı ısınmayı engellerken 
gece de mekanın ısınmasına katkıda bulunurlar.

• Günümüzde sıklıkla kullanılmamakla birlikte yüksek bir termal performans sunduğu için kerpiç 
gibi yoğun malzemelerin termal performansları özellikle yüksektir.

• İnsanların bir binaya girerken veya binadan çıkarken hem içeriyi hem de dışarıyı görebilmeleri için 
bina girişinden sokağa kadar net görüş çizgileri sağlayın.

• Benzer şekilde günlük hayatta sık kullanılan mutfak gibi mekanların pencerelerini çocukların 
oynadıkları alanlara ya da bahçe girişlerine yönlendirmek güvenliği artıracak tipik bir önlemdir.

• Meram kırsalında yapının çekme mesafesi olmadan sokağa komşu olması ve bahçe duvarı ile 
bütünleşmesi, bölgenin kimliğine katkısı olan bir durumdur. Günümüzde her yapının yoldan 
çekme mesafeleri ile ayrışması sonucunda tüm sokak yüzeyi bahçe duvarları ile belirlenir hale gelir 
ve bu durumun sonucu olarak sokak ıssız bir hal alır. İlgili kaldırım alanı teşkil edildikten sonra 
yapının sokağa bitişik olması ve mümkünse sokağı gözetir bir penceresi olması kırsal dokunun 
kimliğine olumlu katkı sunarken güvenli sokaklar oluşturmaya da yardımcı olacaktır.

Basit pasif sistemlerle termal 
performansı artırmak.
 

Kütle ve açıklıkları 
kurgulayarak güvenli alanlar 
oluşturmak.

6. Cephe Sistemleri ve Açıklıklar
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Meram kırsalında yapının çekme mesafesi olmadan sokağa 
komşu olması ve bahçe duvarı ile bütünleşmesi, bölgenin 
kimliğine katkısı olan bir durumdur. Günümüzde her yapının 
yoldan çekme mesafeleri ile ayrışması sonucunda tüm 
sokak yüzeyi bahçe duvarları ile belirlenir hale gelir, ve bu 
durumun sonucu olarak sokak ıssız bir hal alır. İlgili kaldırım 
alanı teşkil edildikten sonra yapının sokağa bitişik olması 
ve mümkünse sokağı gözetir bir penceresi olması kırsal 
dokunun kimliğine olumlu katkı sunarken güvenli sokaklar 
oluşturmaya da yardımcı olacaktır.

N2
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• Ön çitlerin bir metreden uzun olduğu durumlarda en az %50 şeffaflık sağlanmalıdır.
• Sokak düzeyinde alçak, açık veya kısmen şeffaf  ön çitler ayrıca sokakta açıklık izlenimi uyandırır.
• Özellikle kırsal bölgelerde geleneksel olarak sınırlar ağaç sıraları ile tanımlanmıştır.
• İmkân olan durumlarda çit yerine doğal elemanların kullanılması önerilir.
• Bir sokak boyu mülk sahiplerinin ortak bir bahçe duvarı/çit seçiminde anlaşmalarının sokak 

kimliğine olumlu bir etkisi olacaktır. 
• Yağmur suyu tahliye sistemi olarak açık sistemler ve mümkünse yeşil kanallar tercih edilmelidir. 

Son yıllarda dünyada da yaygın biçimde kullanıldığı üzere suyun açık kanallar ile tahliye edilmesi, 
suyun toprakla buluşmasına, yeraltı sularının beslenmesine katkı sağlayacaktır. Bu düzenleme ile 
aynı zamanda peyzaj zenginliği de sağlanacaktır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Günümüzde yaygın hale geldiği üzere özellikle çocuk oyun alanlarında ahşap ya da plastik birleşim 
elemanları kullanılan, yaralanma riskini azaltan oyun aletleri tercih edilmelidir.

• Oyun alanlarının tasarımında hazır malzemeleri ya da fabrikasyon üretim oyun aletlerini değil, 
doğanın sunduğu imkanlar tercih edilmelidir. Böyle bir yaklaşım çocuklarımızın kendi mahalle ve 
oyun alanlarına ilişkin aidiyet duygusunu artırırken, doğayla iç içe özgün oyunlar yaratma şanslarını 
da artıracaktır. 

Yağmur suyu tahliye sistemi olarak açık 
sistemler ve mümkünse yeşil kanallar tercih 
edilmelidir.

* http://www.
cranejapan.co/grass-
bioswale-diagram.
html kaynağından 
uyarlanmıştır.

Ekolojik Süzgeçler ve 
yeşil kanal sistemleri 
ile ilgili daha kapsamlı 
bilgi için: Jurries, Dennis. 
“Biofilters (Bioswales, 
Vegetative Buffers, & 
Constructed Wetlands) 
for Storm Water 
Discharge Pollution 
Removal. Department 
of Environmental 
Quality, State of 
Oregon, Salem, OR: 
2003. 

Yeşil kanal sistemlerine bir örnek: 
https://nacto.org/publication/urban-
street-design-guide/street-design-
elements/stormwater-management/
bioswales/

 7. Açık Alan Bileşenleri
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• Genel bir ilke olarak yerel malzeme kullanımına öncelik verilmesi önerilir.
• Konya Meram ilçesi ele alındığında geleneksel mimarinin temel malzemeleri olarak taş, ahşap ve kerpiç kullanımı ön 

plana çıkar. Buna mukabil ülkemizin bazı yerleşimlerinin aksine Meram’da tekil bir malzeme kitaplığı oluşturmak pek 
mümkün görünmemektedir.

• Geleneksel yapı malzemeleri arasında Gödene Taşı ve Sille Taşı benzer nitelikli kolay işlenebilir ve bölgeye ait 
karakteristik yapı malzemeleridir. İmkan olduğu durumlarda bu malzemelerin kullanımı özendirilmelidir. 

• Zemin kaplamalarında ve açık alanlarda, alanın tamamını geçirimsiz malzemelerle kaplamaktan kaçınılmalıdır. Gerekli 
yağmur suyu tahliye sistemlerini kullanılmalı ve yağmur suyunun doğrudan şebekeye verilmesi yerine ya biriktirilmeli 
ya da bahçe içindeki yeşillikleri besleyecek şekilde yönlendirilmelidir.

• Kaplama malzeme kullanıldığı durumlarda, kimyasal montaj sistemleri yerine, uzun vadede değişime ve onarıma 
imkan veren mekanik sistemleri tercih edilmelidir. 

• Yıllar içinde bakımı ve yenilemesi kolay, kısmi yenilemeye imkan veren malzeme ve sistemler tercih edilmelidir Kısa 
ömürlü, yenilenme sırasında eski malzemenin tamamının atık ürettiği, ucuz malzemeler, ilk kullanımda ekonomik 
görünmekle birlikte çabuk yıpranıp tüm cephenin yenilenmesini gerektireceği için uzun vadede hem maliyetli hem de 
çevresel etkisi daha yüksek olmaktadır.

8. Malzeme Seçimi

• Müştemilat yapılarında betonarme ve tuğla kullanımı önerilmez. Hafif  geçici malzemelerden yapı oluşturulması teşvik 
edilmelidir.

• Müştemilat yapıları geleneksel mimaride sıklıkla bahçe duvarına bitişik olarak oluşturulur. Bu durumda bahçe duvarı 
ile aynı malzeme tercih edilmelidir.

• Özellikle kırsal alanlarda konut için üretilen otoparklarda ya geçirimli malzemelerin kullanımı ya da zemin betonu 
tercih ediliyorsa su tahliye sisteminin düşünülmesi önerilir. Su tahliye sistemleri yağmur suyu şebekesi yerine suyu 
mevcut yeşil alanlara ya da sarnıç/depolara yönlendirerek yağmur suyunun tekrar kullanımına imkan verebilir.

• Yine otopark zeminlerinde sıklıkla yanlış yapıldığı üzere gerekli alt katmanları kullanmadan beton zemin yapımından 
kaçınılması gereklidir. Bu uygulama zemin kaplamanızın ömrünü kısaltacağı gibi kıymetli toprağı da geri dönülmez 
biçimde zedeler. 

