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1. GİRİŞ 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na dayanarak plan yapma ve yaptırma yetkisi alan İl 

Özel İdaresi'nce, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin birlikte hazırladığı ve 1998 yılında yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Bursa 

Çevre Düzeni Planı’nın; 

- Zaman içerisinde kentin ihtiyaçlarının gerisinde kalması,  

- Bursa’nın 2020 projeksiyonunu yansıtacak verilerin 12-15 yıl öncesine ait olması 

ve 

- Revizyonun yeterli olmayacağı 

düşünceleriyle, yeni bir çevre düzeni planı yapılmasına karar verilmiştir.  

 

21 Aralık 2010 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Özel İdaresi arasında 

yapılan bir protokol ile "Bursa İl Çevre Düzeni Planı" çalışmaları başlatılmıştır. Protokol 

gereği, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bursa İli 

1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'nı hazırlamak için farklı uzmanlık alanlarından 

oluşan gruplar kurmuştur. Oluşturulan gruplar içerisinde yer alan Doğal Yapı Çalışma 

Grubu, Çevre Düzeni Planı üretim sürecinde temel veri ve bilgilerin derlenmesi ve 

yorumlanması misyonunu üstlenerek plan kararlarını yönlendirecek bulgulara ulaşmıştır. 

 

Bursa İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında kurulan Doğal 

Yapı Grubu;  

 Yerbilimleri  

 Orman ve Ekoloji 

 İklim  

 Toprak ve Arazi Kullanımı  

 Çevre Sorunları 

başlıkları altında yer alan farklı uzmanlıklardan oluşan alt gruplar kapsamında 

çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Her bir alt grup kendisine özgü analiz çalışmalarını 

gerçekleştirmiş, sentez bulgularını üretmiş ve bunlara ait değerlendirmelerde 

bulunmuştur. 

 

Yerbilimleri araştırmaları; jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji, maden yatakları ve 

enerji kaynakları, kütle hareketleri, depremsellik başlıkları altında gerçekleştirilmiş olup, 

çalışmalar sonucunda "Yerleşime Uygunluk" ve "Arazi Kullanımı"na ilişkin görüş ve 

öneriler belirtilmiştir. 

 

Orman ve Ekoloji araştırma grubu çalışmaları kapsamında; Bursa İli'nin orman varlığı 

fonksiyonları ve genel özellikleriyle incelenmiş, 2B alanları ile özel orman alanlarının 

tespiti çalışmaları yapılarak orman sınırları tanımlanmış, doğal ve rekreasyonel peyzaj 

kaynak değerleri kapsamında koruma statüsüne sahip alanlar incelenmiş, doğal açık 

hava rekreasyon kaynakları değerlendirilmiş ve biyolojik yapıya ilişkin analizler 

gerçekleştirilmiştir.  Yapılan çalışmalarla Bursa İli'nin orman varlığının ve ekolojik 

yapısının önemli özellikleri ve üstlendikleri fonksiyonlar tanımlanarak planlamaya altlık 

oluşturulması amaçlanmıştır. 
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İklim çalışmaları; mevcut meteoroloji istasyonlarında ölçülen yağış, rüzgar, sıcaklık, nem, 

bulutluluk ve güneşlenme gibi belli başlı meteoroloji parametreleri çerçevesinde 

değerlendirilerek tarım, orman, ulaşım, şehirleşme ve çevre gibi değişik sektörlerin 

yorumuna sunulmuştur. 

 

Toprak ve arazi kullanımı araştırma grubu, il arazi varlığı hakkında, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde bilimsel, doğru ve güvenilir veri 

toplanması, verilerin düzenlenmesi, analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi 

kapsamında çalışmalar yürütülerek planlamaya altlık olacak veri katmanlarını ve sektörel 

projeksiyonlarını ortaya koymuştur.  

 

Toprak ve arazi kullanım çalışmaları kapsamında “Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı”ndan alınan STATİP çalışması verileri kullanılmış, ancak söz konusu verilerin 

yetersizliği nedeni ile toprak ve arazi kullanımına ilişkin olarak edinilen diğer bilgilerden 

de yararlanılarak olabildiğince verinin doğrulanması sağlanmış ve doğal yapı sentezi 

kapsamında kullanılmıştır. Ancak özellikle alt ölçekli çalışmalar açısından yetersizliği 

görülen toprak ve arazi kullanımına ilişkin mevcut veri alt yapısının güçlendirilmesine 

yönelik çalışmaların ivedilik arz ettiği görülmüştür. 

 

Çevre sorunları araştırmaları kapsamında, Bursa İli'ni tehdit eden çevre sorunları hava 

kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, su ve atık su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği 

başlıkları altında incelenmiş, çevre korunması adına alınması gereken önlemler ortaya 

konulmuştur. Ancak, çevre sorunlarına ilişkin çalışmada da mevcut veri ve bilgilerin 

yetersizliği, kirlilik ölçümlerinin yapılmaması, yetersiz yapılması ya da yeterli noktada 

yapılmaması gibi nedenlerle eksik ya da yetersiz veri sorunu yaşanmıştır. Bu nedenle, 

yürütülen çalışma kapsamında lokal verilerden yararlanılmış, alt ölçekli çalışmalarda 

konunun detaylı olarak ele alınabilmesi için ise stratejik yaklaşımlar kapsamında 

parametre ölçümlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 

 

Doğal Yapı Çalışma Grubu tarafından ortaya konulan bulgular, mekansal planlama 

çalışmalarının doğaya uyumlu gelişim ilkesi doğrultusunda yönlendirilmesi 

açısından önem taşımaktadır.  

 

Doğal Yapı Çalışma Grubu’nca gerçekleştirilen araştırmalar ve elde edilen bulgular,  

Planlama çalışmalarıyla alana yüklenen işlevlerin doğanın taşıma kapasitesinin üzerine 

çıkmaması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması kapsamında yönlendirmeler 

içermektedir. Bu yaklaşımla, Bursa İli’nin kendine özgü ve eşsiz doğal özelliklerinin 

korunması ve il bütününde yaşam destek sistemlerinin geri dönüşü olmayacak biçimde 

tahrip edilmesinin önlenmesi kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmalarda 

ayrıca, yenilenemez kaynaklar arasında yer alan özellikle toprak kaynaklarının koruma ve 

kullanım sınırları tanımlanmıştır.  

 

Doğal Yapı Çalışma Grubu içerisinde yer alan her bir alt grup tarafından yapılan inceleme 

ve araştırmalar, mekansal değerlendirmeler ve GZFT analizleri doğrultusunda gerek 

insan yaşımı ve yerleşimlerine gerekse diğer canlılara ve yaşama ortamlarına ilişkin 

özelliklerin ve risklerin tanımlanmasını sağlamış, böylelikle sakınım konu ve odakları 

tanımlanmıştır. Sakınım yaklaşımı bir yandan deprem gibi doğrudan ve/veya dolaylı 
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etkileri bulunan doğal afet risklerine açık alanların, diğer yandan canlı yaşamın 

sürdürülebilirliği açısından kritik ekosistemlerin tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. 

 

Doğal Yapı Grubu bünyesinde yer alan alt gruplarca gerçekleştirilen çalışmalar 

sonucunda elde edilen bulgular ve yapılan değerlendirilmeler doğrultusunda, 1/100.000 

Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı üretim sürecinde altlık olarak kullanılacak, Doğal Yapı 

Sentezi oluşturulmuştur. 

 

Bu raporda, "Doğal Yapı Sentezi"nin üretilmesinde kullanılan yöntem yaklaşımına, 

sentezi şekillendiren temel bulgulara, doğal yapı gruplarınca gerçekleştirilen GZFT 

analizlerine, üretilmiş sentez paftasının yorumlarına ve sentez çalışmalarının planlama 

sürecinde katkısının arttırılması amacıyla hedef ve stratejilere yer verilmiştir. 

 

Yöntem yaklaşımında, sentez paftasının üretilmesinde kullanılan kriterlere ve nasıl bir 

yorumlama tekniğinin kullanıldığına, temel bulgular kapsamında, sentez'in 

oluşturulmasına ışık tutan her bir uzmanlık alanı tarafından üretilen veri ve bilgilere, 

GZFT başlığı altında; 

 Doğal kaynaklar, 

 Kaynak kullanımı, 

 Risklerden sakınım ve  

 Yaşam kalitesi  

açısından güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmelere, sentez 

başlığı altında ise mekansal değerlendirmelere değinilmiştir. Hedefler ve stratejiler 

çerçevesinde ise, plan üretim sürecinde göz önünde bulundurulması gereken; 

 Koruma, 

 Kullanım, 

 Sakınım ve  

 Yaşam Kalitesi 

yaklaşımlarına yer verilmiş plan uygulama hükümlerinin Bursa bütününde yaşam 

kalitesinin korunması ve geliştirilmesine katkısını arttırabilmek amacıyla yorumlamalarda 

bulunulmuştur. 
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2. DOĞAL YAPI SENTEZİ YÖNTEM YAKLAŞIMI (METODOLOJİ)  

 

Doğal yapı sentezi çalışması,  Doğal Yapı Çalışma Grubu bünyesinde yer alan alt 

gruplarca (i) üretilen veri ve bilginin incelenmesi, (ii) mekansal ve yönetsel 

değerlendirmelerde kullanılmak üzere sınıflandırılması, (iii) doğal yapı ve doğal kültürel 

değerler sentezinin üretilmesi, (iv) hedefler ve stratejik değerlendirmelerin yapılması 

başlıkları altında gruplandırılabilecek dört aşamadan oluşan bir yaklaşımla ele alınmıştır 

(Şekil 2.1). 

 

Çalışmanın ilk aşamasında; yerbilimleri, orman ve ekoloji, iklim, toprak ve arazi 

kullanımı, çevre sorunları alt grupları tarafından gerçekleştirilen mekansal analiz ve 

sentez çalışmalarıyla, GZFT analizleri ve bulgulara dayalı değerlendirmeler incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda her bir alt grup tarafından sunulan veri ve bilgiler iki ana 

değerlendirme başlığı altında toplanmıştır. Bu başlıklardan ilki fiziksel plan kararlarına 

altlık olacak "Doğal Yapı Temelinde Mekansal Kümelerin (Statülerin) 

Tanımlanması", ikincisi ise plan hükümlerinin geliştirilmesinde altlık olacak "Doğal 

Kaynak ve Çevre Yönetimi Değerlendirmeleri"dir.  

 

Çalışmanın ikinci aşamasında, yer bilimleri, orman ve ekoloji ile toprak ve arazi kullanımı 

alt gruplarının ürettikleri sentez paftalarında yer alan ana gruplandırmalar 

değerlendirilmiş (Şekil 2.2), üçüncü aşamasında ise sentez bulguları ArcGIS ortamında 

birleştirilerek Bursa İli "Doğal Yapı Sentezi" oluşturmuştur (Tablo 2.1, Şekil 2.3). 

 

Üretilen doğal yapı sentezi koruma ve kullanım kararlarını ve mekansal işlev 

tanımlamalarını yönlendirecek dört temel sınıf altında gruplandırılmıştır. Bu sınıflar; 

 

1. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları  

2. Doğal Değerleri Nedeni ile Kullanımı Yasalarla Sınırlanmış Koruma Alanları  

3. Yer Bilimleri Açısından Riskli Alanlar  

4. Diğer Alanlar  

 

başlıkları altında toplanmıştır. 

 

Çalışmanın dördüncü ve son aşamasında ise elde edilen tüm bilgi ve bulgulardan 

hareket edilerek doğal kaynak ve çevre yönetimi kapsamında "Hedef ve Stratejiler" 

tanımlanmıştır. Hedef ve stratejilerin oluşturulmasında Doğal Yapı Çalışma Grubu 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalar yanı sıra Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

(BEBKA), Bursa İl Özel İdaresi ve Bursa Belediyesi’nce hazırlanan stratejik planlar da 

incelenerek yürütülen çalışma ile ilintili olanlardan da yararlanılmıştır. Böylelikle, 

mekansal ve kurumsal planlar arasında entegrasyonun kurulması hedeflenmiştir.    
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Şekil 2.1. Doğal Yapı Sentezi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 

 

İNCELEMELER 
 

(YERBİLİMLERİ, ORMAN VE EKOLOJİ, İKLİM, TOPRAK VE ARAZİ KULLANIM, ÇEVRE SORUNLARI) 

 

VERİ VE BİLGİNİN SINIFLANDIRILMASI 

 

MEKANSAL 
(DOĞAL YAPI TEMELİNDE MEKANSAL 

KÜMELER) 

YÖNETSEL 
 (DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE YÖNETİMİ 

DEĞERLENDİRMELERİ) 

 

HEDEFLER VE STRATEJİK  

DEĞERLENDİRMELER 

DOĞAL YAPI SENTEZİ 
(BURSA İLİNDE BÜTÜNLEŞİK KORUMA, 

ÖNCELİKLİ KORUMA VE KULLANIM, 

SAKINIM MEKANSAL STATÜLERİNİN 

TANIMLANMASI) 

YERBİLİMLERİ, ORMAN VE 

EKOLOJİ, TOPRAK VE ARAZİ 

KULLANIM MEKANSAL 

DEĞERLENDİRMELERİ 

İKLİM VE 

 ÇEVRE SORUNLARI 

DEĞERLENDİRMELERİ 

GZFT ANALİZLERİ 
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Şekil 2.2. Yer Bilimleri, Orman ve Ekoloji ile Toprak ve Arazi Kullanımı Gruplarınca Üretilen 

Sentez Verileri 
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Tablo 2.1. Doğal Yapı Sentezi Üretiminde Kullanılan Veri Grupları 

 
Orman ve 

Ekoloji 
Toprak ve Arazi Kullanımı Yerbilimleri 

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Tanımlı 

Koruma 

Alanları 

Bütün Orman 

Alanları, 

Sit Alanları,  

Ramsar Alanı,  

Milli Park 

Alanları 

I. ve II. sınıf kuru tarım ar. 

I-IV. sınıf sulu tarım ar.+yetersiz 

sulama  

I-VI. sınıf bahçe alanları 

I. ve II. sınıf çayır-mera, orman 

STATİP SINIFLARI 

Sulu mutlak tarım alanları 

Kuru mutlak tarım alanları  

Dikili tarım arazileri 

Ova koruma alanı 

DSİ proje işletme 

Özel ürün arazileri 

Mera 

İçme Suyu Havzalarının 

Mutlak-Kısa Mesafe 

Koruma Kuşakları,  

Taşkın Alanları, 

Sazlık-Bataklık, Kumul-

Kumsal Alanlar,  

Sıcak, Mineralli, Şişelenmiş 

Kaynak Suyu, 

İçme Suyu Kaynak ve 

Kuyularının Koruma 

Kuşakları 

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Kullanımı 

Yasalarla 

Sınırlanmış 

Koruma 

Alanları 

2B Alanları,  

Özel Orman 

Alanları 

III. sınıf kuru tarım 

III. sınıf çayır-mera orman 

VII. sınıf bahçe alanları 

STATİP SINIFLARI 

Sulu marjinal araziler 

DSİ proje (plan, proje, ihale) 

İçme Suyu Havzalarının 

Orta Mesafe Koruma 

Kuşakları 

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlar 

  

(Alüvyon, Yapay Dolgu, 

Aktif Heyelan Alanları ve 

Yamaç Eğimi >50 Derece 

Olan Alanlar) 

(Miyosen Yarı Pekişmiş 

Alanlar, Pasif-Potansiyel 

Heyelan, Akma ve Yamaç 

Eğimi 30-50 Derece Olan 

Alanlar) 

Diğer Alanlar  

Orman ve Doğal 

Alan Koruma 

Statüsü Dışında 

Kalan Alanlar 

Kayalık 

Maden 

Mevcut yerleşim  

STATİP SINIFLARI 

Kuru marjinal araziler 

Diğer araziler 

Pekişmiş, sağlam kayaç 

topluluğu 
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Şekil 2.3. Doğal Yapı Sentezini Oluşturan Veri Katmanları 
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3. DOĞAL YAPI SENTEZİ ÇALIŞMASINI YÖNLENDİREN TEMEL BULGULAR  

3.1. YERBİLİMLERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

BULGULAR 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları çerçevesinde, 

Yerbilimleri Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Bursa İl bütününde ve özellikle 

Bursa İli’nin 3030 sayılı yasa ile sınırlanmış alanında, jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, 

hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi ve depremsellik kapsamında gerçekleştirilmiştir. Grup 

tarafından 1/25.000 ölçek detayında gerçekleştirilen mekansal değerlendirmeler, 1/100.000 

ölçekli paftalarla sunulmuştur. Grup ayrıca, planlama çalışmalarında yönlendirici veri olarak 

kullanılabilecek değerlendirmeler ve GZFT analizi çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. 

 

3.1.1. Jeoloji 

 

Yer Bilimleri Araştırma Grubu'nca, Jeolojik yapıya ilişkin çalışmalar kapsamında 1/25.000 

ölçekli jeoloji haritaları, ArcMap10 programı desteğiyle ve sayısal arazi modeli ile 2 m piksel 

çözünürlüklü uydu görüntülerinden yararlanılarak 1/25.000 ölçek detayında yeniden 

haritalanmış ve zaman kaya haritası oluşturulmuştur. Daha önce MTA ve diğer araştırıcılar 

tarafından haritalanmış 67 Formasyon bu çalışmada 42 zaman kaya harita birimine 

indirgenmiştir. 

 

Yapılan çalışmalarla, Bursa İli’nde haritalanan farklı zaman aralıklarında oluşmuş magmatik, 

metamorfik ve sedimanter formasyonların bulunduğu görülmüştür. Bursa İli stratigrafi ve kaya 

türü özellikleri "Yer Bilimleri Sentez Raporu"nda detayı ile ele alınmıştır. 

 

Yer Bilimleri Araştırma Grubu tarafından jeolojik yapıya ilişkin olarak ele alınan bir diğer 

önemli konu "Bölgesel Tektonik"tir. Bölgesel tektonik değerlendirmelerine ilişkin detaylı 

bilgiler sentez raporunda bulunmakla birlikte burada planlama sürecinde özellikle dikkate 

alınması gereken değerlendirmelere yer verilmiştir. Bursa İli Kuzey Anadolu Fay (KAF) 

sisteminin kollara ayrıldığı bir bölgede yer almaktadır. Bu kollar, Bolu’dan İzmit Körfezi 

Marmara Denizi ve Saroz Körfezi'ne uzanan KAF kuzey kolu, Pamukova, İznik Gölü, Gemlik 

Körfezi, Bandırma Körfezi üzerinden Behramkale’ye uzanan KAF orta kolu, Mekece, 

Yenişehir Havzası Bursa Ovası güneyi, Uluabat Gölü güneyi, Kemalpaşa, Balıkesir 

üzerinden Ayvalık’a uzanan KAF güney koludur (Yaltırak, 2002). Bursa sınırları dâhilinde 

Kuzey Anadolu fayının orta ve güney kolunun segmentleri yer alır. Kuzey Anadolu Fayı’nın 

morfolojisini en çok etkilediği il Bursa’dır. 

 

Bursa İli'ndeki diğer bir fay zonu ise Trakya-Eskişehir Fay zonu olarak tanıtılan KB-GD 

doğrultulu sistemdir (Sakınç vd 1999; Yaltırak,2002). Bu sistemde KAF ile etkileşimli olarak 

çalışan Bursa ovalarının oluşumunda önemli rolü olan diğer bir aktif fay kuşağıdır. Bursa 

İli'ndeki tektonik olarak aktif havzalar; İznik Gölü , Gemlik-Bandırma Körfezi arası deniz alanı, 

Yenişehir Ovası, Bursa Ovası, Çayırköy Ovası, Uluabat Havzası, İnegöl Ovası’dır. 

 

Bursa İli'nde özellikle Bursa Şehri'nin kurulduğu alan Uludağ Yükselimi ile Bursa Ovası 

arasındaki sınırı oluşturan aktif Bursa fayıdır. Bursa İli içinde 75 adet morfolojide ve jeolojide 

izi gözlenen aktif fay haritalanmıştır. 
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Bursa'da Mw 6-6.9 arası deprem üretme potansiyeli olan fay sayısı 39 olup, Mw 7 den büyük 

deprem potansiyel olan dört fay bulunmaktadır. Özellikle İznik-Gemlik-Bandırma hattında yer 

alan orta kol parçalarının tüm ili etkileyecek kadar büyük deprem üretme potansiyeli vardır. 

 

Bursa İli için tehlike oluşturan faylar sadece İl sınırları dahilinde olan faylar değildir. Özellikle 

Armutlu Yarımadası'nı sınırlayan Armutlu fayı ve aynı şekilde Balıkesir İli sınırları dahilinde 

Manyas-Edremit fay zonu da dikkate değer deprem kaynaklarıdır. 

 

3.1.2. Jeomorfoloji  

 

Yer Bilimleri Araştırma Grubu'nca jeomorfolojik yapıya ilişkin çalışmalar sonucunda elde 

edilen önemli bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

 

Marmara Bölgesi doğusu ve güneyinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzey, orta ve güney 

kolunun hareketliliği, Geç Miyosen-Pliosen’den beri Bursa İli arazisini şekillendirmektedir. 

Buradaki tektonik yükselim ve havza yapılarının gelişimine katkı vermektedir (Şengör ve 

Yılmaz 1981; Barka, 1992; Selim, 2004). Bu nedenle, Bursa İli'nde havza-blok strüktürüne 

(Ardel, 1943; Ardel, 1956; Ardel, 1960) fazla sayıda (Karacabey, Bursa, Yenişehir, İnegöl 

havzalarında ve hatta İznik Gölü havzasında) rastlanır. Bunun yanında, ana morfolojik 

birimlerden dağ, plato ve ovalar ile taban düzlükleri yer alır. 

 

Bursa İli'nin % 40’ını dağlar, % 30’unu platolar, %26'sını ovalar kaplamaktadır. Eser miktarda 

bataklık vardır. Akarsularının tamamı dış drenaja-denizlere bağlantısı olan açık havza 

karakterli akarsularıdır. Göller ise İl'in % 4'ünü kaplar. Bursa İli'nin, Kurşunlu-Mudanya-

Gemlik-Narlı arasındaki 106 km uzunluğundaki kıyı şeridi boyunca alçak kıyılar ve geniş 

kumsallar bulunur.   

 

3.1.3. Hidroloji 

 

Yer Bilimleri Araştırma Grubu'nca hidrolojik yapıya ilişkin çalışmalar sonucunda elde edilen 

önemli bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

 

Bursa yüzeyinin 1/20’si su ile kaplı olup, yüzeysel sular kapsamında değerlendirilen doğal göl 

yüzeyleri (İznik Gölü 31.400 ha, Uluabat Gölü 16.000 ha) toplam 47.400 ha ve baraj 

rezervuar yüzeyleri (Gölbaşı Barajı 205 ha, Doğancı Barajı 155 ha, Demirtaş Barajı 95 ha, 

Hasanağa Barajı 31 ha, Büyükorhan Barajı 110 ha) ise toplam 596 ha alan kaplamaktadır.  

 

Bursa'da toplam su potansiyeli DSİ verilerine göre, kişi başına düşen su miktarı kapsamında 

değerlendirildiğinde Türkiye ortalamasının 1.600 m³/yıl, Bursa'nın ise 2.500 m³/yıl üzerinde 

olduğu söylenebilir. 

 

Bursa İli'nde yıllık ortalama yağış 693 mm ortalama akış verimi 9,5 l/s/km²’dir. Akışın yağışa 

oranı ise %43 düzeyindedir (yağışın %43’ ü akışa geçmektedir). Yerüstü su kaynakları 5.678 

hm³/yıl, yeraltı su kaynakları da 409,5 hm³/yıl olmak üzere toplam 6.087,5 hm³/yıl’dır. 

 

İlde 4 büyük akarsu bulunur. Bunlar Susurluk Çayı ve Nilüfer Çayı kollarıyla Marmara 

Denizi'ne sularını taşıyan Kocaçay, Orhaneli Çayı ve Emet Çayı kollarıyla Uluabat Gölüne 
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sularını gönderen Mustafakemalpaşa Çayı, İnegöl Havzası’nın sularını toplayıp Boğazköy 

Barajına ulaştıran Kocasu Çayı ve Yenişehir Havzasını drene ederek Sakarya Nehrine katılıp 

sularını Karadeniz’e ulaştıran Göksu Çayı’dır. Nilüfer Çayı ve yan kolları etrafında taşkın riski 

olan alanlar bulunmaktadır. 

 

Bursa'da İznik ve Uluabat gölleri dışında doğal göl bulunmamakla birlikte çok sayıda içme ve 

sulama amaçlı olarak kullanılan baraj bulunmaktadır. Söz konusu yüzey suyu kaynakları 

tarımsal faaliyetler ve yerleşim atıklarından dolayı kirlenmiştir ya da kirlenme riski 

taşımaktadır. Bursa İli içinde bulunan içme suyu barajlarına ait koruma kuşakları bulunmakla 

beraber, sulama suyu barajları ve göletleri etrafında koruma kuşakları oluşturulmamıştır.  

 

3.1.4. Hidrojeoloji 

 

Yer Bilimleri Araştırma Grubu'nca hidrojeolojik yapıya ilişkin çalışmalar "Yer Bilimleri Sentez 

Raporu" kapsamında; 

 

 Hidrolojik Bilanço 

 Hidrojeolojik Ortamlar-Akifer Türleri 

o  Akiferlerin Hidrolik Katsayıları 

o Eş Yeraltı Su Düzeyi 

o Aşırı Çekim Yapılan ve Yeraltı Suyu Kirlenme Bölgeleri 

 Su Kaynakları  

o Soğuk Su Kaynakları 

 Sondaj kuyuları 

 Memba (Kaynak) suları 

 Bursa içme suyu pınarları 

 Pınarlar (kaynaklar) 

 Yüzeysel su kaynakları 

 Yeraltı su kaynakları (Çekirge grubu kuyuları, Hacivat Deresi 

grubu kuyuları) 

 Ticari memba suları 

 Ticari maden suları 

o Sıcak Su Kaynakları 

 Bursa İli sıcak su kaynakları 

 Çekirge Bölgesi 

 Kaynarca-Kükürtlü Bölgesi 

 İlçelerdeki sıcak su kaynakları 

 Bursa İli sıcak su sondajları 

 Çekirge Bölgesi sondajları 

 Kaynarca-Kükürtlü Bölgesi sondajları 

 

başlıkları altında detaylı olarak ele alınmış olup, ayrıca hidrojeolojik yapıya ilişkin paftalar 

üretilmiştir. 
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3.1.5. Maden Yatakları ve Enerji Kaynakları 

 

Yerbilimleri Çalışma Grubu'nca, Bursa İli'nde madencilik faaliyeti sürdürülen noktalar 

gezilerek incelemelerde bulunulmuş, incelenen maden sahaları Enerji Bakanlığı Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) en son Ağustos 2010 tarihinde revize edilmiş ruhsat kayıt 

bilgileri ve Maden Teknik Arama Enstitüsü (MTA)'nün eski yıllarda kayda geçirmiş olduğu 

verilere göre planlanmış ve sonuçlandırılmıştır. 

 

İşletme ruhsatı alanlarının ilçe alanlarına oranı dikkate alındığında Orhaneli İlçesi'nin krom ve 

kömür yataklarıyla madencilik faaliyetleri açısından en yoğun ilçe olduğu belirlenmiştir. 

Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin kapladığı bölgedeki işletmelerin çoğunu 

bloktaş (mermer) ocakları oluşturmaktadır. Bor, kırmataş, kaolen ve kömür işletmeleri ise 

sınırlı sayıda ocaklarda üretilmektedir. Orhaneli, Keles ve Harmancık Bölgesi ülkemizin krom 

madeni bakımından zengin bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu üç ilçeye ait arazinin önemli 

bir kısmı krom madenciliği açısından ruhsatlandırılmıştır. Orhaneli Bursa İli'nde metalik 

maden ruhsatlarının en yoğun olduğu ilçe durumundadır. Orhangazi ile Gemlik arasında, 

Yalova-Bursa Karayolunun Armutlu Yarımadası tarafında kalan bölgede kırmataş kalker, 

kalsit ve yapıtaşı üretimi yapılan ocaklar bulunmaktadır. İnegöl-Yenişehir yoluna yakın birçok 

noktada kırmataş ocağı bulunmaktadır. 

 

Maden ocaklarının oluşturduğu çevresel sorunlar incelendiğinde genel olarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır. Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin bir bölümünde yoğun olarak 

işletilmekte bulunan bloktaş ocaklarının bazılarının orman vasfı olan alanlarda bulunması, 

işletme sırasında toz, gürültü, sarsıntı vb sorunların yanı sıra ocak atıklarının oluşturduğu 

görüntü kirliliği önem kazanmaktadır.  