9. Müştemilat  ve Otoparklar
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N3 Meskun Mahal Yapıları/Çok Katlı Konutlar (Apartmanlar)

• Yapı parseli içinde yer seçimi imkanı olduğu durumlarda, yapının ait olduğu yapı adasının genel yerleşimi gözetilerek 
yeşil alanları sürekli ve bütün kılacak yerleşim biçimleri tercih edilmelidir. (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-XII, PN-
XIV).

• Yerel parklar, parklara bakan aktif  cepheli sokaklar ve binalar ile en az üç taraftan çevrelenmelidir.
• Yapı kütlelerini cephe sürekliliği oluşturacak şekilde konumlandırılması, büyük parsellerde çok bloklu yapılaşmaların 

geliştirildiği durumlarda açık iç avlular üretilmesi önerilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-V, PN-XII). Sürekliliği teşkil 
ederken yapı kütlesinin bir “duvar” niteliğine gelmemesine özen gösterilmelidir.

Meram ilçesinden, değişik ölçeklerde, nitelikli, iki yapı adasının örnekleri

Yerel parklar, parklara bakan aktif cepheli sokaklar ve binalar ile en az üç taraftan çevrelenmelidir.

1. Yapının Parsel İçindeki Konumu

N3
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Yapı parseli içinde yer seçimi imkanı olduğu 
durumlarda, yapının ait olduğu yapı adasının 
genel yerleşimi gözetilerek yeşil alanları 
sürekli ve bütün kılacak yerleşim biçimleri 
tercih edilmelidir.

N3N3
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2. Komşu Parseller İle İlişki

• Yapılar, komşu parsellerdeki yapıların gün ışığı ve mahremiyetini kısıtlamayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
• Büyük yapı kütlelerini konumlandırırken Güney yönü ve yapının yaratacağı gölge hesaba katılmalıdır. Komşu yapıların 

tamamen gölgede kalmasına sebep olunmamalıdır.
• Komşu ada ve parsellerle cephe sürekliliği sağlanmalıdır.

Yapılar, komşu 
parsellerdeki 
yapıların gün ışığı 
ve mahremiyetini 
kısıtlamayacak şekilde 
konumlandırılmalıdır.

Ülkemizde kapalı yerleşimlerin kullanıcılar tarafından tercih edildiği bir gerçektir. Kapalı yerleşimlerle ilgili temel problem 
ise özellikle büyük bir mahallenin tamamının bu tip yapılaşmadan oluştuğu durumlarda mahallenin ortak sokaklarının 
terkedilmiş ve güvensiz bir hale gelmesi ve mahallenin genel kimliğinin kentsel bir nitelik kazanamamasıdır. 

Bu hususta olası öneriler şu şekildedir:

• Yürüme mesafesi olarak 500 metre kabul edilerek, her bir 500 metrelik alan içinde sadece tek bir kapalı yerleşime 
müsaade edilmesi böylece büyük bölgelerin tamamen kapalı yerleşimler haline gelmesinin önüne geçilmesi

• Birbirine komşu yapı adaları içinde üçten fazla adanın kapalı yerleşim olarak kurulmasının engellenmesi
• Kapalı yerleşim geliştirmek isteyen girişimcilere yerleşimin dışında en kısa kenarı 10 metreden az olmamak koşulu ile 

yerleşimin yüz ölçümüne oranlı bir açık alanı kamuya açık olarak düzenlemelerinin sağlanması

 

3. Kapalı Yerleşimler
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4. Kütle Biçimlenişi

• Tekil-tekrar eden büyük bloklar yapımından kaçınılmalı, yapı kütlesini kat yüksekliği 
arttıkça geri çekerek ya da plan düzleminde alt parçalara bölerek insan ölçeğine 
indirilmelidir.

• Büyük binalardan daha küçük ölçekli inşa formlarının olduğu komşu alanlara ölçekli 
geçiş sağlanmalıdır.

• Yapı kütlesini üst katlarda geri çekmek, hem sokağın algısını insan ölçeğine getirecektir 
hem de sokağın daha iyi gün ışığı almasını sağlayacaktır. Ayrıca mahremiyetin 
sağlanması açısından da avantajlı bir tasarım kararıdır.

• Bina programının el verdiği durumlarda büyük yapıları daha küçük kütle grupları 
ile kurgulanması önerilir. Böylece ezici büyüklükte yapıların oluşumunun önüne 
geçilecektir.

Yapı kütlesini üst 
katlarda geri çekmek, 
hem sokağın algısını 
insan ölçeğine 
getirecektir hem 
de sokağın daha iyi 
gün ışığı almasını 
sağlayacaktır. 

Ayrıca mahremiyetin 
sağlanması açısından 
da avantajlı bir 
tasarım kararıdır.

(Üstte) Bina programının el verdiği 
durumlarda büyük yapıları daha küçük 
kütle grupları ile kurgulanması önerilir. 
Böylece ezici büyüklükte yapıların 
oluşumunun önüne geçilecektir.

Büyük binalardan daha küçük ölçekli inşa 
formlarının olduğu komşu alanlara ölçekli geçiş 
sağlanmalıdır.

*Görseller Victoria State Government, Environment, Land, Water and Planning (2017). Urban 
Design Guidelines for Victoria kaynağından uyarlanmıştır.
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• Dekoratif  cephe kaplamaları ve sahte güneş kırıcılar kullanılmamalıdır. Cephede kullanılan güneş kırıcıların hem ısı 
etkinliğine faydası olmasına hem de görsel nitelik oluşturmasına özen gösterilmelidir.

• Yüksek yapılarda derinliksiz tek katmanlı cephe sistemleri yerine ısı etkinliğine olumlu katkısı olacak çok katmanlı 
sistemler tercih edilmelidir.

• Özellikle büyük yapılarda tekdüze cephe düzenlemeleri yapmaktan kaçınılmalıdır. 
• Cepheyi içeri çekerek hem nitelikli yarı açık mekanlar üretilebilir hem de iç mekanın gölgelenmesine olumlu katkı 

sağlanabilir.
• Bina pencereleri komşu sokakları ve kamusal mekanları görebilecek şekilde düzenlenmelidir. 
• Bir binanın ön sınır hattında bulunduğu yerlerde, binanın içinden sokağın enformel gözlemi için olanak sağlayan açık 

bir pencere seviyesi sağlanmalıdır.
• Sokak cephesine bina girişleri ve şeffaf  pencereler yerleştirilmelidir.

Dekoratif cephe kaplam 
aları ve sahte güneş kırıcılar 
kullanılmamalıdır. Cephede 
kullanılan güneş kırıcıların 
hem ısı etkinliğine faydası 
olmasına hem de görsel 
nitelik oluşturmasına özen 
gösterilmelidir.

Özellikle büyük yapılarda 
tekdüze cephe düzenlemeleri 
yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Konya Gıda Tarım Üniversitesi Cephesi, Cephe geri çekilerek iç mekanın aşırı 
güneş ışığından etkilenmesi engellenmiş. Hem çevresel performans hem de cephe 
artikülasyonu açısından başarılı bir örnek. (Yazgan Mimarlık)

Bina pencereleri komşu 
sokakları ve kamusal 
mekanları görebilecek şekilde 
düzenlenmelidir. 
 
 Bir binanın ön sınır hattında 
bulunduğu yerlerde, binanın 
içinden sokağın enformel 
gözlemi için olanak sağlayan 
açık bir pencere seviyesi 
sağlanmalıdır.

5. Cephe Sistemleri ve Açıklıklar

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Yazgan 
Mimarlık, https://www.yazgandesign.com/
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• Her koşulda hem kullanıcıların hem de misafirlerin otopark ihtiyacı parsel içinde çözülmelidir. Yol üstü park kesinlikle 
tercih edilmemelidir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X, PN-XV).

• Ana cadde üzerinde olan yapılar için otoparkların yapının yan yüzlerinde ya da arka yüzünde çözülmesi önerilir.
• Büyük otopark alanlarında, tüm yüzeyin geçirimsiz malzemeler ile kaplanmasından kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla 

yeşil boşluklar bırakılması önerilir. Yağmur suyunun tahliyesi sırasında yeşil alanlara yönlendirilmesi ya da depolanması 
önerilir.