 

Devecikonağı’nda bulunan Bükköy Madenciliğe ait yer altı kömür işletmesinin çevresel etkisi 

ihmal edilebilecek düzeydedir. Kestelek (Mustafakemalpaşa) Çayı’na komşu bir alanda 

yıllardan bu yana süre gelen Eti Madene ait bor işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmedeki 

çamur biriktirme havuzlarından zaman zaman bitişikteki Kestelek Çayı'na su kaçabileceği ve 

akarsuda bor kaynaklı kirliliğin oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Kestelek Çayı için diğer bir 

kirlilik tehdidi ise Devecikonağı-Gündoğdu arasına yerleşmiş olan mermer fabrikasından 

denetim dışı atıklar oluşturur. 

 

Deliklitaş mevkiinde nitelikli mermer bulunmasına rağmen bu bölge sit alanı içerisine 

girmektedir. 

 

3.1.6. Kütle Hareketleri (Heyelanlar) 

 

Bursa heyelanlardan olumsuz etkilenen iller arasında yer almaktadır. İl heyelanlardan zarar 

gören insan sayısı bakımından üçüncü, afet sayısı bazında ise dördüncü sırada yer 

almaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 

belediye başkanlıkları tarafından yerleşime uygunluk amaçlı yapılan çalışmalarda belirlenen 

kütle hareketlerinin tehdit ettiği alanlar ve MTA (2009) tarafından haritalanan heyelan 

bölgelerinin saha denetimleri ile “Bursa İli 1/100 000 Ölçekli Sayısal Heyelan Envanter 

Haritası” hazırlanarak aktif heyelan bölgeleri ile pasif ve potansiyel heyelan alanları 

belirlenmiştir.  
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Buna göre aktif heyelanlar Kuzey Anadolu Fayı ile İnegöl Fayının etki alanında 

bulunmaktadır. Bu alanlardaki yerbilimsel verilerin tümü sentez çalışmaları sırasında yeniden 

değerlendirilmiş ve heyelan riski yüksek bulunmuştur. Aktif heyelan alanları “Yasal 

Nedenlerle Korunacak Alanlar” olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Bölgelerde aktif heyelanların yanı sıra yoğun olarak pasif heyelan alanları da bulunmaktadır. 

Pasif heyelan alanları  “Yerbilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

 

3.1.7. Depremsellik 

 

İl genelinde deprem tehlikesinin belirlenmesinde esas olarak, Bursa İli ve yakın çevresinin 

jeolojik, jeomorfolojik, sismolojik, jeofizik, paleo-sismolojik ve jeodetik verileri kullanılarak 

deprem potansiyeli incelenmiştir. Bu araştırma sürecinde il sınırları ve yakın çevresinde 

tarihsel dönem (1900 yılı öncesi) ve aletsel dönem (1900 yılı sonrası) büyüklüğü 3 ve 4 den 

büyük depremler hakkında bilgi toplanmış ve deprem merkez dağılımı haritaları elde 

edilmiştir. Ayrıca İl sınırları dışına taşan aktif fay bilgileri de derlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Deprem merkezi bilgileri, fay düzlemi çözümleri ve aktif fay bilgileri derlenerek 20 adet 

deprem kaynak zonları belirlenmiştir. Belirlenen zonlar içerisinde olabilecek maksimum 

deprem büyüklükleri saptanmış ve bu büyüklükler esas alınarak olasılıksal deprem tehlike 

hesapları yapılmıştır. Jeolojik ve jeofizik saha verilerine dayanarak 1/100.000 ölçekli deprem 

tehlikesi haritası oluşturularak  Bursa İl geneli zemin sınıflaması yapılmıştır. 

 

Tsunami analizleri Bursa İli’nin kuzeyindeki Marmara Denizi kıyılarında Tsunami tehlikesinin 

varlığını ortaya koymuştur. Deterministik Tsunami analizlerine göre en kötümser tahminlere 

göre 3-5 m arasında Tsunami dalga yüksekliği beklenebilir. 

 

3.1.8. Yerbilimleri Grubu Sentezi 

 

Yapılan analizler ve bunların bütünsel değerlendirmeleri neticesinde Bursa İli'nin 10.737,73 

km² büyülüğündeki alanı yerbilimleri açısından ‘Yerleşime Uygunluk-Arazi Kullanımı’ 

çerçevesinde 4 grup altında toplanmıştır ve haritaya aktarılmıştır (Harita 3.1). Bunlar; 

 

1. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları 

Yerbilimleri Sentez Haritasına göre yerbilimleri açısından yasal nedenlerle korunacak alanlar 

toplamı 46.660,92 ha büyüklüğünde olup, Bursa İli'nin toplam %4,35’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Yasal nedenlerle korunacak alanlar; içme suyu havzalarının mutlak-kısa 

mesafe koruma kuşakları, taşkın alanları, sazlık-bataklık, kumul-kumsal alanlar, sıcak, 

mineralli, şişelenmiş kaynak suyu, içme suyu kaynak ve kuyularının koruma kuşaklarını 

kapsar. 

 

2. Doğal Değerleri Nedeni ile Kullanımı Yasalarla Sınırlanmış Koruma Alanları 

Yerbilimleri açısından yasal nedenlerle kullanımı sınırlandırılmış alanlar, içme suyu 

havzalarının orta mesafe koruma kuşaklarını kapsar ve toplam 24.948,01 ha’lık alanları 

kapsamaktadır. Bursa İli'nin toplam %2,32'lik kısmını oluşturmaktadır.  
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3.Yerbilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar 

Yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar toplam 445.640,54 ha’lık  alanı kapsamaktadır ve 

Bursa İli'nin toplam %41,50'lik kısmını oluşturmaktadır. Sakıncalı alanları, alüvyon, yapay 

dolgu, aktif heyelan, yamaç eğimi >50 derece olan alanlar, miyosen yarı pekişmiş alanlar, 

pasif-potansiyel heyelan, akma ve yamaç eğimi 30-50 derece olan alanlar oluşturmaktadır. 

 

4.Diğer Alanlar 

Pekişmiş, sağlam kayaç topluluğunun oluşturduğu yerbilimleri açısından diğer alanlar toplam 

556.523,24 ha’lık alan kaplamaktadır ve Bursa İli'nin toplam %51,83’lük kısmını 

oluşturmaktadır.  

 

 
Şekil 3.1. Yerbilimleri Sentez Haritası 

 

3.2. ORMAN VE EKOLOJİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

BULGULAR 

 

Orman ve Ekoloji Grubu'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda 2B alanları ile özel orman alanlarının 

tespiti çalışmaları yapılarak haritalanmıştır. Sayısal ortamda bulunmayan veriler 1/25.000 

ölçek hassasiyetinde sayısallaştırılmıştır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu 

sayısallaştırma sonuçlarını kontrol edebilmesi için köy sınırları kapsamındaki çizimi 

hazırlanmıştır. 
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3.2.1. Orman Alanlarının Sınırları 

Bursa İli orman varlığının en büyük bölümü, İl alanının güney, güney-doğu ve güney-

batısında yer almaktadır. Bursa İli Orman Alanları Tablo 3.1'de görülmektedir. 

 

Tablo 3.1. Bursa İli Orman Alanları 

ADI ALAN (m2) ALAN (Ha) YÜZDE ORAN % 

Bursa İl Alanı 10.737.727.159,49 1.073.772,72 100,00 

Orman Alanları 4.818.110.557,82 481.811,06 44,87 

Özel Orman 8.952.560,48 895,26 0,08 

2B Alanları 53.816.120 5.381,61 0,50 

 

Seçme orman alanları, Bursa orman varlığının % 0,77’sini teşkil etmektedir. Bursa orman 

varlığında normal koru (üretim orman alanları) toplam orman alanlarının % 64,22’sini, bozuk 

koru alanları ise % 33,20’sini oluşturmaktadır. Buradan da görülmektedir ki Bursa orman 

varlığı açısından önemli bir konumdadır. 

 

Mülga Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 2009 yılı İl Çevre Durum Raporu 

çalışmasında, Bursa İli orman ekosistemlerinin 3 bölümden oluştuğu belirtilmiştir. Bu 

bölümler; 

a. Kuru Orman (maki-kızılçam) Bölümü, 

b. Nemli Orman Bölümü ve  

c. Yarı Nemli Orman (meşe-karaçam) Bölümüdür. 

 

2B Alanları 

Bursa İli orman sınırları içerisinde 207 köyde toplam 2.868 2B alanı bulunmaktadır. 2B 

alanlarının toplamı 5.381,61 ha’dır. 2B alanlarının alansal büyüklük açısından en yoğun 

olduğu köyler alan büyüklüğü sırasına göre Karaköy, Eskikızılelma, Sincansarnıç, Gökçeler, 

Doğanalan, Hacıosman, Kocakoru, Yeniköy, Unçukuru, Dışkaya, Köreken, Fındıcak, Ağaçlı 

Köyleri olup bu köylerin Bursa İli içerisindeki dağılımları incelendiğinde, Bursa’nın güneyinde 

yer alan Gökçeler ve Karaköy ile Uluabat Gölü güney doğusunda ayrıca İznik Gölü’nün 

güneyinde yer aldıkları görülmektedir. 

 

Özel Orman Alanları 

Bursa İli'nde toplam 21 adet özel orman bulunmaktadır. Bunların toplam alanı 895,26 ha'dır. 

En büyük alana sahip özel ormanlar Görükle ve Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunmaktadır.  

 

Kent Ormanları 

Kent ormanı, Bursa Şehir Merkezi’ne 14 km, Bursa-Kestel yoluna 4 km. mesafededir. 

Hamamlıkızık Köyü Küreklidere Mevkiinde yer alıp 400,912 ha büyüklüğündedir. Bitki türlerini 

karaçam, kızılçam, kestane, göknar, porsuk, ardıç, kayın, ıhlamur, çınar, akçaağaç, 
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kocayemiş, sandal, katırtırnağı, mayasıl otu, kekik, çuha çiçeği, yüksük otu, sığırkuyruğu ve 

menekşe türleri oluşturur. Yaban hayatını karatavuk, ispinoz, saka, baştankara, sıvacı kuşu, 

çıvgın, karga, kızılkuyruk, kumru, serçe, bülbül ve ötleğen gibi kuş türleri oluşturmaktadır.  

 

Bursa İli sınırlarında Doğancı Mevkiindeki 3.555 ha orman alanı, Doğancı Baraj Gölü’nün 

dolmasını, arazi kayması ve yağmurlarla yıkanmasını önlenmesi amacıyla muhafaza ormanı 

olarak tescil edilmiştir. Taş ve maden ocaklarının 662 âdeti orman alanları, Ramsar ve sit 

alanlarında bulunmaktadır.  

 

Ramsar ve Sit Alanlarındaki maden ve taş ocaklarının ilçeler itibariyle dağılımı incelendiğinde 

170 adet ve 271,01 ha alan içinde M.Kemalpaşa İlçesi en çok ve en büyük işletmelere sahip 

olduğu görülmektedir.  

3.2.2. Doğal ve Rekreasyonel Peyzaj Kaynak Değerleri 

Doğal ve rekreasyonel peyzaj kaynak değerlerinin belirlenmesi kapsamında yapılan 

çalışmada, Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2000-2004-2006-2009 yılı İl Çevre Durum 

Raporları ile konuyla ilgili bilimsel yayınlar ve araştırmalardan yararlanılmıştır.  

 

Doğal ve rekreasyonel peyzaj kaynak değerleri; Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, 

Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Alanları, Sulak Alanlar, Av 

Hayvanları Koruma ve Üretme Sahası, Simgesel Öğeler ve Görsel Değerler, Doğal Sit 

Alanları olmak üzere dokuz ana başlık altında ele alınmıştır. 

 

Milli Parklar, bilimsel ve estetik bakımdan, ulusal ve uluslar arası ender bulunan doğal ve 

kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme (rekreasyon) ve turizm alanlarına sahip 

alanlardır. Bursa İli sınırları içerisinde Uludağ Milli Parkı bulunmakta olup 12.762 ha alan 

kaplamaktadır. Milli park alanının % 71’i orman, % 28’i çayırlık ve kayalık alanlar (Alpin zon) 

% 0,4’ü açık alanlar, % 0,1’i suyla kaplı alanlar, % 0,8’i ise yerleşim alanıdır.  

 

Uludağ coğrafik ve jeolojik özellikleriyle dikkat çekerken orman serveti, çok sayıda endemik 

ve nadir bitki türüne de ev sahipliği yaptığından büyük öneme sahiptir. 

 

Uludağ’ın muhtelif seviyelerde aralarında bariz topografik farklar bulunan üç muhtelif bölgeye 

ayrılır. Bunlardan birincisi ve en yüksekte olanı zirveler bölgesidir. İkinci kısım  yaylalar 

bölgesi, üçüncü ve aşağı kısım kenar bölgesidir. Uludağ Milli Park’ında kısa mesafedeki aşırı 

yükselti farkı, farklı iklim ve bitki zonları oluşmasına neden olmuştur. Park sınırları içinde 6 

farklı bitki zonu tanımlanmıştır. 

 

Uludağ florasını 171’i endemik olmak üzere 1320 bitki türünün oluşturduğu belirlenmiştir. 

Bunlardan 33’ü sadece Uludağ için endemiktir. Bu sayı içerisinde Türkiye için endemik 

olanların sayısı 138, nadir tür sayısı 16, Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında 3, Avrupa 

ölçeğinde nesli tehlikede olan 54 tür mevcuttur. 171 Endemik Türün 11’i çok tehlikede, 19’u 

tehlikede, 21’i zarar görebilir, 30’u tehlike altına girebilir ve zarar görebilir kategorisine 

yaklaşmış ve 84’ü az tehdit altında bulunmaktadır, 6 tür içinse yeterli veri toplanamamıştır. 
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Uludağ’daki endemik ve nadir türlerin tehlike kategorileri 6 kategoride belirlenmiştir. 

Uludağ’da 10 tür kurbağa, 12 tür kertenkele, 12 tür yılan, 3 tür kaplumbağa, 50’ye yakın kuş 

türü ve bunlara ilaveten birçok kabuklu, örümcek ve böcek türünün yaşadığı tespit edilmiştir. 

Seracılıkta ve bitkilerin döllendirilmesinde önemli yeri olan Bombus arılarının 11 türünün 

varlığı tespit edilmiştir. Ender bulunan türlerinde içinde bulunduğu 46 kelebek türünün varlığı 

bilinmektedir. Kızıl geyik (Cervus elaphus) neslini korumak amacıyla, 1962 yılında kurulan 

“Yeşiltarla Geyik ve Karaca Üretme İstasyonu” 2006 yılında kapatılmış ve geyikler doğaya 

salınmıştır.  

 

Uludağ Marmara Bölgesi'nin güneyinde karasal iklim ile Akdeniz ikliminin geçiş noktasında 

bulunur. Hâkim rüzgâr yönü Kuzey, Kuzey-Batı ve Güneybatıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 

şehir merkezinde 676,6 mm iken Uludağ zirvede 1460,4 mm.dir. Uludağ ve eteklerinde çok 

sayıda dereye kaynak oluşturan 145 adet su kaynağı mevcuttur. Kırkpınar kaynakları 

Bursa’nın önemli içme suyu kaynaklarıdır. Uludağ'da bulunan 7 adet sirk gölünden bugün 

sadece Göller Bölgesi, Kilimli Göl, Buzlu Göl, Kara Göl, Aynalı Göl, Koğukdere Gölü 

görülebilir. Suları soğuk ve besin bakımından fakir olduklarından içlerinde balık yaşamaz. 

 

Karabelen, Yılanlıkaya, Kirazlıyayla, Sarıalan, Çobankaya, Softaboğan Şelalesi, Bakacak  

Uludağ Milli Parkının başlıca kamp yerleridir.  

 

Tabiat Parkları: Bursa ili sınırları içerisinde 1 adet tabiat parkı bulunmaktadır. 11.07.2011 

tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın olurları ile 10,74 Ha alan Suuçtu Şelalesi tabiat parkı 

olarak ilan edilmiştir. 

 

Tabiat Anıtları: Bursa’da yüzlerce yıllık yaşamlarıyla birer doğal anıt durumunu alan Orhan 

Camisi Çınarı, Ulufeli Çınar, İnkaya Çınarı gibi  çok sayıda çınar vardır. Fakat Bursa İli 

sınırlarında Tabiat Anıtı olarak tescillenmiş alan bulunmamaktadır. 

 

Tabiatı Koruma Alanları: Bursa İli sınırları içerisinde tabiatı koruma alanı olarak tescil edilen 

bir alan bulunmamaktadır. 

 

Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Alanları: Bursa İli sınırları içerisinde 1 adet yaban hayatı 

geliştirme sahası bulunmaktadır. Bursa Karacabey Ovakorusu mevkiinde sülün ve keklik 

türlerinin geliştirildiği 28,1 ha. alan 1968 yılında tesis edilmiştir. Karacabey Ovakorusunda 

1994 yılında tesis edilen 45 dekarlık ayı barınağı; dansçı ayıların toplanarak bakıldığı yer 

iken 2009 yılında genişletilerek 110 dekarlık bir alanda “Yaban Hayvanları Kurtarma ve 

Rehabilitasyon Merkezi” olarak hizmet vermektedir. Şu an merkezde 61 ayı, 1 aslan ve 

değişik tür ve miktarda yırtıcı kuşlar bulunmaktadır. 

 

Sulak Alanlar: Bursa sınırları içersinde bulunan Uluabat Gölü, Doğal Miras kapsamına giren 

ve 3TR008 Ramsar Alan Kodu ile tescil edilmiş bir alandır. Uluabat Gölü idari olarak Bursa 

İli’nin Nilüfer, Karacabey ve M.Kemalpaşa ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Bursa 

kent merkezine 34 km. mesafede olan göl, Bursa-Karacabey karayolunun hemen 

güneyindedir. 

 

Uluabat Gölü tipik bir sığ göldür. Kirliliğin etkisiyle Uluabat Gölü’nde son birkaç yıl içerisinde 

su altı bitkileri gölde yok denecek kadar azalmış, bulanıklığı tekrar artmış, yeşile çalan rengi 
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oluşmuş, durgun noktalarında yeşil alg tabakaları oluşmaya başlamıştır. Zaman zaman atık 

su deşarjları ve/veya çoğalan alglerle ilişkili olarak oksijen yetersizliğine (ve göl yüzeyi dibi ve 

gece gündüz farklılıklarına) bağlı balık ölümleri görülebilmektedir. 

 

Uluabat Gölü'ünü besleyen en önemli su kaynağı M.Kemalpaşa Çayı’dır. M.Kemalpaşa 

Deltası’nın iç kısımları tamamen tarım arazisine dönüştürülmüş ve göl sularıyla çevresindeki 

6.350 hektar arazi sulanmaktadır. 

 

Uluabat Gölü, sucul bitkiler yönünden ülkemizin en zengin sulak alanlarından biridir. Gölün 

hemen hemen bütün kıyıları geniş sazlıklarla, sığ kesimleri ise su içi bitkileri ile kaplıdır. 

Uluabat Gölü Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahiptir. Uluabat Gölü, biyolojik üretim 

yönünden eutrophic (bol gıdalı) göllerimizden biridir. Uluabat Gölü'nde yaşayan yüz binlerce 

kuş çeşidinin yanında göl çevresinde görülen başlıca memeli türleri; su samuru, çakal, tilki, 

porsuk ve tavşan’dır. Göldeki mevcut balık türleri içerisinde ekonomik değeri olan balık türleri 

turna ve sazandır. Uluabat Gölü balık türleri arasında beslenme problemleri vardır. 

 

Uluabat Gölü, kuş varlığı yönünden sadece ülkemizin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun da en 

önemli sulak alanlarından biridir. Dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan kuş 

türlerinden küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Gölde üreme dönemi 

dışında da önemli sayıda küçük karabatak barınmaktadır. Uluabat Gölü, yine dünya çapında 

yok olma tehlikesi altında olan tepeli pelikanın da önemli beslenme ve kışlanma alanlarından 

biri olup, Ekim 1994’de gölde 136 bireylik popülâsyonu kaydedilmiştir. 15 Mayıs- 20 Haziran 

1998 tarihleri arasında Geoff ve Hilary Welch tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına 

göre gölde 823 çift Küçük karabatak, 660 çift Bıyıklı sumru, 32 çift Paspas pakta, 109 çift 

Alacabalıkçıl, 48 çift kaşıkçı, 105 çift Gece balıkçılı, 14 çift Çeltikçi bulunduğu bilinmektedir. 

 

Uluabat Gölü'nde yaşanan mevcut sorunlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Aşırı ve yasa dışı avcılık balık ve kuş popülasyonunun azalmasına, ayrıca birçok 

kuşun ağlara takılıp ölmesine neden olmaktadır.  

 Balıkçılıkta kullanılan teknelerin motorlarından kaynaklanan gürültü, gürültü kirliliği 

yaratmakta bu da özellikle kuluçka dönemlerinde kuşlar ve bazı tür balıklarda 

rahatsızlığa neden olmaktadır.  

 Plansız salyangoz, kurbağa, sülük ve bitki toplanması tür kaybına ve dolayısı ile besin 

zincirinde bozulmalara neden olabilecektir. Ayrıca söğütlüklerin kesilmesi, plansız saz 

kesimi, sazların yakılması habitat bozulmasına ve kaybına sebep olmaktadır. 

 Havza içindeki doğal erozyon gölün dolmasına ve bulanıklığın artmasına neden 

olmakta, kuraklık göldeki su kalitesini çeşitli nedenlerle olumsuz yönde etkilemektedir.  

 Havzada bulunan madencilik işletmelerinin, yapılan tarımsal faaliyetlerin ve kum-çakıl 

çıkarımının erozyona sebep olabileceği düşünülmektedir. 

 Sulama amacıyla gölden su alımı, yapımı süren ve planlanan barajlar, gölden su 

çıkışının engellenmesi doğal su rejimini bozmaktadır. 

 Uluabat Gölü çevresinde bulunan ve atık su üreten tesislerden kaynaklanan ve 

M.Kemalpaşa Çayı’nın drenajı ile Kuzey Ege ve Güney Marmara’dan gelen 

arıtılmamış evsel-endüstriyel atık sular kirliliğin ana kaynağıdır. 
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 Gölün batı kıyıları ve çayın M.Kemalpaşa İlçesi ile göl arasında kalan bölümü 

boyunca inşa edilen seddelerle 14.880 ha. taşkın alanı ve yeni oluşan delta da çok 

geçmeden tarımsal amaçlı olarak istila edilmiştir. 

 

Hayvanları Koruma ve Üretme Sahaları: Bursa’da yaşayan ötücü av kuşlarından 

karatavuğun avının yasaklanarak Merkez Av koruma altına alınması önerilmiştir. İl Av 

Komisyonunca uygun görülen ve Merkez Av Komisyonunca onaylanan 2011-2012  av 

döneminde avın yasaklandığı sahalar, örnek avlak olarak tescil edilerek ava yasaklanan 

sahalar, yaban hayatı geliştirme sahası olarak ayrıldığı için avlanmanın yasak olduğu sahalar 

Bursa İl sınırlarının belirli bölgelerinde yer almaktadır. 

 

Simgesel Ögeler ve Görsel Değerler: Bursa İli’nin simgesel öğeler ve görsel değerleri, 

ilginç kayalıklar, anıt ağaçlar, görsel değeri yüksek olan alanlar olmak üzere 3 grupta ele 

alınmıştır. 

 

 İlginç Kayalıklar: Uludağ Milli Parkı’nda buzullar tarafından şekillendirilmiş Deve Taşı, 

 Kurbağa Kaya, Çobankaya, İnkaya Mağarası ve Yılanlıkaya şeklinde sıralanabilecek 

 ilginç kayalıklar bulunmaktadır. 

 

 Görsel Değerler: Uludağ Zirve, Uludağ Buzul Gölleri, Yeşiltarla, Dolubaba, Karabelen, 

 Cennet Kaya, Kuşaklıkaya, Kız pınarlar, Kırkpınarlar, Söğütlü havuz, Dombay 

 Çukuru, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Sarı Alan, Küreklidere Şelalesi, Aras 

 Çağlayanı, Suuçtu Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Oylat Mağarası önemli görsel değerler 

 arasındadır. Ayrıca Buzul aşındırması sonucu oluşan göller görsel değerler açısından 

 önemli bir yer tutmaktadır. Bu değerler arasında, Kilimli Göl, Buzlu Göl, Kara Göl, 

 Aynalı Göl, Koğukdere Gölü önemlidir. 

 

 Anıt Ağaçlar: Bursa İli'nde Çınardan meşeye, serviden manolyaya yaklaşık 813 adet 

 anıt ağaç koruma altına alınmıştır. Bunlardan, Orhan Camisi Çınarı (Eskici baba 

 çınarı), Ulufeli Çınarı, Kavuk Çınar, İnkaya Çınarı, Yaycılar Çınarı en 

 önemlilerindendir. 

 

Doğal Sit Alanları: Doğal ve Rekreasyonel Peyzaj Kaynak Değerleri Haritası'na göre Bursa 

İli sınırları dahilinde 30 adet 1. derece, 10 adet 2. derece, 27 adet 3. derece doğal sit alanı 

bulunmaktadır.  

 

3.2.3. Doğal Açıkhava Rekreasyon Kaynakları 

 

Orman İçi Rekreasyon (Mesire) Alanları: Doğal açıkhava rekreasyon kaynaklarına ilişkin 

olarak yapılan çalışmada, Orman Bölge Müdürlüğü kaynakları ile Bursa Valiliği İl Çevre 

Orman Müdürlüğü 2006-2009 İl Çevre Durum Raporları’ndan yararlanılmıştır. Doğa Koruma 

ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ayrılmakta olan Orman içi Dinlenme Yerleri A, B ve C 

Tipi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bursa İli sınırları içerisinde 5 adet A tipi, 3 adet B 

tipi, 67 Adet C tipi mesire alanı bulunmaktadır.  
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Orman İçi Ekoturizm Alanları: Bursa İli’nde ekoturizm olarak da adlandırılan ve koruma 

amacıyla yapılan turizm faaliyetleri ve uygulama alanları yamaç paraşütü, teknik rotalar ve 

eko tur güzergâhları olarak 3 grupta verilmektedir. 

Uludağ Milli Parkı 1/25.000 ölçekli uzun devreli gelişme revizyon planı kapsamında; “Milli 

Park alanının daha iyi algılanması, kaynak değerlerinin korunarak tanıtılması ve düzenli 

yürüyüş parkurlarının geliştirilmesi” amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda; Bursa İl Çevre 

ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 8 Tur Güzergâhı 

belirlenmiştir. Sarıalan Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanı içerisinde mevcutta bir adet 

yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Kadıyayla, Sarıalan Yaylası, Kirazlı Yayla, Domaniç 

Yaylaları, Kocayayla, Ağaçlıkaya Yaylası, Paşaçayırı Yaylası Bursa ilinde kışın hava 

şartlarının güç olduğu, yazın ise yaşamaya çok elverişli olan yaylalardandır. 

3.2.4. Biyolojik Yapı Analizi 

 

Biyolojik yapı analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Bursa İl sınırları içerisinde 

yapılmış olan bilimsel araştırmalar, konu ile ilgili yayınlar ve Bursa Valiliği İl Çevre Orman 

Müdürlüğü İl Çevre Durum Raporları’ndan yararlanılmıştır. Bursa İli'nde bulunan doğal sit 

alanları Bursa Doğal ve Kültürel Kaynakları Koruma Kurulu’ndan alınan bilgiler 

doğrultusunda  sayısal ortama aktarılarak, üretilen haritalar kapsamında kullanılması 

sağlanmıştır. 

 

Bursa İlinde; Kayın, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Kavak, Dişbudak, Kestane, Akçaağaç ve Çınar 

türlerinden oluşan ormanlar ile Karaçam ve Göknar, Kızıl Çam ile Fıstık Çamı türlerinin 

bulunduğu ormanlar mevcuttur. Gemlik körfezi ve Mudanya şeridi ile bölgenin alçak 

kesimlerinde; Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği 350-500 metreye kadar olan yerlerde 

Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan ve başlıca Kocayemiş, Sandal ağacı, Funda, Defne, 

Kermes meşesi, Akçakesme, Katran ardıcı, Zeytin, Melengiç, Erguvan, Katırtırnağı, Laden, 

Lavanta, türlerinden oluşan maki türlerinin yer aldığı görülmektedir. Makinin tahrip edildiği 

alanlarda ise; Abdestbozan, Laden ve Çirişotu’ndan oluşan garig formasyonu görülür. Vadi 

ve dere kenarlarındaki nemli alanlarda Doğu Çınarı, Söğüt, Kavak ve Kızılağaç türleri yaygın 

olarak bulunmaktadır. 

 

Uludağ; 30’u Uludağ, yaklaşık 107’si Türkiye için endemik olmak üzere toplam 137 endemik 

türe ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3, Avrupa 

ölçeğinde ise 54 türün yaşam alanını oluşturmaktadır. Uludağ’ın eteklerinden başlayıp 

zirveye kadar farklı yüksekliklerde yer alan farklı vejetasyon kuşakları Dünyada çok az 

görülen bir özellik olup Uludağ’a ayrı bir önem kazandırır. 