• Büyük otopark alanlarında aralıklı olarak geniş taçlı ağaçların kullanımı önerilir. Bu sayede araçların gölgelenmesi 
sağlanacak ve otopark alanının görsel niteliği artırılacaktır. Benzer şekilde büyük otoparkların güney taraflarına 
yerleştireceğiniz duvar niteliğinde ağaçların gölgeleri de araçları koruyacaktır.

Büyük otopark 
alanlarında, tüm yüzeyin 
geçirimsiz malzemeler 
ile kaplanmasından 
kaçınılmalıdır. Düzenli 
aralıklarla yeşil boşluklar 
bırakılması önerilir. 
Yağmur suyunun 
tahliyesi sırasında yeşil 
alanlara yönlendirilmesi 
ya da depolanması 
önerilir.

Cadde üzeri, büyük kullanıcı 
hacmine sahip ticaret mekânları 
ve iş yerleri için, cadde ile yapı 
arasında park ya da yol üstü park 
önerilmez, ana caddenin yaya, 
bisiklet ve kamusal kullanımlara 
ayrılması nitelikli caddeler 
üretecektir. Açık araç parkına 
ihtiyaç duyulduğu durumlarda 
parselin arkasında ya da yan/
ara sokaklara bakan yüzlere 
yerleştirilmesi önerilir. 
 

6. Otoparklar
N3
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N4. Ticaret Yapıları

• Büyük marketlerde gerekli açık otoparkları ana cadde üzerinde değil yapının arka ya da yan taraflarında konumlandırılması 
önerilir. Yol üstü parka yönelecek kullanıcılar için önlemler alınması önerilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, 
PN-X).

• Cadde üzerinden yürüyerek alışverişe gelecek müşteriler ve araçlı müşteriler için iki ayrı giriş çıkış planlaması yapılması 
önerilir. 

• Cadde üzerindeki girişlerde günlük, al-çık ya da kısa süreli oturma işlevine hizmet edecek birimlerin konumlandırılması 
önerilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).

• Cadde ve bina arasında yarı açık kamusal mekânların oluşturulması teşvik edilmelidir.
• Cadde üzeri, büyük kullanıcı hacmine sahip ticaret mekânları ve iş yerleri için, cadde ile yapı arasında park ya da yol 

üstü park önerilmez, ana caddenin yaya, bisiklet ve kamusal kullanımlara ayrılması nitelikli caddeler üretecektir. Açık 
araç parkına ihtiyaç duyulduğu durumlarda parselin arkasında ya da yan/ara sokaklara bakan yüzlere yerleştirilmesi 
önerilir. 

• Cadde üzeri kullanımlarda içe dönük sağır cepheler yerine vitrin niteliğinde açık yüzeyler kullanılmalıdır.
• Herhangi bir binanın atık, yükleme ve otopark da dahil olmak üzere bina hizmetleri için kullanılan zemin katı alanı, 

toplam alanın %40’ından az olmalıdır.
• Aktif  kullanımlar ana caddelere, sokaklara ve yan yollara hitap edecek şekilde konumlandırılmalıdır (Bkz. Strateji 

Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).
• Bina biçim ve detayları önemli sokak köşelerini güçlendirmek için şekillendirilmelidir.
• Bina tasarımının bir parçası olarak yaya öncelikli sokaklar ve kamusal mekânlar için hava koşullarına karşı kesintisiz 

saçaklar kullanılmalıdır.
• Büyük ölçekli perakende satış işletmelerinden toplu taşıma duraklarına ve çevresine rahat ve doğrudan yaya ve 

bisikletçi erişimi sağlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).
• Yükleme bölmeleri ve atık toplama için erişim noktaları ve saha depolama alanları yaya öncelikli sokaklardan, yollardan 

ve yerleşim alanlarından uzağa yerleştirilmelidir.
• Boş duvarların ve geniş otopark alanlarının görsel etkisini azaltmak için peyzaj uygulamaları kullanılmalıdır.
• Ana yaya girişleri çevredeki doğrudan yaya yollarına konumlandırılmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).

Bina biçim ve detayları önemli sokak köşelerini 
güçlendirmek için şekillendirilmelidir.
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Herhangi bir binanın atık, 
yükleme ve otopark da dahil 
olmak üzere bina hizmetleri 
için kullanılan zemin katı alanı, 
toplam alanın %40’ından az 
olmalıdır.

Cadde üzeri kullanımlarda içe 
dönük sağır cepheler yerine 
vitrin niteliğinde açık yüzeyler 
kullanılmalıdır.

Cadde üzeri kullanımlarda içe dönük sağır 
cepheler yerine vitrin niteliğinde açık yüzeyler 
kullanılmalıdır.

Ana yaya girişleri çevredeki doğrudan yaya 
yollarına konumlandırılmalıdır.

Bina tasarımının bir parçası olarak yaya öncelikli 
sokaklar ve kamusal mekânlar için hava koşullarına 
karşı kesintisiz saçaklar kullanılmalıdır.

N4N4
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* http://konya.com.tr/portfolio-item/meram-2/
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Meram Bağları ve 
Dönüşüm Alanları
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Tematik Rehber kapsamında belirlenmiş ilkeler, Meram’a özgü seçilen iki alanda örneklenerek Yere Özgü Rehber 
oluşturulmuştur. Yere Özgü Rehberin amacı Meram için geliştirilen tasarım ilkelerinin dayandıkları mekânsal örnekleri 
göstermek ve bu ilkelerin uygulanması ile ilgili ipuçları sunmaktır. Bu kapsamda daha önce strateji belgesi içeriğinde 
tanımlanmış odak alanları birleştiren, öncelikli iki kentsel alan tanımlanmıştır. Bu alanlar Meram Bağları ve Meram Deresi 
ile Çeçenistan ve Dr. Ahmet Özcan caddeleridir. Bu iki alan içinde de örnek bölgeler seçilmiştir. Örnek bölgeler tasarım 
açısından önceliği değil, bölgeye kimliğini veren nitelikleri örnekleyen ya da bölgede tekrar eden problemleri örnekler 
nitelikteki alanlardır. 

Meram Bağları ve Meram Deresi, Meram ilçesinin en önemli kimlik mekânlarının başında gelir. İlçenin insanların 
zihinlerinde yer etmiş bağ imgesi Meram Bağları’nın zengin tabiatından kaynaklanır. Bu alan içinde günümüzde kent ile 
bütünleşememiş durumdaki Meram Deresi, Meram’ın en önemli varlıklarından biridir. Kırsal yapılaşma ve yeni gelişen villa 
yapılaşmalarının ürettiği mekânsal nitelikler, kırsal sokağın karakteri, kamusal odakların teşkili bu alan özelinde öncelikli 
problemlerdir. Bölgenin uzun vadede kapalı yerleşimlerce bölünmüş ve mahalle yaşantısı üretmeyen bir banliyö bölgesi 
haline gelmesi ise en önemli risklerden biridir. Alan özelinde seçilen beş ayrı odak noktası ile bu hususlarda öneriler ve 
önlemler sunulmuştur.

Çeçenistan Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin oluşturduğu kentsel eksen ise Meram için maalesef  olumsuz bir 
gelişme biçimini temsil eder. Bağlamdan bağımsız yüksek yapı hakları ve parçacı plan kararlarının kentlerimiz için nasıl 
bir risk teşkil ettiğinin iyi örneklerinden biridir. Cadde tarafından tariflenen  eksenin Kuzey ve Güney kısımlarında kalan 
mahallelerin ise kısa zamanda dönüşeceği mevut planlarca öngörülen bir gerçektir. Bu sebeple ikinci öncelikli çalışma 
alanı olarak bu bölge seçilmiştir. Önerilen ilkeler ışığında caddenin mevcut durumunun nasıl iyileştirilebileceğinin yanı sıra 
hemen komşuluğundaki alanlarda gerçekleşecek gelişim süreçlerini yönlendirecek ilkeler örneklenmiştir. 

Bu iki alanın seçiminin arkasında bir alanın mevcut değerlerinin ve kimlik mekânı olarak değerinin yüksekliği diğerinin ise 
kentin mevcut değerlerinden kopukluğu ve yeniden kent ile bütünleşik bir hale gelmesinin gerekliliği yatar. 