Bursa İli’nde yaşayan karacanın, geyiğin ve yerli sülünün nesilleri tedbirlerle koruma altına 

alınmıştır. Keklik, çil ve tavşan özellikle av koruma alanlarında ve ağaçlandırma sahalarında 

üremekte ise de usulsüz avlanmalar önlenemediğinden yeterli düzeyde korunamamaktadır. 

Çakal ve yaban domuzu tüm ormanlık alanlarda bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca yaşama 

alanlarının yok edilmesi ile birey sayısı çok azalmış olan yaban kedisinin Uludağ havalisinde 

ve Karadağ’da bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ender bulunan türlerden Apollon Kelebeği Sakallı Akbaba da Uludağ’da bulunmaktadır. 

Bursa İli sulak alanları özel fauna varlığına sahiptir. Uluabat Gölü göçmen kuşlar için önemli 
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bir konaklama yeri teşkil etmektedir. Bursa’nın en önemli iç su kaynakları Uluabat Gölü ve 

İznik Gölü’dür. Bu bölgelerde sazan, yayın, kerevit vb. cins su ürünleri üretilmektedir. Ayrıca 

Demirtaş Baraj gölünde aynalı sazan türü balık üretimi yapılmaktadır.  

Bursa’da nadir bulunan hayvan türleri, kınalı keklik, doğan, karabatak, yeşil ağaçkakan,  

tepeli batağan, üveyik, ibibik, yabani tavşan, porsuktur. 

 

3.2.5. Orman ve Ekoloji Sentezi 

 

Orman Alanlar ve Ekolojik Değerler Sentezi kapsamında üç sınıf altında bir değerlendirme 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeye göre Bursa İl bütünü orman ve ekolojik yapı açısından: 

 

1. Yasal Nedenlerle Korunacak Alanlar 

2. Yasal Nedenlerle Kullanımı Sınırlandırılmış Alanlar 

3. Orman ve Doğal Alan Koruma Statüsü Dışında Kalan Alanlar 

 

sınıfları altında değerlendirilmiştir (Şekil 3.2). Bursa İli'nin %53,15’i orman ve ekoloji 

açısından yasal nedenlerle korunacak alanlar, %0,50’si yasal nedenlerle kullanımı 

sınırlandırılmış alanlar, %46,35’i ise orman ve doğal alan koruma statüsü dışında kalan 

alanlar kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

 

Şekil 3.2. Orman ve Ekoloji Sentezi Haritası 
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3.3. İKLİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL BULGULAR 

 

İklimsel özellikler çalışması kapsamında, Bursa’nın iklim özellikleri ve meteoroloji 

istasyonlarında ölçülen yağış, rüzgar, sıcaklık, nem, bulutluluk ve güneşlenme gibi belli başlı 

parametrelerin analizi yoluyla ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuş, Bursa Merkez ve Keles 

meteoroloji istasyonlardaki ölçüm parametreleri değerlendirilerek kullanıcılara sunulmuştur. 

 

Bursa İl Bütünü Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında, her bir meteorolojik 

parametrenin yıllık analizlerinin yanında mevsimsel değişkenliği de ortaya konulmuştur. İlk 

bulgulara göre hızlı plansız şehirleşme ve sanayileşme nedeniyle Bursa’nın yerel ikliminde 

değişimin son 20 yıldaki sıcaklık ölçümlerinde 0.5 oC’ye yakın bir artışa neden olduğu 

hesaplanmıştır.  

 

Ayrıca rüzgar yön ve şiddetin mevsimsel değişimi de hesaplanmıştır. Sonbahar ve kış 

mevsimlerinde rüzgarın hakim yönü Kuzeybatılı (Poyraz) ve en yüksek değeri %15 olmak 

üzere 5-7 m/sn rüzgar şiddetidir. İlkbaharda ise diğer mevsimlere nazaran hakim rüzgar yönü 

Güneybatılı (Lodos) ve rüzgar şiddeti en yüksek değer olarak 5-7 m/sn gözlenmiştir. Yaz 

aylarında ise rüzgar yönü Kuzeybatılı olarak elde edilmiştir. 

 

Yıllık ortalama güneşlenme şiddetinin %25’lik artışı; şehirleşme, yeşil dokunun 1990’lardan 

sonra azalması, aşırı betonlaşma, yoğun nüfusun getirdiği yeni yerleşim alanlarının oluşması 

etkilerine bağlıdır. 1991 yılında USGS tarafından hazırlanmış WRF  mezo-ölçekli model arazi 

kullanımının günümüzdeki durumunu yansıtması için yeniden yapılmış olan yerleşim 

haritalarından yararlanarak düzeltilmiştir. IPCC (2007)’in A2 diye adlandırılan sera gazı 

emisyonu senaryosuna göre yapılan iklim simülasyonları temel alınarak sıcaklık ve yağış gibi 

iklim değişkenleri verilmiştir. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’yu içeren bir bölge için ölçek 

küçültme yöntemiyle alansal bir iklim modeli çalıştırılarak 2010-2100 yılları arası için iklim 

öngörüleri yapılmış, Bursa İli'nde 3oC’ye kadar çıkabilecek sıcaklık artışının beklendiği 

öngörülmüştür. Özellikle 2030- 2040'lardan sonra hem kış hem de yaz mevsimi için sıcaklıkta 

olan salınımın ciddi bir artışla karşılaşacağı gibi, bahar yağışlarında 21. Yüzyıl'ın sonuna 

doğru ısrarlı bir azalmayı işaret etmektedir.  

 

1961-1990 dönemi  verilerine göre 2071-2099 yılları için öngörüler belirlenmiştir. Buna göre 

Bursa ve çevresinde %10 nispetinde yıllık toplam yağışta bir azalma olacağı anlaşılmaktadır.  

Daha önce 10-15 günler civarında olan yüksek sıcaklık günleri iklim modeline göre 30-40 

günlere kadar çıkabilecektir. 30 yıllık meteorolojik parametreler kullanılarak gerçekleştirilen 

çalışmada, Bursa'nın hem kendi emisyonlarından hem de çevresindeki yoğun endüstri ve 

yerleşim alanlarından olumsuz yönde etkilendiğini, hava kirletici değerlerinin son derece 

yüksek olduğu ve limit değerleri aşan gün sayısının da insan sağlığını tehdit eder boyutlarda 

olduğu anlaşılmaktadır.  
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3.4. TOPRAK ve ARAZİ KULLANIMI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN 

TEMEL BULGULAR 

 

Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının yapılabilmesi için belirlenen sektörlerden 

“Doğal Yapı” ana başlığı altında aşağıda detaylandırılan alt başlıklar çerçevesinde “Tarım 

Arazileri ve Toprak Kaynakları” konusunda bilimsel, doğru ve güvenilir veri toplanması, 

düzenlenmesi, analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 

TÜİK verileri (2000 ve sonrası) ve Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (BİGTHM), 

DSİ, İl Özel İdaresi, BUSKİ, vb. kurum verileri  kullanılmıştır. Kullanılması kararlaştırılarak 

talep edilen verilerin elde edilebilenleri ve U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünde var olan verilerden yararlanılarak Tarım Arazileri ve Toprak Kaynakları 

Analitik Etüdü Analizi Yapımında gereksinilen altlıkların büyük çoğunluğu üretilmiştir.  

 

Bursa İli arazilerinin, Mutlak Korunması Gerekli Alanlar, Öncelikli Korunması Gerekli Alanlar, 

Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar ve Tarım Dışı Alanlar şeklinde gruplandırılarak 

incelenmesinde yararlanılacak olan verilerden büyük toprak grupları haritası, etkili toprak 

derinliği, drenaj ve taban suyu sorunlu alanlar, AKK sınıfları, büyük ova koruma (öneri) 

alanları, önemli tarım arazileri proje kapsamında ArcGIS ortamında birleştirilen sayısal 

Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Kocaeli İlleri arazi varlığı (Anonim, 1993, 1995, 1999) 

harita ve raporları ile bunların özniteliksel bilgileri kullanılarak üretilmiştir. 

 

Bursa İli’nin Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), gölge haritası ve eğim haritaları U.Ü. Ziraat 

Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Uzaktan Algılama ve GIS Laboratuvarında 

2007 yılında sonuçlandırılan “Uzaktan algılama ve GIS teknikleri kullanılarak 

Mustafakemalpaşa havzası potansiyel erozyon riskinin belirlenmesi” konulu araştırma projesi 

kapsamında temin edilen 1:25.000 ölçekli sayısal eşyükselti haritaları kullanılarak ArcGIS 

programının 3D analiz modülü yardımıyla üretilmiştir. Bursa ili eğim sınıfları haritası ise 

SYM’den elde edilen eğim haritalarının Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik 

Talimatındaki standartlarında verilen eğim sınıfları (Anonim, 2008) uyarınca yeniden 

sınıflandırılması ile oluşturulmuştur. 

 

Bursa İli arazilerinin 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu gereği belirlenmesi 

zorunlu olan Mutlak tarım arazileri (sulu kuru) Özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, 

marjinal tarım arazilerine ilişkin altlık haritalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 

sayısal olarak satın alınan  STATİP (Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi 

Projesi)  verilerinin ArcGIS ortamında yeniden sınıflandırılması yoluyla elde edilmiştir. 

 

Söz konusu altlık verilere ek olarak Bursa İli Sayısal yükseklik modeli (SYM), Gölge Haritası 

ile Devlet Su İşleri (DSİ) sulama projelerine ilişkin veriler GIS ortamında yeniden 

sınıflandırılarak (Sulu mutlak ve Sulu marjinal alanlar ile sulama projeleri kapsamındaki 

Bursa İli tarım arazilerinin alansal dağılımlarının belirlenmesinde) DSİ Sulama projelerinin 

durum analizine ilişkin altlık veriler de üretilmiştir. 

 

Üretilen verilerin ve oluşturulan raporların doğruluğu öncelikle,  elde edilen veriler ve bilgilerin 

doğruluğu ile bunların coğrafik olarak üst üste çakıştırılmaları sırasındaki doğrulukla 

yakından ilişkilidir. Sayısal tematik coğrafik verilerin özellikle alansal (polygonal: alansal) 



Sayfa 32 / 77 

 

verilerinde küçük ölçeklerde gözlenmeyen ancak büyük ölçekte ortaya çıkan ve GIS 

analizlerinde sorun yaratan ciddi sınır kenar uyuşmazlıkları gözlenmiştir. (Statip projesi, köy 

sınırları, ilçe sınırları, sulama proje alanları, vb.).  

 

Üretilen altlık verilere ait sayısal haritaların öznitelik tablolarından, harita içeriğine ve harita 

kapsamında elde edilen kapsamlara bağlı olarak alansal (hektar, dekar) ve oransal (%) 

dağılım sonuçları elde edilmiştir. Sağlanan verilerde ve bunlara bağlı olarak hazırlanan 

sayısal  haritalarda Bursa İl sınırı, ilçe sınırı vb. sınırlara ait   kapsamlardaki farklılıklar 

birbiriyle çelişir görünen  ancak temel alınarak veri tabanına girilen sayısal sınır kapsamları 

bağlamında doğru olan alansal ve oransal dağılım sonuçlarının  elde edildiği  gerçeği de  

unutulmamalıdır. 

 

Ayrıca verilerin elde edilmesinde yaşanan gecikmeler, verilerin istenen nitelik ve nicelikte 

elde edilememesi nedeniyle analiz ve sentez çalışmalarının sonuçlandırılması süreci 

gecikmiştir. Bunlara ek olarak Çevre Düzeni Planı PYM, danışmanlar, paydaş toplantısı 

(Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Geliştirme Şubesi) 

ile vizyon, sentez toplantılarında yapılan görüşmelerde oluşturulan öneriler doğrultusunda 

Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez çalışmaları birçok kez güncellenmiştir.  

 

Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez çalışması, Ocak ayı içerisinde Bursa İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nden temin edilen Mera Kanunu kapsamında korunması zorunlu 

Mera Alanlarının MERBİS projesi (1998-2004) verileri ile Bursa İl kapsamında yürütülen 

güncel  mera tespit çalışmalarına ait köy bazlı sayısal verilerin veri tabanına eklenmesi ve 

analiz edilmesi ile sentez çalışmaları son kez güncellenerek toprak ve arazi kullanımı sentez 

paftası üretilmiştir. 

 

Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez verileri ve haritalarının üretilmesinde Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından sağlanan sayısal STATİP verisi, Bursa İli Arazi Yetenek Sınıfları, 

Bursa İli Ova Koruma (öneri), DSİ Sulama Proje Sahaları ve Mera Alanları (Mera kanunu) 

haritaları ile öznitelik bilgileri kullanılmıştır.  

 

STATİP Projesinde ülkenin gıda, yem, lif ve tomruk üretiminin sağlıklı bir şekilde planlanması 

ve bu alanda yanlış kullanımlardan kaynaklanan arazi bozulmalarının önlenmesi için, yegane 

tarımsal üretim ortamı olan arazilerin dünya standartlarına uygun olarak nitelikleri ile birlikte; 

mevcut ve potansiyel kullanım durumunun belirlenip kullanıcıların ve ülkenin hizmetine 

sunulması, araziyi kullananların sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak kullanımdan 

kaynaklanan sorunların belirlenmesi ve giderilmesi amaçlanmış olup bu  kapsamda ilk defa 

köy sınırları dikkate alınarak ülkemiz tarım arazileri nitelikleri ile birlikte köy, ilçe ve iller 

bazında belirlenerek kullanıcıların hizmetine sunulması ve ülke tarım arazilerinin envanterinin 

oluşturulması hedeflenmiştir.  

 

Bu kapsamda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığından elde edilen  Bursa İli STATİP projesi 

haritaları Bursa ili için 5403 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmış güncel arazi kullanım ve 

örtü tiplerini gösteren haritalardır. 
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5403 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak, Toprak ve Arazi Kullanımı Grubu’nun Bursa İli 

STATİP Projesi Sınıflarına dayanarak oluşturmayı hedeflediği sınıflandırmada, Arazi Sınıfları  

aşağıda sunulduğu gibi tanımlanmıştır. 

 

1. Tarım Arazileri (T): Tarım arazileri doğal özellikleri veya yapılan iyileştirmeler sonucu 

geliştirilen tarımsal üretim değeri ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arazi 

bilgilerinin harita üzerine işlenmesi ve harita ile birlikte iklim, topraklar, topoğrafya, mevcut 

ve potansiyel kullanım şekilleri, ekimden hasada kadar seçilecek tarımsal teknikler, 

yetiştiriciliği en uygun bitkisel ürün deseni gibi bilgiler ihtiva eden raporlar hazırlanarak 

üreticiye ve yatırımcıya sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

a) İşlenen Tarım Arazileri 

Mutlak Tarım Arazileri (MT): Bu araziler sulu veya kuru tarım yapılıp yapılmadığına 

göre SMT veya KMT sembolleri ile gösterilecektir. 