MERAM BAĞLARI VE DÖNÜŞÜM ALANLARI 
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Çeçenistan ve 
Dr. Ahmet 
Özcan 
(C)addeleri

(M)eram 
Bağları
ve
Meram Deresi
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O.  
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MERAM BAĞLARI
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Meram Bağları ve Meram Deresi’nin birlikte tanımladığı kentsel-kırsal alan çalışmanın önemli odaklarından birini oluşturur. 
Bölge Tematik Rehberin içeriğindeki birçok ilkenin kaynağını oluşturur. Yerleşimin dere ile kurduğu ilişki kırsal yerleşimin 
mimari nitelikleri, dolaşım sisteminin kamusal mekanlar teşkil edecek biçimde kurgulanması gibi konular Meram Bağları 
ve Meram Deresi’nin incelenmesi ile şekillenmiştir. Tasarım Strateji Belgesi’nde sunulan hedeflerden; Alt Merkezler 
Yaratarak Kent Merkezine Bağımlılığı Azaltmak (H5/S3), Yeşil Alanların Korunması ve Artırılması (H2/S1) ve Yeşil Ağ 
Oluşturma (H2/S1) temel hedefler olmuştur.

Meram Deresi’ne ilişkin öneriler, öncelikle derenin mevcut su rezervleri ve yağmur suyu toplama sistemleri ile yeniden 
sağlıklı bir rejime kavuşturulduğu varsayımı ile geliştirilmiştir (Bkz. Rehber/Derenin Su ile Buluşturulması).

Belirli alan içinde beş adet örnek bölge seçilmiştir. Bu bölgeler Meram Bağları içinde yaygındır. Meram genelinde ve 
Meram Deresi boyunca gelişimin karakterini teşkil eden tekrar eder niteliklere sahip yerlerdir. Bu açıdan tipik nitelikleri 
örnekleyen bu alanlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

O1: Tipik Bir Kırsal Odak: Çakılırmak Camii çevresinde altı tane yolun birleşerek oluşturduğu bu odak, kırsal alan içinde 
çokça tekrar eden bir durumu temsil ettiği için seçilmiştir. Kır içinde cami ve kendine has açık alanları ile tanımlanmış bu 
alanlar bağ alanları içinde alt mahalle merkezleri üretmek için bir potansiyel sunarlar.

O2: Dere Boyunca Tipik Bir Kesit: Beşdağ Sokak; bu alan Meram Deresi boyunca tekrar eden bir yerleşim biçimini 
temsil ettiği için seçilmiştir. İki tarafında araç yolları olan ve ardından dik yollar ile mahalle içlerine kılcal bağlantılar sunan 
bu yapılaşma biçimi dere kenarını gelip-geçilen bir yer haline getirir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

O3: Dere Boyunda Çevre Yolu ile Komşu Bir Alan: Meram Bağları’nın önemli eşiklerinden biri olan Antalya Çevre 
Yolu ile Meram Deresi’nin kesiştiği bu alan büyük kentsel alt yapı ile kamusal alanların bir araya geliş biçimi üzerine 
tartışma imkanı sunar.

O4: Meram Deresi Üzerinde Bir Düğüm Noktası: Meram Bağları’nın geleneksel dokusu ve eski mülkiyet durumunun 
ürettiği bu bağlantıda yollar dereye dik değil açılı bir biçimde birleşir. Bu durumun sonucu olarak nitelikli kamusal alanlar 
üretmek için bir fırsat doğar (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

O5: Meram’da Kapalı Yerleşimler: Bölgedeki kapalı yerleşimlerin sayılarının artması uzun vadede bölgenin kimliğini 
tehdit edecektir ama öte yandan da bu yönde bir talep olduğu da tartışılamaz. Kapalı yerleşimler ile mahallenin nasıl bir 
birliktelik kuracağı önemli bir tasarım problemidir. 

O. Meram Bağları
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Meram Deresi’ne ilişkin öneriler, öncelikle derenin mevcut su rezervleri ve yağmur suyu toplama 
sistemleri ile yeniden sağlıklı bir rejime kavuşturulduğu varsayımı ile geliştirilmiştir. 

Derenin sürekli 
akışı sağlanmalı

Antalya Çevre Yolu

Kentsel hizmet alanı

Karahöyük

Meram bağ dokusu 
korunmalı

O1

O2

O3

O4
O5

Meram Bağları - Odakların birbirleriyle ve Meram Deresi ile 
ilişkisini gösteren kavramsal şema

Meram Bağları - İncelenmek üzere seçilen odak alanları
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O1. Tipik Bir Kırsal Odak

Çakılırmak Camii çevresinde altı tane yolun birleşerek oluşturduğu bu odak, kırsal alan içinde çokça tekrar eden bir 
durumu temsil ettiği için seçilmiştir. Kır içinde Camii ve kendine has açık alanları ile tanımlanmış bu alanlar bağ alanları 
içinde alt mahalle merkezleri üretmek için bir potansiyel sunarlar. Özellikle birçok yolun geçmiş kırsal doku kurgusundan 
kaynaklı değişik açılarda birleşmesi sonucu biçim olarak özgün mekânlar doğar. Bu mekânların çoğu günümüzde asfalt 
zeminli artık alanlar niteliğindedir.  Bu mekânların düzenlenmesi ile nitelikli kentsel odaklar kolaylıkla teşkil edilebilir. Bu 
düzenlenme sırasında kavşak bağlantılarını güvenli hale getirecek şekilde dik bağlantıların tercih edilmesi, fakat bu dik 
bağlantılar kurulurken mevcut yeşil varlığı ve özgün mekân kurgusu gözetilerek nitelikli bir açık alanlar dizgisi üretilmesi 
önerilir. 

O1
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A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti
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D-D’ Kesiti

E-E’ Kesiti

C-C’ Kesiti

O1
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• Yapılar yol boyunca konumlandırılmalı, arka bahçelerde tarımsal üretim devam ettirilmelidir.

• Yolların standart genişliğinin korunması (en az 7 metre) önerilir.

• Basit kavşakların yer alması, bu bağlamda mevcut yapı stoku ve yeşil varlıklar korunacak biçimde tüm yollar birbirine 
dik bağlanması önerilir. 

• Odak olabilecek potansiyele sahip bu alanda bulunan Çakılırmak Cami ve çeşme restore edilerek, yol cephesinde 
konumlanan açık alan buluşma/paylaşma mekanı olarak düzenlenmelidir

• Odak çevresindeki yapılar dokuya uygun ticari/rekratif  kullanımlara dönüşebilir.

• Düzenli olarak arabaların hız kesmesini sağlamak için fiziki elemanlar (tümsek, hız kesici, paylaşımlı düzlem vb.) ve 
görsel elemanlar (devam eden veya etmeyen boyalı bant, çizgiler) kullanılır.

• Meram kırsalında yapının çekme mesafesi olmadan sokağa komşu olması ve bahçe duvarı ile bütünleşmesi, bölgenin 
kimliğine katkısı olan bir durumdur. Günümüzde her yapının yoldan çekme mesafeleri ile ayrışması sonucunda tüm 
sokak yüzeyi bahçe duvarları ile belirlenir hale gelir ve bu durumun sonucu olarak sokak ıssız bir hal alır. İlgili kaldırım 
alanı teşkil edildikten sonra yapının sokağa bitişik olması ve mümkünse sokağı gözetir bir penceresi olması kırsal 
dokunun kimliğine olumlu katkı sunan bir durumdur.

O1.a

O1.b

O1
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Arke ve yan bahçelerde tarımsal 
üretime devam

Ön bahçelerde rekreatif üretime 
devam edilebilir

Kırsal odak

Çeşme

Dolmuş 
durağı

O1.a

Yapılar yol boyunca 
konumlandırılmalı, 
arka bahçelerde 
tarımsal üretim devam 
ettirilmelidir.

O1
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Odak olabilecek potansiyele sahip bu alanda bulunan Camii ve çeşme restore 
edilerek, yol cephesinde konumlanan açık alan buluşma/paylaşma mekanı 
olarak düzenlenmeli. Odak çevresindeki yapılar dokuya uygun ticari/rekratif 
kullanımlara dönüşebilir.

önce

sonra

O1.a

O1
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Meram kırsalında yapının çekme mesafesi olmadan sokağa komşu olması ve 
bahçe duvarı ile bütünleşmesi, bölgenin kimliğine katkısı olan bir durumdur. 

Günümüzde her yapının yoldan çekme mesafeleri ile ayrışması sonucunda tüm 
sokak yüzeyi bahçe duvarları ile belirlenir hale gelir  ve bu durumun sonucu olarak 
sokak ıssız bir hal alır. İlgili kaldırım alanı teşkil edildikten sonra yapının sokağa 
bitişik olması ve mümkünse sokağı gözetir bir penceresi olması kırsal dokunun 
kimliğine olumlu katkı sunan bir durumdur.

O1.b

O1



Meram Kentsel Tasarım Rehberi194 Tasarım Rehberi 195

Beşdağ Sokak üzerindeki bu alan Meram Deresi kıyısı boyunca tekrar eden tipik bir durumu temsil eder. Bu alanda da dere 
bir kanal içinde akmakta ve derenin iki yanında taşıt yolları bulunmaktadır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II). Dere 
etrafındaki trafiğin yönü düzenlenerek su kenarında ek yaya dolaşımı elde etme şansı vardır. Aynı şekilde dere kenarında 
su yüzeyine yaklaşan ve yayaların kullanımına ayrılmış yeşil alanlar da elde edilebilir.

O2. Dere Boyunca Tipik Bir Kesit

O2
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A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

O2O2

Safranbolu 
Caddesi
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O2

• Dere omurgası boyunca derenin her iki yakasındaki sokaklar bir bütün gibi ele alınmalıdır. bu 
sokakta otobüs güzergahları ve duraklar konumlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Suya paralel yürüyüş ve bisiklet yolları yeşille  beraber ilerlemeli, doğal bitki örtüsünden seçili, 
yaprak döken ağaçlardan oluşan bir gölgelik içinde tutulmalı ve yağmur bahçeleri bu yeşil izi takip 
etmelidir. Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında bir yeşil bariyer oluşur. 

• Derenin üzerine uzanan iskeleler sayesinde suyla etkileşim artırılmalı ve iskele oturma, dinlenme, 
izleme, yeme-içme gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-
II).

• Konutların bahçe duvarlarının her sokak özelinde, komşular arasında ortaklaşılarak, birbirleri ile 
uyumlu hale getirilmesi sokağın kalitesini artıracaktır.

O2.a

O2.b
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O2

O2

Safranbolu 
Caddesi

Akasya 
Sokak

Kentsel Tasarım Şeması
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Dere omurgası boyunca derenin her iki yakasındaki sokaklar bir bütün gibi ele 
alınmalıdır. Bu sokakta otobüs güzergahları ve duraklar konumlanmalıdır. 

Derenin üzerine uzanan iskeleler sayesinde suyla etkileşim artırılmalı ve iskele 
oturma, dinlenme, izleme, yeme-içme gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.

 

O2.a

O2
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Konutların bahçe duvarlarının her sokak özelinde, komşular arasında 
ortaklaşılarak, birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi sokağın kalitesini artıracaktır.

O2.b

O2



Meram Kentsel Tasarım Rehberi200 Tasarım Rehberi 201

O3

O3. Dere Boyunda Çevre Yolu İle Komşu Bir Alan

Antalya Çevre Yolu’yla Meram Deresi’nin kesiştiği bu alan büyük altyapı parçaları ile kamusal alanların birleşimine bir 
örnektir. Büyük altyapı bileşenleri ile kamusal alanlar arasında ayırıcı nitelikte yeşil alanların oluşturulması önerilir. Sık bir 
dokuya sahip dört mevsim yeşil bitkilerden oluşturulacak bir alan mahalle yaşantısı ile büyük yollar arasında perdeleme 
işlevi görecektir. Çevre Yolu’nun kavşak noktasında yer alan hizmet ve ticari işlevlerin arka cephelerinde Meram Deresi ile 
mekansal ilişki kurmalı, yürüyüş yolu ve yaya köprüleri ile erişilebilirliği sağlanmalıdır.

konya.bel.tr
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A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

C-C’ Kesiti

O3O3
Kentsel Tasarım Şeması
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• Derenin bir yakasında yaya yolu, yeşil alan sürekliliği içerisinde devam ettirilmelidir. Taşıtlar derenin tek tarafını 
kullanmalıdır. Bu sokakta otobüs güzergahları ve duraklar konumlanmalıdır. 

• Meram Bağları içerisindeki az yoğun konut alanlarının sokakları taşıt, yaya, bisikletin bir arada örgütlendiği paylaşımlı 
sokaklardır.

• Konut cephelerini tanımlayan bahçe duvarları bağlama uygun malzemeden seçilmeli, yaya mekanının cazibesi 
artırmalıdır. 

• Transit trafiğin olduğu Antalya Çevre Yolu’nun görüntü ve gürültü kirliliğini engellemek için yol boyunca Meram 
Deresi ile arasına Yeşil tampon bölge konumlandırılmalıdır. Bu alandaki bitkiler mümkün olduğunca yüksek ve 
herdem yeşil kalan cins ağaçlar içerisinden seçilmelidir.

• Antalya Çevre Yolu’nun kavşak noktasında yer alan hizmet ve ticari işlevlerin arka cephelerinde Meram Deresi ile 
mekansal ilişki kurmalı, yürüyüş yolu ve yaya köprüleri ile erişilebilirliği sağlanmalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, 
PN-II).

O3.a

O3

O3
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Dere’nin bir yakasında yaya yolu, yeşil alan sürekliliği içerisinde devam 
ettirilmelidir. Taşıtlar derenin tek tarafını kullanmalıdır. Bu sokakta otobüs 
güzergahları ve duraklar konumlanmalıdır. 

O3.a

O3
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O4

Eski Meram Caddesi üzerindeki bu bağlantı, kırsal odaklar gibi birçok yolun kesiştiği noktalardır. Meram’ın geçmiş 
dokusunun izlerini taşıyan bu tip alanlarda birçok yol farklı açılarda kesiştiği için zengin biçimlere sahip ama günümüzde 
artık alan niteliğinde alanlar oluşur. Bu potansiyel değerlendirilerek bu odaklar bir tasarım problemi olarak ele alınırsa 
zengin kamusal alanlar oluşturulabilir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II, PN-IV).

O4. Dere Üzerinde Bir Düğüm Noktası
konya.bel.tr
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O4

Dere üzerinde benzer 
nitelikli diğer düğüm 
noktaları.

konya.bel.tr

O4
Kentsel Tasarım Şeması
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O4

A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

C-C’ Kesiti

D-D’ Kesiti

O4
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Dereyle kentin ilişkisi dereye dik sokaklardan gelen yaya ve bisiklet yolları ve dere 
boyunca ilerleyen  yaya ve bisiklet yolları ile sağlanmalıdır. Kaldırım kafeleri, büfeler 
sokak satıcılar gibi hem geçici hem de kalıcı kullanımlarla bağlantılar canlandırılmalıdır.

O4
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• Dereyle kentin ilişkisi dereye dik sokaklardan gelen ve dere boyunca ilerleyen  yaya ve bisiklet yolları ile sağlanmalıdır. 
Kaldırım kafeleri, büfeler, sokak satıcıları gibi hem geçici hem de kalıcı kullanımlarla bağlantılar canlandırılmalıdır 
(Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Dere ve araç yolu seviye farkları ile kademelendirilir, bu sayede oluşan mekan farklılıklarına bağlı olarak, kullanıcının 
suyla ilişkisi çeşitlenir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Zemindeki kademelenme taşkın durumunda suyun taşma alanı olabilirken, geri kalan zamanlar içinse suya oldukça 
yaklaşılan bir kesit sunmaktadır. Yine farklı yüksekliklerin sağladığı manzara çeşitliliği ise başka bir avantaj olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu alan çevresindeki bulunan işlevler doğrultusunda, oturma, dinlenme, izleme, yeme-içme 
gibi farklı kullanımlara imkan tanımalıdır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-I, PN-II).

• Yaya yolunun genişlediği yerlerde yaprak döken türlerden oluşan yol ağaçlandırılması, doğal türlerden oluşan bitki 
kompozisyonları ile oluşturulmuş yağmur bahçeleriyle beraber ilerlemelidir. Böylece araç yolu ve yaya alanı arasında 
bir yeşil bariyer oluşur. 