Özel Ürün Araziler (OT): Bu araziler tarımsal üretim için mutlak tarım arazilerinden 

daha fazla toprak ve topoğrafik sınırlamalara sahiptir. 

Dikili Tarım Arazileri (DT): Dikili arazilerin özel ekolojik şartları nedeniyle özel 

amenajman istekleri olup koruma ve kullanma prensiplerine uyulması gereken 

alanlardır. 

Marjinal Tarım Arazileri (TA): Bu arazilerin kullanım önceliklerini daha çok yerel 

ihtiyaçlar belirlediği için kullanım kararlarını yerel otoriteler verebilir. 

Çayır ve Mera arazileri (Ç-M): Çayır ve meralar 4342 sayılı mera kanunu kapsamında 

olan yerlerdir. 

2. Orman Arazileri (O): 6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre orman sayılan yerlerdir. 

Tamamen orman örtüsü ile veya çalı ve fundalarla kaplı araziler orman arazisi olabilir. 

3. Altyapı ve Yerleşim alanları (Y): Yol, kanal, hendek, boru güzergahları, enerji nakil 

hatları gibi alt yapı tesislerinin geçtiği yerler ile konut, konaklama, turizm, sanayi, askeri ve 

benzeri amaçlarla planlanarak yapılaşmış ve/veya arsa niteliği kazanmış veya kadimden 

beri bu amaçla kullanılan planı bulunmayan kasaba, belde ve köy yerleşim alanlarıdır. 

4. Özel Koruma Alanları (OK): Tarihi, turistik, biyolojik çeşitlilik ve doğal değeri olduğu için 

koruma altına alınan arazilerdir. 

5. Diğer araziler (T): Çıplak kayalıklar, daimi karla kaplı alanlar, buzullar, akarsu yatakları, 

kuru dere yatakları, kumullar, göl veya su yüzeyleri ile bitkisel üretim için toprağı 

bulunmayan diğer arazi tipleridir. 

Bursa İli Tarım Arazilerinin STATİP Projesi Sınıfları Haritası ve öznitelik tablolarının yeniden 

sınıflandırılması ile Bursa İli'ne ait 5403 sayılı kanun hükümlerine göre üretilen güncel arazi 

kullanım ve örtü tiplerini gösteren haritalar oluşturulmuştur (Şekil 3.3 , Tablo 3.2 ). Ancak 

STATİP projesi haritalarının arazi çalışmalarında sadece 1:25.000 ölçekli haritaların 

kullanılmış olması yüksek çözünürlüklü haritalarla çalışmaların desteklenmemiş olması 

projenin en önemli eksikliği olarak değerlendirilebilir. Söz konusu eksikliğin sayısal uydu 

verileri yardımıyla büro ortamında yürütülen güncelleme çalışmaları ile giderildiği ifade 
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edilmekle birlikte çalışmanın metodolojisi ve kullanılan uydu verileri konusunda sağlıklı bilgi 

elde edilememiştir. 

STATİP haritası verilerine göre Bursa İl’inin % 45,1’ini (487.359,4 hektarını) orman arazileri 

oluşturmaktadır. Orman arazilerini 15,5’lik bir oran 166.574,0 hektarlık alanla Kuru Marjinal 

tarım arazileri takip etmektedir. Bursa İlinin ancak  % 10,3’ü, yani 111.282,0 hektarı Kuru ve 

sulu mutlak tarım arazileridir. 

Genellikle düz düze yakın tarımsal potansiyeli yüksek Ova topraklarının oluşturduğu bu 

gruba ait tarım arazilerinin kesinlikle amacı dışında kullanılmaması gerekir . 

Alansal ve oransal dağılımı verilen STATİP Projesi verilerine göre Bursa İlinde 87.843,9 

hektar alan ve % 8,1 oranla 3. geniş yer kaplayan yerleşim alanlarının Doğal Yapı Sektörü 

proje ekibince uydu verileri yorumu ile belirlenen Bursa İli güncel yerleşim alanlarından 

(32.220,59 hektar) yaklaşık üç kat fazla  haritalanmış olması  söz konusu veriye ait 

haritaların alt ölçekli planlama çalışmalarında yüksek çözünürlüklü uydu verileri ile 

güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

 

Şekil 3.3. Bursa İli Güncel Arazi Kullanım ve Örtü Tipleri Haritası (Bursa İli STATİP Projesi 

Verisi, GTHB). 
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Bursa İli Orman Alanları 

Tablo 3.2. Bursa İli Orman Alanları. Bursa İli Güncel Arazi Kullanım ve Örtü Tipleri Dağılımı 

(Bursa İli STATİP Projesi verisi, GTHB). 

AÇIKLAMA SEMBOL ALAN (hektar) ORAN (%) 

ORMAN O 487359,4 45,1 

KURU MARJİNAL TARIM KTA 166574,0 15,4 

YERLEŞİM Y 87843,9 8,1 

DİĞER ALANLAR T 57607,4 5,3 

KURU MUTLAK TARIM KMT 56499,3 5,2 

SULU MUTLAK TARIM SMT 54782,7 5,1 

DİKİLİ ZEYTİN DTZ 48341,1 4,5 

MERA M 39545,7 3,7 

SULU MARJİNAL TARIM STA 23518,2 2,2 

ÖZEL ÜRÜN OU 23254,9 2,2 

ÇAYIR C 16434,6 1,5 

DİKİLİ DİĞER DTD 10120,9 0,9 

DİKİLİ BAĞ DTB 8145,4 0,8 

DİKİLİ MEYVE DTM 1581,5 0,1 

3.4.1. Büyük Toprak Grupları ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 

Tarım arazileri ve toprak kaynakları kapsamında, büyük toprak grupları ve arazi kullanım 

kabiliyet sınıflarının belirlenmesi doğrultusunda; Bursa İli Büyük Toprak Grupları Haritası, 

AYS (AKK) Sınıfları Haritası, Etkili Toprak Derinliği, Drenaj ve Taban Suyu Sorunlu Alanlar, 

Büyük Ova Koruma (öneri) Alanları, Önemli Tarım Arazileri, Bursa İli'nin sayısal yükseklik 

modeli ve gölge haritası, eğim sınıfları haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca ileri aşamalarda ve 

sentez çalışmalarında yararlanmak amacıyla DSİ’ nin sulama projelerine ilişkin elde edilen 

veriler yeniden sınıflandırılarak sulu mutlak ve sulu marjinal alanlar ile sulama projeleri 

kapsamındaki Bursa İli tarım arazilerinin alansal dağılımlarının belirlenebilmesi amacıyla DSİ 

Sulama projeleri durum analizi haritaları da üretilmiştir. 

 

Bursa İli Büyük Toprak Grupları Haritası’nın öznitelik tablosunun arazi yetenek sınıfları 

sütunu doğrultusunda sınıflandırılarak elde edilen Arazi Yetenek Sınıfları Haritalarına ait 

Alansal ve Oransal dağılımları incelendiğinde Bursa İlinde Toprak işlemeli tarım yapılmasına 

uygun tarım arazilerinin (I. II. III ve IV. sınıf) 283.045,63 hektar alanla Bursa İli Arazi 

varlığının (1.072.755,94 hektar) % 26’nı oluşturmaktadır  

 

Tarımsal potansiyeli yüksek I. ve II. sınıf tarım arazileri ise Bursa İli arazi  varlığının sadece 

% 14,2’sini (152.619,63 hektar) oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak I. sınıf tarım alanlarının 

oranı da sadece % 6,4’tür (68.828,33 hektar). Ayrıca çizelgeden incelendiğinde açıkça 

görülebileceği gibi yerleşim alanları büyük çoğunlukla tarımsal potansiyeli yüksek tarım 

arazilerinde (I., II., III. ve IV. Sınıf) yayılım göstermektedir. 
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Oluşturulan Öneri Ova Koruma Alanlarının kentsel ve kırsal yerleşim alanlarını da içerecek 

şekilde alansal dağılımları Tablo 3.3’ te verildiği gibidir. 5403 sayılı Toprak ve Arazi Kullanım 

Kanununa göre Büyük Ova koruma Statüsü kazandırılması gereken ovalar tablo 3.3’de 

Büyük Ova_1 olarak tanımlanmıştır. Bursa İli Ovalarının Bursa İlinde kapladığı alan kentsel 

ve kırsal yerleşimler de dahil olmak üzere 112.362,75 hektardır. Başka bir anlatımla Bursa İli 

arazi varlığının sadece % 10,4’ü ovalardan oluşmaktadır. 

 

Tablo 3.3. Bursa İli Ovalarının Alansal Dağılımı ve Şehirleşme Durumları. 

ADI TANIMI ALAN ( ha ) ŞEHİRLEŞME ( ha ) 

Karacabey Ovası Büyük Ova_1 29183,37 642,2 

Mustafakemalpaşa Ovası Büyük Ova_1 22620,52 834,3 

Yenişehir Ovası Büyük Ova_1 15614,86 905,21 

Bursa Ovası Büyük Ova_1 14415,61 6136,4 

İnegöl Ovası Büyük Ova_1 12441,98 1939,0 

Orhangazi  Ovası Büyük Ova_1 5460,53 135,5 

İznik Ovası Ova_2 3937,07 522,2 

Çayırköy Ovası Ova_2 3849,29 587,7 

Güllüce Ovası Ova_2 2870,74 62,5 

Gemlik Ovası Ova_2 1968,78 733,5 

 
Ova topraklarının şehirleşme ile en çok kaybedildiği ovalar Bursa ve İnegöl Ovalarıdır. 

Günümüze kadar Bursa Ovasının % 42,6’sı (6136,4 hektar) sanayi ve konut yerleşimi ile yok 

edilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı gibi verimli Ova Topraklarının şehirleşme ile kayıplarının önlenmesi 

amacı ile dış sınırları ve kapsamı belirlenmiş ova topraklarının şehirleşme ile kesişim 

sınırlarını kesinleştirecek ve Ova koruma Plan karalarına temel olacak çalışmaların yapılarak 

Ova koruma sınırlarının belirlenmesi ve plansız yapılaşmış alanlarla ilgili kesin planlama 

kararlarının üretilmesi zorunludur. 

DSİ den elde edilen ve veri tabanına aktarılan Bursa İli Sulama proje sahalarına ilişkin 

verilere göre 74.808,1 hektar arazi aktif olarak işletmeye alınmış ve sulanmaktadır. Söz 

konusu araziler veri tabanında aktif sulanan ve Mutlak Korunması Gereken Alanlar olarak 

değerlendirilmiştir. Proje, ihale ve planlama aşamasında olan potansiyel veya sulanacak 

araziler olarak veri tabanına girilen alanlar ise 80.859,6 hektar alan kaplamaktadır. Söz 

konusu araziler ise Öncelikli Korunması Gereken Alanlar olarak değerlendirilmiştir. DSİ 

verilerine göre Bursa ilinde Sulanabilecek araziler aktif ve potansiyel olmak üzere 155.667,7 

hektardır. 

Söz konusu verilere ek olarak Mera Kanunu kapsamında korunması zorunlu Mera 

Alanlarının MERBİS projesi (1998-2004) verileri ile Bursa İl kapsamında yürütülen güncel  

mera tespit çalışmalarına ait köy bazlı sayısal haritaları da oluşturularak veri tabanına 

eklenmiştir. Mera arazilerine ilişkin veriler kapsamında veri tabanına girilen mera parsel 

sayısı 2097 adet olup 5624,9 hektar alan kaplamaktadır. Ancak mera tespit ve tahsis 

çalışmalarının devam ettiği mera parsel sayı ve alanlarının veri tabanına girilenden daha 

fazla olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca elde edilen verilerdeki öznitelik bilgilerinin yetersizliği 
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mera parsellerinin niteliklerine (tespit, tahtid, tahsis, kalite ve taşıma kapasitesi vb.) ilişkin 

bilgi üretilmesini mümkün kılmamıştır. 

3.4.2. Tarımsal Kaynaklı Toprak Kirliliği 

Bursa İli'nde tarımsal kaynaklı çevre ve toprak kirliliği kaynakları; gübre kullanımı, hayvansal 

atıklar, atık su ve değişik kaynaklı atıklar vb farklı alt başlıklar altında incelenmiştir. 

 

Gübre Kullanımı: Bursa İli'nde verimli ovalarda polikültür tarım yapılmaktadır. Yenişehir, 

Karacabey, M.Kemalpaşa ilçelerinde özellikle tarla bitkileri, sebze ve meyve üretimi 

yaygındır. Bu durum ilçelerin üretim desenine bağlı olarak farklı miktarlarda gübre kullanımını 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

Bursa İli'nde kullanılan gübrelerin su ve toprak kirliliğine etkisi konusunda yapılmış bir 

çalışma ile ilçeler bazında gübre kullanımı ve çeşitleri hakkında düzenli veriler 

bulunmamaktadır. Ancak aşırı N ve P'lu gübre kullanımının iklim ve toprak özelliklerine bağlı 

olarak çevresel sorunlara neden olduğu (ötrofikasyon, NO3 kirliliği) bilinmektedir. Bu 

kapsamda 2009-2010 yıllarına ait veriler değerlendirilmiş kullanılan gübreler N ve saf P2O5 

bazında olduğundan, yıllık satılan toplam gübre miktarı öncelikle aktif N ve P değerlerine 

dönüştürülmüş, daha sonra ilçelerde kullanılan toplam N ve P miktarı belirlenmiştir.  

3.4.3. Tarımsal Kaynaklı Toprak Kirliliği 

Bursa İli'nde tarımsal kaynaklı çevre ve toprak kirliliği kaynakları; gübre kullanımı, hayvansal 

atıklar, atık su ve değişik kaynaklı atıklar vb farklı alt başlıklar altında incelenmiştir. 

 

Gübre Kullanımı: Bursa İli'nde verimli ovalarda polikültür tarım yapılmaktadır. Yenişehir, 

Karacabey, M.Kemalpaşa ilçelerinde özellikle tarla bitkileri, sebze ve meyve üretimi 

yaygındır. Bu durum ilçelerin üretim desenine bağlı olarak farklı miktarlarda gübre kullanımını 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

Bursa İli'nde kullanılan gübrelerin su ve toprak kirliliğine etkisi konusunda yapılmış bir 

çalışma ile ilçeler bazında gübre kullanımı ve çeşitleri hakkında düzenli veriler 

bulunmamaktadır. Ancak aşırı N ve P'lu gübre kullanımının iklim ve toprak özelliklerine bağlı 

olarak çevresel sorunlara neden olduğu (ötrofikasyon, NO3 kirliliği) bilinmektedir. Bu 

kapsamda 2009-2010 yıllarına ait veriler değerlendirilmiş kullanılan gübreler N ve saf P2O5 

bazında olduğundan, yıllık satılan toplam gübre miktarı öncelikle aktif N ve P değerlerine 

dönüştürülmüş, daha sonra ilçelerde kullanılan toplam N ve P miktarı belirlenmiştir.  