• Konut cephelerini tanımlayan bahçe duvarları bağlama uygun malzemeden seçilmeli, yaya mekanının cazibesi 
artırılmalıdır.

O4.a

O4
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Zemindeki kademelenme taşkın durumunda suyun taşma alanı olabilirken, geri kalan 
zamanlar içinse suya oldukça yaklaşılan bir kesit sunmaktadır. Yine farklı yüksekliklerin 
sağladığı manzara çeşitliliği ise başka bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alan 
çevresindeki bulunan işlevler doğrultusunda, oturma, dinlenme, izleme, yeme-içme gibi 
farklı kullanımlara imkan tanımalıdır.
 

O4.a

O4
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Kapalı yerleşimler kendi ortak mekânlarını tanımlayan, dış hatları ise keskin sınırlar ve güvenlik önlemleri ile kent mekânından 
ayrışan yerleşimlerdir. Tamamı ile kapalı yerleşimlerden oluşan alanlar kent mekânlarının güvensiz, kullanılmayan alanlara 
dönüşmesi ile sonuçlanır. Öte yandan ise kapalı yerleşimlere ilişkin bir kullanıcı talebi olduğu da yadsınamaz. Meram 
Bağları içinde de 1980’li yıllardan beri bu tip yerleşimlerin yavaş yavaş artmakta olduğunu görürüz. Bu yerleşimlerin kent 
yaşamına katılımını sağlamak sağlıklı bir kentsel çevrenin gelişimini garanti altına almak için kaçınılmazdır.

O5 Kırsal Doku İçinde Kapalı Yerleşimler

konya.bel.tr
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O5

Kapalı yerleşimler 
mahalle boyunca 
ıssız kaldırımlar 
ve duvarların 
oluşmasına sebep 
olur.

Meram içinde kapalı 
yerleşimlere ilişkin 
örnekler.

O5
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A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

O5

O5
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C-C’ Kesiti

D-D’ Kesiti

E-E’ Kesiti

O5
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• Dere omurgası boyunca derenin her iki yakasındaki sokaklar bir bütün gibi ele alınmalıdır.

• Dağıtıcı/Toplayıcı Sokak kademesindeki bu sokakta otobüs güzergahları ve duraklar konumlanmalıdır.

• Kapalı yerleşimlerin açık alanlarının paylaşımlı hale getirilmesinin ya da kapalı yerleşim oluşturulurken kamuya açık 
alan sunulmasının yollarının aranması bir gerekliliktir.

• Kapalı yerleşimlerde otopark girişlerinin alan dışından sağlanarak, alan içinde ikinci bir servis yolu üretilmemelidir.

• Kıyı yolu imkan verdiğince bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir.  Yaya yolunun çok dar olduğu durumlarda, 
kıyı sadece hareket etmeye ve dereyi izlemek için bakı noktaları yaratmaya imkan vermektedir. 

O5.bO5.a

O5

O5
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Kapalı yerleşimlerin oluşumu kentsel nitelik açısından tercih edilmeyen bir gelişim 
biçimidir. Buna mukabil kapalı yerleşimlerin bir çok kişi tarafından  özellikle tercih 
edildikleri de bir gerçektir. Bu tip projelerin gelişiminde bir miktar yeşil alanın kamu 
ile ortak alan olarak değerlendirilmesi önerilir. (Yerel yönetimce teşvik modellerinin 
araştırılması gereklidir).

O5

O5
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Kıyı yolu imkan verdiğince bisiklet ve yaya kullanımları beraber ilerlemelidir.  Yaya 
yolunun çok dar olduğu durumlarda, kıyı sadece hareket etmeye ve dereyi izlemek için 
bakı noktaları yaratmaya imkan vermektedir.

O5.a

O5
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Kapalı yerleşimlerin açık alanlarının paylaşımlı hale getirilmesinin ya da kapalı yerleşim 
oluşturulurken kamuya açık alan sunulmasının yollarının aranması bir gerekliliktir.

O5.b

O5
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ÇEÇENİSTAN ve DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ 
DÖNÜŞÜM ALANI
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Türkiye’de kentlerin en yoğun gündemini dönüşüm projeleri oluşturmaktadır. Meram’da da özellikle Çeçenistan- Dr. 
Ahmet Özcan caddeleri ve Et-Balık Kurumu ile çevrelerinde kentsel dönüşüm neredeyse %100 tamamlanmış, çeperinde ise 
dönüşüm başlamıştır. Önemli olan dönüşümü tamamlanmış alanlar ile henüz dönüşümü gerçekleşmemiş alanlar arasında 
kentsel bir bütünlük sağlamaktadır. Bunu yaparken açık yeşil alanların sürekliliğini ve kullanılabilirliğini sağlamanın yanı 
sıra, yapıların da bir uyum içerisinde olması önemlidir.

Çeçenistan Caddesi ve Dr. Ahmet Özcan Caddesi Meram içerisinde sadece bir dönüşüm bölgesi olarak öne çıkmaz, 
bu aks aynı zaman kentin önemli bir omurgası olmaya da aday bir ticari bulvar niteliğindedir. Ancak, caddelerin taşıt 
trafiğine ve otopark kullanımlarına öncelik veren mekan kurgusu, yayanın bu alanı kullanmasını, tercih etmesini, güvenli 
bulmasını engellemektedir. Buna karşın zemin katların ticari kullanımlara ayrılmış olması önemli bir yaya çekim kuvveti 
oluşturmakta, yapıların taşıt yollarından 5 ile 15 metre geride konumlandırılmaları aktif  bir yaya kullanımı için potansiyeller 
barındırmaktadır. Ayrıca yeni açılan Çeçenistan Caddesi’nin, her iki yanında ve refüjünde büyük ağaç dizilerine sahip Dr. 
Ahmet Özcan Caddesi’nin  devamı olması, ılıman bir iklime sahip Meram kentinde yaz aylarında gölge konforu, bahar 
aylarında ise estetik bir görünüm sunmaktadır. Çeçenistan - Dr. Ahmet Özcan caddelerinin ve çeperinin tanımladığı Ticari 
Bulvar niteliğindeki bu alan çalışmanın önemli odaklarından birini oluşturur. Cadde boyu, Tematik Rehberin içeriğindeki 
birçok ilkenin kaynağını oluşturur. Dönüşümün yarattığı fırsatlar ile bir bulvarın sunabileceği ulaşım-dolaşım sisteminin 
birlikte kurgulalanması gibi konular Çeçenistan - Dr. Ahmet Özcan caddelerinin yarattığı fırsatlar ile şekillenmiştir. 
Kentsel Tasarım Strateji Belgesi’nde sunulan hedeflerden; Konut Alanlarında/Mekânsal Çeşitliliğin Sağlanması (H1/S7), 
Erişilebilirliğin Artırılması ve Yaya Ağırlıklı Ulaşım Biçimlerinin Geliştirilmesi (H3/S7), Kamusal Örüntü/Açık Alanlar 
(H5/S7) temel hedefler olmuştur. 

Çeçenistan - Dr. Ahmet Özcan caddeleri ve çeperinde üç adet örnek bölge seçilmiştir. Bu bölgeler cadde boyunca 
tekrar eden sorun ve potansiyelleri barındıran alanlardır. Bu açıdan tipik nitelikleri örnekleyen bu alanlar aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir.

P1: Tipik Bir Ticari Bulvar Kesiti: Bulvarlar, kullanıcı ile kullanımların, kent ile kentlinin biraraya geldiği kentlerin en 
önemli kamusal mekanlarıdır. Bir yanda gündelik yaşamın şekillendiği bulvarlar, bir yandan da şehri yaşanabilir kılan en 
değerli varlıkları arasındadırlar. Çeçenistan- Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin bu dönüşümü yapabilmesi için hem önemli bir 
ekonomik değeri vardır, hem de mekansal bir potansiyeli.

P2: Tipik Bir Ticari Bulvar Uzantısı ve Üçlü Kavşak: Çeçenistan Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kesişiminde 
yer alan üçlü kavşak, bir ticari bulvarın ona bağlanan diğer bulvar niteliğindeki caddelere geçişini hem yapı stoku hem arazi 
kullanımı uyumu hem de sokak bileşenlerinin sürekliliği açısından değerlendirilebilecek bir alan olarak seçilmiştir.

P3: Dönüşüm Alanı Komşuluğunda Bir Alan: Çeçenistan Caddesi’nin sonunda demiryolu koridoruna komşu, henüz 
ulaşım bileşenlerinin ve açık yeşil alanların ele alınmadığı, yıkımı yapılmış ancak dönüşümü başlamamış alanın sınırındadır.

Çeçenistan - Dr. Ahmet Özcan Caddeleri
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Süreklilik Taşıt/Yaya/Yapı önü 
ticari

Kavşak/Kesişim

Yaya

Yaya/Bisiklet Üst Geçit

Açık alan

Açık alan

Demiryolu

C2
C3

Süreklilik Taşıt/Yaya/Yapı önü 
ticari

Kavşak/Kesişim

Yaya

Yaya/Bisiklet Üst Geçit

Açık alan

Açık alan

Demiryolu

P1

P2

P3

Kentsel Tasarım Şeması
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Bulvarlar, kullanıcı ile kullanımların, kent ile kentlinin biraraya geldiği kentlerin en önemli kamusal mekanlarıdır. Bir yanda 
gündelik yaşamın şekillendiği bulvarlar, bir yandan da şehri yaşanabilir kılan en değerli varlıkları arasındadırlar. Çeçenistan- 
Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin bu dönüşümü yapabilmesi için hem önemli bir ekonomik değeri vardır, hem de mekansal 
bir potansiyeli. Yapılar arasındaki genişliği 50 ile 70 metre arasında değişiklik gösteren cadde, bir bulvar enkesitinde olması 
gereken tüm bileşenleri içerecek potansiyele sahiptir. Cadde boyunca; özel araç, otobüs, bisiklet ve yayanın birbirleri ile 
güvenli, uyum ve bütünlük içerisinde dolaşımlarını sağlayabileceği enkesit, sadece basit müdahalelerle gerçekleştirilebilir. 
Ayrıca hat boyunca tanımlanmış, güçlendirilmiş ve kullanılan yapı cepheleri için ayrılmış mekanlar ile yapıların geçirgen ve 
işlevsel olmasını sağlamak da mümkündür.

P1

P1 Tipik Bir Ticari Bulvar Kesiti konya.bel.tr

P1
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P1

A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

C-C’ Kesiti

P1P1
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• Tali bağlantılar kontrol altına alınır. Tali yollar, (90 derece) dik olacak biçimde ana yola bağlanır. Trafik akışını 
yavaşlatmak için tali bağlantılar, tek şerit gidiş/gelişe çevrilir, bunun için sokak daraltması uygulaması yapılır.

• Caddeye bakan açık alanlarda ticari ön bahçe (kafe oturma alanları, vitrin/sergi alanları vb.) kullanımı için alan ayrılır, 
bu bağlamda otoparklar imkan verdiğince yan ve arka cephelere konumlandırılır, cephelerin caddeye bakan zemin kat 
kullanımları yayanın dolaşımını artıracak kullanımlardan (yeme-içme işlevi, perakende ticaret vb.) seçilmelidir (Bkz. 
Strateji Belgesi, H1, PN-III, PN-IV, PN-X).

• Yaya dolaşımı/yürünebilirlik kesintisiz olarak cadde boyunca ve meskun mahal içlerine kadar sağlanır. İhtiyaç 
olduğunda daha sık, ancak en fazla 50 metre aralıklarla sinyalizason ile kontrol edilen hemzemin yay geçişleri 
konumlandırılır. Yaya dolaşımının arka sokaklardaki meskun mahallere, taşıttan arındırılmış yaya yolları ile sızması 
sağlanır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-VIII).

• Henüz projesi yapılmamış adalar, bütün halinde parsel çizgilerine sadık kalınarak, otoparkları tali yollardan ve görsel 
kirlilik yaratmayacak şekilde, açık alanlar mümkünse ortak olacak, olamıyorsa ortak alan ile bütünlük sağlayacak 
biçimde, yapı izdüşümleri ile birlikte tasarlanır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X). Projesi ve inşaatı tamamlanmamış 
parsellerde ise açık alanlardaki sert/yumuşak peyzaj dengesi yeşil alanlar lehine yeniden düzenlenir, ihtiyaç olan 
otopark sayıları netleştirilerek, konumları yapıların kör cephelerinde çözülür.

• Yol boyunca ve çevresinde yapı oranlarında (yükseklik, derinlik, uzunluk) ve biçimlerinde (bitişik nizam, ayrık nizam, 
çeper blok, monoblok vb.) çeşitlilik sağlanır, tek düzelikten kaçınılır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, PN-XI, PN-
XII).

• Caddenin iki yanındaki dönüşüm alanları, süreklilik, geçirgenlik, dayanıklılık, çeşitlilik gibi bu çalışmada bahsi geçen 
kavramların uygulanması için önemli potansiyel alanlardır.

P1.a

P1
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Yaya dolaşımı/Yürünebilirlik kesintisiz olarak cadde boyunca ve meskun mahal 
içlerine kadar sağlanır. İhtiyaç olduğunda daha sık, ancak en fazla 50 metre aralıklarla 
sinyalizason ile kontrol edilen hemzemin yay geçişleri konumlandırılır. Yaya dolaşımının 
arka sokaklardaki meskun mahallere, taşıttan arındırılmış yaya yolları ile sızması sağlanır.

P1

P1
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Caddeye bakan açık alanlarda ticari ön bahçe (kafe oturma alanları, vitrin/sergi 
alanları vb.) kullanımı için alan ayrılır, bu bağlamda otoparklar imkan verdiğince 
yan ve arka cephelere konumlandırılır, cephelerin caddeye bakan zemin kat   
kullanımları yayanın dolaşımını artıracak kullanımlardan  (yeme-içme işlevi, 
perakende ticaret vb.) seçilmelidir.

P1.a

P1
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Caddenin iki yanındaki dönüşüm alanları, süreklilik, geçirgenlik, dayanıklılık, çeşitlilik gibi 
bu çalışmada bahsi geçen kavramların uygulanması için önemli potansiyel alanlardır.

P1

P1

Dönüşümü planlanan alanlar, 
J: Kent Dokusu ve Morfolojisine İlişkin 
İlkeler, kısmında aktarılan kavramlar 
düşünülerek ele alınmalıdır.
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Çeçenistan Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kesişiminde yer alan üçlü kavşak, bir ticari bulvarın ona bağlanan 
diğer bulvar niteliğindeki caddelere geçişini hem yapı stoku hem arazi kullanımı uyumu hem de sokak bileşenlerinin 
sürekliliği açısından değerlendirilebilecek bir alan olarak seçilmiştir. Ayrıca henüz dönüşümü başlamamış olan alanların 
cadde boyu ile olan ilişkisini tartışmak açısından bir potansiyel sunar.

Bölgedeki dönüşmüş ve dönüşümü planlanan alanlar arasındaki yükseklik dağılımı incelendiğinde net bir biçimde farklılık 
gözlemlenebilir. Bu gerçekleşmesi planlanan dönüşümün yönlendirilmesi, nitelikli bir kentsel çevrenin oluşturulması 
için önemlidir. Ayrıca yeni dönüşüm alanlarında yapı kütlelerini çevresel etkenlere göre biçimlendirmek: avlu kullanımı, 
yönelim, termal kütle kullanımı gibi kavramlarla tasarlamak için fırsat yaratır.

P2

P2 Tipik Bir Ticari Bulvar Uzantısı ve Üçlü Kavşak

konya.bel.tr

P2
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P2

Caddenin hemen 
paralelinde daha 
dönüşüm geçirmemiş 
alanlara bir örnek

Cadde üzeri 
kullanımlara ilişkin 
görseller. Caddenin 
büyük oranda araç 
parkı olarak kullanılışı.