 

Bursa İli'nde kullanılan gübre miktarları ilçeler bazında incelediğinde en fazla gübre kaynaklı 

(N ve P) yayılı yükün Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İnegöl ovalarından belirlendiği 

görülmektedir. Ancak bu etkinin daha iyi anlaşılabilmesi için ilçeler bazında tarım arazileri 

miktarının da göz önüne alınarak birim alana uygulanan besin elementi miktarı da 

değerlendirilmelidir. 

 

Hayvansal Atıklar: Bursa İli'nde yoğun şekilde besi ve süt sığırcılığı yapılmaktadır. Bu 

nedenle hayvansal atıklarından kaynaklanan yayılı N ve P yükleri de ilçelerde önemli kirletici 

kaynaklarını oluşturmaktadır. İlçeler bazında hayvancılıktan kaynaklanan yayılı yükler 2009 

ve 2010 yılı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sayılarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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Bursa İli'nde hayvan yetiştiriciliği içinde hem büyük baş, hem küçük baş hem de kanatlı 

yetiştiriciliğinin önemli yer aldığı görülmektedir.İlçeler bazında bir değerlendirme yapıldığında 

en fazla hayvansal atık kaynaklı N ve P yükünün Mustafakemalpaşa, Karacabey, Merkez, 

Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde belirlendiği görülmektedir.  

 

3.4.4. Küçükbaş Hayvancılığı 

Bursa’da hayvancılık oldukça önemli bir tarımsal faaliyettir. Özellikle Karacabey İlçesi’nin bu 

üretim kolunda geleneksel bir üstünlüğü vardır. Tarıma dayalı sanayi olarak hayvancılık 

ürünlerini işleyen fabrikalar da bu bölgede yoğunlaşmıştır. Bursa’da küçükbaş hayvancılığı ile 

ilgili bilgiler “Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü (İGTHM) Brifing Raporları” kullanılarak 

üretilmiştir.  

 

1999-2009 yıllarına ilişkin verilere göre Bursa ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile 

Bursa’nın et ihtiyacı karşılanamayacaktır. Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre ortalama 10 

kg/yıl kişi başı kırmızı et tüketildiği ve bunun da ¼’ünü küçükbaş havyan tüketiminin 

oluşturduğu bilindiğine göre, 2020 yılında Bursa’da küçükbaş hayvan sayısı 94.130; nüfusun 

küçükbaş hayvan talebi ise 795.175 adet olacaktır. Söz konusu açık ülke içinden kolaylıkla 

karşılanabilir. Ancak ülkemizin diğer bölgelerinde de benzer durumların oluşabilmesi 

ihtimaline karşın en azından bu açığın kapatılması için gerekli önlemlerin şimdiden alınması 

Bursa İli için faydalı olacaktır. 

 

Hayvancılık, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde de özellikle Küçük baş 

hayvancılığı  desteklenerek  ve verimlilik düzeylerinin arttırılması ile bu sorunlar kısmen 

çözülebilir. Mevcut mera alanlarının korunması kapasitelerinin artırılması  yanında yeni mera 

alanlarının oluşturulması da oldukça önemlidir.   

 

3.4.5. Büyükbaş Hayvancılığı 

Büyükbaş hayvancılığı insan beslenmesinde önemli olan hayvansal proteinlerin elde 

edilmesinde oldukça önemli olduğundan, gıda politikalarının uygulanmasında önemli bir rol 

oynar. Büyükbaş hayvancılığı olarak  manda yetiştiriciliği, kültür sığırı yetiştiriciliği, melez 

sığır yetiştiriciliği ve yerli sığır yetiştiriciliği ele alınarak değerlendirilmiştir 

 

Türkiye’de ortalama et tüketimi TÜİK verilerine göre 10 kg/yıl dır. Bunun dörtte birini 

küçükbaş hayvan et tüketimi oluşturmaktadır. O halde ortalama kişi başı 2.5 kg/yıl küçükbaş 

ve 7,5 kg/yıl büyükbaş hayvan eti tüketilmektedir.  

 

Bursa İli için de benzer rakamlar dikkate alınarak   (TÜİK) büyükbaş hayvan sayıları ile 

nüfusun ihtiyaç duyacağı büyükbaş hayvan sayısı yıllara göre ilişkilendirildiğinde büyükbaş 

hayvan sayısının 1999-2020 yılları arasında sadece bir yılda ihtiyaç duyulan hayvan 

sayısının üzerine çıkabildiği belirlenmiştir  

 

2010-2020 yılları arasında hayvan sayısı %30-35 aralığında arttırılırsa ancak Bursa 

büyükbaş hayvancılığı açısından sorun yaşamayacaktır. Söz konusu açık belirli düzeylerde il 

dışından hayvan transferi ile karşılanabilir. İthalat olmadığı müddetçe bunda sakınca yoktur. 

Ancak hemen her ilde benzer durumlar yaşanabilme olasılığı nedeniyle her ilin belirli oranda 
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kendine yeterli olabilmesi de önemlidir. Söz konusu sonuçlar, ilin hayvancılık bakımından 

potansiyelini ve Büyükbaş  hayvancılığının desteklenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

3.4.6. Kanatlı Hayvancılığı 

Kırmızı ete alternatif olması bakımından önemli bir yer tutan beyaz ve kanatlı yetiştiriciliği 

Bursa ekonomisi için oldukça önemlidir. Bursa bölgesindeki ve civar il ve ilçelerdeki kanatlı 

yumurta ve kanatlı et işleme tesislerine önemli girdiler sağlar. Bu nedenle kanatlı sektörü de 

Bursa ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta 

olduğu gibi kanatlı sektöründe de eğilim analizleri regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. 

Kanatlı sektörü, kaz ördek ve hindi grubu sayıları toplamı ile yumurta ve etlik piliç yetiştiriciliği 

ile gruplandırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında kanatlı hayvanlardan kaz, ördek ve hindi 

sayılarında son yıllarda azalma söz konusudur. Broiler (etçi) tipi tavuk yetiştiriciliğine 

alternatif olan diğer kanatlı hayvan sayılarının arttırılmasının gerekli olduğu söylenebilir. 

Eğilim bu şekilde devam ederse 2020’li yıllarda bu tür yetiştiricilik bitme noktasına gelebilir.  

 

Model sonuçlarına göre, artan etçi tavuk yetiştiriciliği Bursa İli için önemini korumaya devam 

edecektir. Özellikle Marmara Bölgesi’nde artan tavukçuluk işletmeleri, Bursa’yı önemli bir 

yetiştiricilik merkezi haline getirmiştir. Nüfus artışına paralel olarak, Bursa İli kanatlı 

yetiştiriciliği de gelişmektedir. Ancak Bursa İli bu alanda artan talebi karşılayacak potansiyele 

sahiptir İhracat potansiyeli bu noktada değerlendirilebilir.  

 

3.4.7. Su Ürünleri, Balıkçılık 

Bursa İli'nin denizlere kıyısı olması ve iç sular bakımından zengin doğal kaynaklara sahip 

olması, iç su ürünleri ve deniz ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bursa'da 

üretilen toplam su ürünleri üretiminin büyük bir miktarı deniz ürünlerinden oluşmaktadır. 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çok yıllık verilerinden elde edilen verilere göre iç 

sularda yakalanan kerevit miktarı 2000'li yıllarda tükenmiştir. 1980'li yıllarla 

karşılaştırıldığında sembolik değerlerdedir. Kerevit üretiminde meydana gelen düşüş, bu 

üretimin yoğun olarak yapıldığı Uluabat Gölü'nde ortaya çıkan önemli seviyedeki kirlilik artışı 

ve hastalık nedeniyle olmuştur.  

 

Deniz balıkları üretiminde meydana gelen düşüş Marmara Denizi'nde avlanan balık 

miktarındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Önceki yıllarda yapılan aşırı avcılık sonucu deniz 

ürünlerinin popülâsyonunda azalma meydana gelmiştir. 1980'li yıllarda yılda 13 bin ton 

civarında deniz balığı avlanılabilirken bu değer 1.000 tona kadar düşmüştür. 

 

İç sularda yakalanan balık sayısı son yıllarda umut verici düzeylerde olsa da bu 

balıklandırma çalışmalarının bir sonucudur. Göllerdeki balık ekosistemin kendi haline 

bırakılması halinde kirlilik nedeniyle bu miktar balık avlanması mümkün değildir. Deniz 

balıkçılığı ise 1980'li yıllarla karşılaştırıldığında 10-12 kat daha küçülme göstermiştir. 
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3.4.8. Tarımsal İş Gücünün Dağılımı 

Tarımsal iş gücünün dağılımı ve işsizlik oranları TÜİK verilerine dayanılarak ortaya 

konulmuştur. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'i kapsayan TR 41 bölgesi 2006 ve 2008 Hane Halkı 

İşgücü Anketi'nin açıklanan sonuçları Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 de verilmiştir.  

 

Tablo 3.4. Bölgesel İstihdam (TR 41 Bölgesi) 

 

 

 

 

Tablo 3.5. Sektörel İstihdam Durumu (TR 41 Bölgesi) 

Ekonominin Sektörleri (%) 

Yıllar  Tarım  Sanayi  Hizmetler  

2006  17.3  45.2  37.6  

2008  13.2  42.6  44.2  

 

Bursa'nın da içerisinde yer aldığı TR 41 bölgesindeki istihdam değerleri Türkiye 

ortalamasıyla hemen hemen benzerlikler gösterse de, ekonominin sektörlere göre istihdamın 

durumu Türkiye'deki görünümden farklılıklar arz etmektedir. Türkiye'de aktif nüfus içerisinde 

tarımın payı %24'ler civarında iken TR 41 bölgesinde bu oran %17.3'tür. Bursa'nın da 

içerisinde bulunduğu bölge giderek sanayi bölgesi olmaktadır. Kırsal kesimde ikincil 

yapılaşmanın varlığı tarım yapma olanaklarını sınırlandırmaktadır. Bu durumda kırsal 

sanayinin güçlendirilmesi ile kırsal kesimin yerinde tutulması için gereken tedbirlerin alınması 

ve doğayla dost üretim yöntemlerinin kırsal sanayi de kullanılması gereklidir. 

3.4.9. Tarımsal İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Dağılımı 

Bursa İli'ne ilişkin işletme sayıları ve parçalılık durumunun incelenmesinde son 10 yıllık 

veriler kullanılmıştır. 1999 yılı ve 2009 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) verilerine göre, Bursa 

İli'nde 1999 yılında işletme sayısı 89.273 iken bu değer 2009 yılında 31.767'ye düşmüştür. 

Bursa'da üreticiler 1999 yılında 563.420 parça arazi üzerinde tarımla uğraşırken, 2009 

yılında bu değer 277.114 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Söz konusu değerlere göre Bursa'da tarım arazilerinin parçalılık durumunda yarı yarıya 

azalma görülmektedir. İşletme sayılarında da %65'lik bir azalma söz konusudur. Bursa İli'nde 

beyan edilen toplam kullanılan tarım alanı 2009 yılında 1.523.826 dekar olarak 

gerçekleşmiştir. İşletme sayısı ise 31.767'dir. Buna göre işletme başına ortalama arazi 

büyüklüğü 47.96 dekardır. Avrupa Birliği'nde 50 dekardan daha az işletme sayısı toplam 

işletme sayısının %70‟ini oluştururken; bu işletmeler toplam arazi varlığının %9'unu işlerken, 

Bursa İli'nde 50 dekardan daha az işletme sayısı toplam işletme sayısının %75''ini 

oluşturmaktadır. Bu işletmeler toplam arazi varlığının yaklaşık %58'ini işlemektedir. Değerler 

Bursa İli'nin işletme sayısı, parçalılık ve dolayısıyla verimlilik bakımından AB ortalamasının 

altında olduğunu göstermektedir. 

 

Yıllar  Aktif nüfus 

(1000)  

İşgücü(1000)  İstihdam 

(1000)  

İşsiz 

(1000)  

İşsizlik oranı 

(%)  

2006  2537  1297  1198  99  7.6  

2008  2608  1283  1151  132  10.3  
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3.4.10. Tarımsal Gelir 

Tüm diğer parametrelerin yansıması olarak, Bursa İli tarımsal gelirinde de gelişmeler 

yaşanmaktadır. 2005 – 2010 yılı tarımsal gelirlerin karşılaştırılmasında yaklaşık % 86’lık bir 

pozitif artışın olduğu görülmektedir (Tablo 3.6).      

 

Tablo 3.6. Bursa İli Tarımsal Geliri (2005-2010 Cari Yılı). 

Üretim Grupları 2005 Yılı Cari (TL) 2010 Yılı Cari (TL) 

Tarla Ürünleri Gelirleri 616036250 1334732620 

Meyvecilik Gelirleri 533032210 774190250 

Sebzecilik Gelirleri 508039650 1016178130 

Hayvansal Üretim Gelirleri 266876914 463041546 

Kanatlı ve Arıcılık Üretim Kolu Gelirleri 57878599 116497717 

Su Ürünleri 11372909 10554652 

TOPLAM 1.993.236.532 3.715.194.915 

 

Elde edilen tarımsal gelirin ilçelere göre dağıtılmasında ise Karacabey (% 28,13) ve 

M.Kemalpaşa (% 15,83) ilk iki sırada yer almaktadır. Bu iki ilçenin toplamdan aldığı pay 

yaklaşık % 44 oranındadır . 

 

Tarımda çalışan kişi başına düşen tarımsal üretim değeri kriteri, tarım sektörünün analizinde 

önemli bir kriterdir. Tablo 3.7 bu tür bir kriteri Bursa İli ve ilçeleri için göstermektedir. Bu 

kritere göre Merkez ve Gürsu ilçeleri 1,5 ve 1,0 oranlarıyla ilk iki sırada yer almaktadır. Bu iki 

ilin yetiştirdiği ürün cinsi bakımından hayvancılık ve meyvecilik gibi katma değeri yüksek 

ürünler yetiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu üstünlük buradan kaynaklanmaktadır. Çabuk 

bozulabilen, depolama imkânı fazla olmayan ve pazara daha yakın ürünler merkeze yakın 

arazilerde üretilir. Bu tür bir olguyu ilk olarak Alman Ekonomisti Thunen açıklamıştır. Nitekim 

Tablo 3.7’den de görüleceği gibi Merkez ilçenin hayvansal üretimde yaklaşık %25’lik bir payla 

ilk sırada yer alması; Gürsu’nun da meyvecilikte yaklaşık %15’lik bir payla İznik’ten sonra 

ikinci sırada yer alıyor olması bu nedendendir. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık 

ilçelerinin ise tarımda çalışan kişi başına düşen tarımsal üretim değeri kriteri bakımından en 

son dört sırada yer aldığı görülmektedir tablo 3.7. Bu ilçelerde tarımla uğraşan kişi sayısı 

fazla ancak üretilen katma değer oldukça düşük düzeylerdedir. Bu tür alanlarda organik tarım 

yetiştiriciliği, hayvansal üretim, meyvecilik gibi yüksek katma değerli tarım olanakları 

araştırılmalıdır.  
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Tablo 3.7. Bursa İli ve İlçeleri Tarımsal Üretim Değeri ve İstihdam İlişkisi. 