P2P2
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B-B’ Kesiti

A-A’ Kesiti

P2

P2
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C-C’ Kesiti

D-D’ Kesiti

E-E’ Kesiti

F-F’ Kesiti

G-G’ Kesiti

P2

P2
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• Tali bağlantılar kontrol altına alınır. Tali yollar, (90 derece) dik olacak biçimde ana yola bağlanır. Mümkün olduğunca 
tali bağlantılar azaltılır, bu kapsamda tali yollar birbirine bağlandıktan sonra ana caddeye bağlanır.

• Caddeye bakan açık alanlarda ticari ön bahçe (kafe oturma alanları, vitrin/sergi alanları vb.) kullanımı için alan ayrılır, 
bu bağlamda otoparklar imkan verdiğince yan ve arka cephelere konumlandırılır, cephelerin caddeye bakan zemin kat 
kullanımları yayanın dolaşımını artıracak kullanımlardan seçilmelidir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, PN-X, PN-
XI).

• Cadde boyunca farklı kademe ve içerikte açık alan sunumu sağlanmalıdır.

• Caddeye bağlanan diğer caddelerin ilk 100 metresinde cephe sürekliliğini sağlamak için yapı ve yol arasındaki mesafeler, 
ana cadde ile aynı tutulur ve zemin katlarda yayalara hitap eden ticari kullanımlar ve ön bahçe kullanımları sürdürülür.

• Henüz projesi yapılmamış adalar, bütün halinde parsel çizgilerine sadık kalınarak, otoparkları tali yollardan ve görsel 
kirlilik yaratmayacak şekilde, açık alanlar mümkünse ortak olacak, olamıyorsa ortak alan ile bütünlük sağlayacak 
biçimde, yapı izdüşümleri ile birlikte tasarlanır. Projesi ve inşaatı tamamlanmamış parsellerde ise açık alanlardaki sert/ 
yumuşak peyzaj dengesi yeşil alanlar lehine yeniden düzenlenir, ihtiyaç olan otopark sayıları netleştirilerek, konumları 
yapıların kör cephelerinde çözülür (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X).

• Yoğunluk, yapı yüksekliği, yapı taban alanı özellikle caddeden uzaklaştıkça azaltılır, açık alan oranı artırılır.

P2.a

P2.b

P2

P2
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P2

P2
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Cadde boyunca farklı kademe ve içerikte açık alan sunumu sağlanmalıdır. 
P2.a

P2
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Caddeye bakan açık alanlarda ticari ön bahçe (kafe oturma alanları, vitrin/sergi alanları 
vb.) kullanımı için alan ayrılır, bu bağlamda otoparklar imkan verdiğince yan ve arka 
cephelere konumlandırılır, cephelerin caddeye bakan zemin kat kullanımları yayanın 
dolaşımını artıracak kullanımlardan seçilmelidir.

P2.b

P2
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Çeçenistan Caddesi’nin sonunda demiryolu koridoruna komşu, henüz ulaşım bileşenlerinin ve açık yeşil alanların ele 
alınmadığı, yıkımı yapılmış ancak dönüşümü başlamamış alanın sınırındadır. Alanda yapıların zemin katlarındaki ticari 
kullanımlar aktif, ancak üst katlardaki konut kullanımları henüz doluluğa ulaşmamıştır. İnşaatı yeni tamamlanmış olan bu 
alanda, cadde boyunca devam eden, yapıların cadde ile arasında konumlanmış otoparklara bu alanda da rastlanmaktadır 
ancak henüz yeşil alanlar ve açık alanlar oluşturulmamıştır. Bu durum sürekli bir açık yeşil alan sistemi ile yapılar arasında 
ortak mekânlar yaratmak için bir fırsata dönüştürülebilir. Yapıları birbirleriyle ortak yeşil alan oluşturmaya teşvik etmek, 
en azından yapıların yeşil alanlarını birbirleri ile komşu alanlarda oluşturulması için teşvik etmek önemlidir. 

P3 Dönüşüm Alanı Komşuluğunda Bir Alan

P3

konya.bel.tr
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A-A’ Kesiti

B-B’ Kesiti

C-C’ Kesiti

P3
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• Kavşak standartları sağlanır. Dörtyolun bir araya geldiği kontrolsüz kavşaklarda, göbek, sinyalizasyon, yaya geçişleri 
eklenerek kavşaklarda trafik akışı düzenlenir.

• Trafik akış hızı ve sürekliliği kontrol altına alınır. Caddeler boyunca şerit genişliklerinin aynı olması, refüjlerin 
standartlarının sürekliliği sağlanır.

• Caddeye bakan açık alanlarda ticari ön bahçe (kafe oturma alanları, vitrin/sergi alanları vb.) kullanımı için alan ayrılır, 
bu bağlamda otoparklar imkan verdiğince yan ve arka cephelere konumlandırılır, cephelerin caddeye bakan zemin kat 
kullanımları yayanın dolaşımını artırıcı kullanımlardan seçilmelidir (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X).

• Yaya dolaşımı/yürünebilirlik kesintisiz olarak cadde boyunca ve meskun mahal içlerine kadar sağlanır. İhtiyaç 
olduğunda daha sık, ancak en fazla 50 metre aralıklarla sinyalizasyon ile kontrol edilen hemzemin yaya geçişleri 
konumlandırılır. Yaya dolaşımının arka sokaklardaki meskun mahallere, taşıttan arındırılmış yaya yolları ile sızması 
sağlanır.

• Arka cepheler, yapılar arası adaiçi alanlar ortak alan düzenlenir. Ortak alanların sert zemin oranı toplam alanın 1/3’ünü 
geçemez (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-V).

C3.a

C3.b

P3.a

P3.b

P3

P3
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• Henüz projesi yapılmamış adalar, bütün halinde parsel çizgilerine sadık kalınarak, otoparkları tali yollardan ve görsel 
kirlilik yaratmayacak şekilde, açık alanlar mümkünse ortak olacak, olamıyorsa ortak alan ile bütünlük sağlayacak 
biçimde, yapı izdüşümleri ile birlikte tasarlanır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-X). Projesi ve inşaatı tamamlanmamış 
parsellerde ise açık alanlardaki sert/yumuşak peyzaj dengesi yeşil alanlar lehine yeniden düzenlenmesi, ihtiyaç olan 
otopark sayıları netleştirilerek, konumları yapıların yan cephelerinde çözülmesi önerilir

• Yol boyunca ve çevresinde yapı oranlarında (yükseklik, derinlik, uzunluk) ve biçimlerinde (bitişik nizam, ayrık nizam, 
çeper blok, monoblok vb.) çeşitlilik sağlanır, tek düzelikten kaçınılır. Yoğunluk, yapı yüksekliği, yapı taban alanı 
özellikle caddeden uzaklaştıkça azaltılır, açık alan oranı artırılır (Bkz. Strateji Belgesi, H1, PN-IX, PN-XI, PN-XII).

• Kapalı yerleşimlerde açık alanların birbirleri ile süreklilik teşkil etmesi, giriş çıkışlarının birbirlerini karşılaması 
dolaşımın devamlı olması önerilir.

P3

P3
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Henüz projesi yapılmamış adalar, bütün halinde parsel çizgilerine sadık kalınarak, 
otoparkları tali yollardan ve görsel kirlilik yaratmayacak şekilde, açık alanlar 
mümkünse ortak olacak, olamıyorsa ortak alan ile bütünlük sağlayacak biçimde, 
yapı izdüşümleri ile birlikte tasarlanır. 

P3.a

P3
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Kavşak standartları sağlanır. 4 yolun bir araya geldiği kontrolsüz kavşaklarda, 
göbek, sinyalizasyon, yaya geçişleri eklenerek kavşaklarda trafik akışı düzenlenir.

P3
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Bozyiğit R., Kaya B. (2019). Meram Dere Vadisi’nin (Konya) Floristik Özellikleri. European Journal of  Science 
and Technology No. 17, pp. 888-900.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları (2017). Kentsel Mekansal Standartlar. Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2018). Yağmur Bahçesi Uygulama Kılavuzu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları (2019). Bisiklet Yolları Kılavuzu. Ankara

Chicago River Design Guidelines. (2019). City of  Chicago. Department of  Planning and Development.

City of  Melbourne (2018). Central Melbourne Design Guide
https://participate.melbourne.vic.gov.au/amendmentc308/melbourne-design-guide; 
Erişim Tarihi: Eylül, 2020.
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