İlçeler 
Tarımsal Üretim 
Değeri Yüzdesi (1) 

Tarımsal İstihdam Yüzdesi (2) ( 1/2 ) 

Merkez 9,78 6,40 1,528 

Gürsu 5,10 4,85 1,051 

Karacabey 28,13 33,00 0,852 

M.K.Paşa 15,83 45,36 0,349 

İnegöl 7,71 24,28 0,318 

Yenişehir 9,25 41,39 0,223 

Gemlik 1,63 8,09 0,201 

İznik 7,97 48,98 0,163 

Mudanya 4,26 26,99 0,158 

Kestel 2,64 21,10 0,125 

Orhangazi 2,55 25,97 0,098 

Orhaneli 2,13 67,02 0,032 

Keles 1,37 75,37 0,018 

B.Orhan 1,11 75,22 0,015 

Harmancık 0,56 48,32 0,012 

Not: Söz konusu istatistiğe göre hesaplanan ve kırmızı ile gösterilen oranlara göre 
performans sıralaması yapılmıştır 
 

3.4.11. Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez ve Önerileri 

Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez verisi ve haritalarının üretilmesinde Gıda, Tarım  ve 

Hayvancılık Bakanlığından sağlanan sayısal STATİP verisi, Bursa İli Arazi Yetenek Sınıfları, 

Bursa İli Ova Koruma (öneri), Bursa İli DSİ Sulama Proje sahaları ve Mera Alanları haritaları 

ile öznitelik bilgileri kullanılmıştır. 

 

Bursa İli arazilerinin, Mutlak Korunması Gerekli Alanlar (Yasal Nedenlerle Korunacak 

Alanlar), Öncelikli Korunması Gerekli Alanlar (Yasal Nedenlerle Kullanımı Sınırlandırılmış 

Alanlar), Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar ve Tarım Dışı Alanlar şeklinde gruplandırılarak 

incelenmesinde yararlanılacak olan Tarım Bakanlığı sayısal STATİP (Sorunlu Tarım 

Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi) verisi, ArcGIS ortamında birleştirilen sayısal 

Bursa, Balıkesir, Kütahya Bilecik, Kocaeli İli Arazi Varlığı  harita ve raporları ile bunların 

öznitelik bilgileri kullanılarak üretilen Büyük toprak grupları, AKK sınıfları ve Büyük Ova 

Koruma (öneri) Alanları Haritası, Bursa İli DSİ sulama proje sahaları ile mera alanları Tablo 

3.8 uyarınca sınıflandırılarak Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez Paftası elde edilmiştir (Şekil 

3.4). 
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Tablo 3.8. Bursa İli 1/100.000 Ölçekli Toprak ve Arazi Kullanımı Sentezi Veri Seti 

LEJAND 
ARAZİ 

YETENEK 

SINIFI 

ARAZİ KULLANIMI 

5403  STATİP   

SINIFLARI; 

OVA KORUMA; 

DSİ SULAMA PROJE 

MERA ( 4342  Mera Kanunu) 

 

Yasal Nedenlerle 

Korunacak Alanlar 

I, II Kuru tarım  

SMT ( Sulu mutlak TA) 

KMT (  Kuru mutlak TA 

DTA ( Dikili tarım arazileri) 

Ova Koruma Alanı (OKA) 

DSİ Proje İşletme 

ÖT (Özel ürün Arazileri) 

MER’A ( 4342  Mera Kanunu) 

 

I, II, III, IV 
Sulu tarım+yetersiz 

sulama 

I, II, III, IV, VI Bahçe alanları 

I, II Çayır+mera, Orman 

Yasal Nedenlerle 

Kullanımı 

Sınırlandırılmış 

Alanlar 

III 
Kuru tarım Çayır+mera, 

Orman 

 

SMA (Sulu Marjinal) 

DSİ Proje (Plan, proje,İhale) 
VII Bahçe 

 

Tarımsal Niteliği 

Sınırlı Alanlar 

IV, V, VI, 
Kuru tarım, Çayır+mera, 

Orman 

 

KMA (Kuru marjinal) 

Ç-M ( Çayır-Mera) 

O ( orman) 

Tarım Dışı Alanlar 

VII 
Kuru tarım, Çayır+mera, 

Orman 

 

 

 

T (diğer araziler) VIII 
Sahil kumulu, kayalık, 

maden, sazlık, yerleşim 
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Şekil 3.4. Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez Haritası 

 

Toprak ve arazi kullanımı sentez paftasına ait alansal ve oransal dağılımlar incelendiğinde 

Yasal nedenlerle korunması gereken alanlar Bursa ilinin 300.259,99 ha ile % 27, 99’ nu 

oluşturur iken Tarım dışı olarak nitelendirilen ve büyük çoğunluğu  orman statüsünde olan 

araziler ise Bursa ilinin %51’19’nu yani 549.216,0 hektarını kapsamaktadır (Tablo 3.9). 

 

 

Tablo 3.9. Toprak ve Arazi Kullanım Sentez Haritası Sınıflarının Alansal ve Oransal Dağılımı 

TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 

SENTEZ SINIFI 

TOPRAK VE ARAZİ 

KULLANIMI SENTEZ KODU 

ALAN (ha) ORAN (%) 

Yasal  Nedenlerle  Korunması 

Gereken Alanlar 

(Mutlak Korunması Gereken 

Alanlar) 

YNKGA (MKGA) 300.259,99 27,99 

Yasal  Nedenlerle Kullanımı 

Sınırlandırılmış Alanlar  

(Öncelikli korunması gereken 

Alanlar) 

YNKSA(ÖKGA) 29.705,12 2,77 

Tarımsal  Niteliği Sınırlı Alanlar TNSA 193.622,47 18,05 

Tarım Dışı Alanlar TDA 549.216,09 51,19 
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İklim koşullarının uygunluğu, toprak ve su kaynaklarının zenginliği, üreticilerin bilgi ve 

teknoloji  kullanım düzeylerinin yüksekliğine bağlı olarak polikültür tarım yapılması,  yüksek 

katma değer yaratması ve özellikle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinin dışında İl 

genelinde tüm ilçelerde  tarım sektörünün 1. sırada gelmesi, kırsal+kentsel  nüfusun büyük 

bir çoğunlukla tarım ve tarıma bağlı sanayinde yani tarım sektöründe yer alması  dikkate 

alındığında son yıllarda Bursa İli’nin   sadece sanayi  kenti olarak adlandırılmasının yanlışlığı 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Bursa İli’nin  öncel veya sanayi ile eşit kimliği tarımdır.  

Özellikle büyük tüketim merkezlerine yakınlığı nedeniyle pazarlama imkânlarının uygun 

olması, dış ülke pazarlarına yönelik yoğun bir ürün ihracının bulunması, üreticilerin genel 

yapılarınına olumlu katkı yaratan yüksek bilgi ve teknoloji kullanım düzeyleri veya eğilimleri 

meyve, sebze ve tarla bitkilerinde standart ve yüksek verimli tür ve çeşit üretimlerinin yoğun 

olduğu bir tarım uygulanmasının en önemli nedenidir. Söz konusu üretimin yapıldığı tarım 

arazilerine sahip Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Bursa Ovalarının 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanılmalarının  sağlanması zorunludur. Söz 

konusu Ovalarda tarıma dayalı sanayinin dışında kirletici ve yoğun işgücü gerektiren 

sanayiye izin verilmemesi gelecek nesillerin güvenli ve yerli gıdaya erişebilmeleri için  bir 

zorunluluktur. 

Bursa İli’nin merkezini oluşturan,  Hizmetler ve Sanayi sektörlerinin hakim olduğu Merkezi İş 

alanı olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerindeki kırsal alanlar ile söz konusu merkez 

ilçelere bitişik konumda, yoğun ve doğrudan etki alanlarında bulunan  Gürsu ve Kestel 

İlçelerinin tarımsal üretim potansiyelleri ve verimli tarım toprakları dikkate alınmalı, korunmalı 

ve  uygun olmayan amaç dışı kullanımlar ile ilgili dönüşüm kararları üretilmelidir.   

Tarım sektörünün hakim olduğu, tarımsal üretim potansiyeli yüksek,  Osmangazi, İznik ve 

Yenişehir İlçelerindeki tarımsal üretim desteklenerek, geliştirilmeli tarım ağırlıklı yapıları 

korunmalıdır. Söz konusu ilçelerde doğal önemi yüksek  su koruma havzalarında yer alan 

tarımsal üretim alanlarında sulama suyu, gübre ve tarım ilaçları kullanımını azaltacak  

tarımsal üretim ve sulama teknikleri araştırılmalı ve  desteklenmelidir. Özellikle Orhangazi 

ilçesinde tarım arazilerinin ve zeytinliklerin amaç dışı kullanılmalarını önleyecek planlama 

kararları üretilmelidir. 

Bursa İlinin Marmara Denizi sınırını oluşturan Mudanya ve Gemlik İlçelerinin konumu 

nedeniyle ön plana çıkan denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı ile turizm potansiyelleri 

geliştirilirken İlçelerin Gemlik türü zeytinin gen merkezi ve Gemlik türü zeytin yetiştiriciliğine 

en uygun iklim ve arazi koşullarına sahip oldukları, tarımsal potansiyelleri ve tarım 

sektörünün istihdam açısından öncülüğü dikkate alınmalıdır.   

Verimli tarım arazilerine sahip ovası ve gelişmiş sanayi bölgeleri ile Bursa İli’nin  merkez 

bölgesine koşut olarak sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla geliştiği en önemli merkezlerden 

birisi olan İnegöl İlçesinde söz konusu  gelişmenin doğal kaynaklar açısından sürdürülebilir 

bir gelişme olması sağlanmalıdır. Değinilen sektörlerdeki tüm bu gelişmelere, Karacabey ve 

Mustafakemalpaşa ilçelerine kıyasla işgücü istihdamı açısından daha  düşük olmasına 

rağmen tarım sektörü hala önemini korumaktadır. Özellikle  fidancılık sektörünün  ciddi 

olarak desteklenmesi ilçenin bu konudaki bölge liderliğini ülkesel boyuta taşıyacak çok 

yüksek katma değer yaratacaktır.   
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Bursa İli’nin dağlık bölgelerinde yer alan, ulaşım zorluğu ve kent merkezlerine uzaklığı, iklim  

ve arazi koşullarının olumsuzluğu ve tarımsal faaliyetlerin yetersizliği nedeniyle sürekli olarak 

göç veren, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri Bursa İli’nin en az gelişmiş 

bölgesini oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda desteklenerek geliştirilmeye çalışılan 

hayvancılık ve organik tarım yetiştiriciliği açısından  ilçeler  ciddi bir potansiyele sahiptirler. 

Söz konusu potansiyellerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile mera alanları 

iyileştirilmeli ve taşıma kapasiteleri artırılmalı, Özellikle Keles ve Harmancık ilçelerinde  

organik tarım alanları artırılmalı, organik tarımın yoğun olarak yapıldığı Orhaneli ve Büyük 

Orhan ilçelerinde ise üretilen ürünlerin değerlendirilebileceği sanayi,  işleme ve depolama  

tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Söz konusu dört ilçede 2B arazileri verilerine göre 2B 

arazileri 5.441 dekar alan kaplamaktadır. Söz konusu alanlar Organik tarım  amaçlı 

kullanılarak ek gelir olanakları yaratılabilir. 2B arazilerinin ilçelere göre alansal dağılımı (334 

parsel) Harmancık 3.862,1 dekar, Keles 833,8 dekar, Büyükorhan 327,2 dekar ve Orhaneli 

245,9 dekar  şeklinde belirlenmiştir. 

Bursa ilinde son yıllarda gelişen ve üreticilere yüksek gelir sağlayan sera alanlarına ilişkin 

veriler sayısal uydu görüntüleri (2004, 2006 tarihli ) yorumu, İlçe Ziraat Oda başkanları ile 

yapılan görüşmelere dayanarak konumsal ve alansal olarak ilçe ve köy bazında 

belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre  568,6 dekar sera alanının 313,6 dekarı Gürsu, 248,6 

dekarı İznik ve 6 dekarı ise Kestel İlçesinde yer almaktadır. Gürsu ilçesi İgdir Köyü  211,7 

dekar (% 67,5)  ve Karahıdır 53,1 (% 17 )dekarlık sera alanları ile Gürsu ilçesinin seracılık 

bölgesi durumuna gelmiştir. İznik İlçesi Çiçekli köyü’de  % 79,9 oran ve 198,9 dekarlık sera 

alanları ile İznik ilçesinin seracılık merkezi konumundadır. Dereköy ise İznik ilçesinde 19,7 

dekarlık alanla  ikinci seracılık bölgesidir. 

Çoğunlukla marul, salatalık ve domates yetiştiriciliğinin yapıldığı sera koşullarında üretimin 

yüksek gelir getirmesi nedeniyle son yıllarda tercih edilen bir üretim biçimi olmuştur. Söz 

konusu ilçelerde ve köylerde sera üretim alanlarının korunması, geliştirilmesi ve 

desteklenmesi sağlanmalıdır.. Özellikle dağ köylerinde yeni jeotermal kaynaklar araştırılmalı 

veya var olan kaynakların sera koşullarında üretim amaçlı kullanılmaları sağlanarak seracılık 

yaygınlaştırılmalıdır.   
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3.5. ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

BULGULAR 

 

Bursa İli 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında, Çevre Sorunları 

Grubun tarafında yapılan değerlendirmeler hava kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, su ve atıksu 

kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.  

 

Hava kirliliği kapsamında; Bursa İli hava kalitesi araştırılması, 1/100.000 ölçekli hava 

kirliliği dağılım haritasının oluşturulması esnasında doğalgaz tüketim verileri Bursagaz 

A.Ş.'den, kömür tüketim verileri ise Bursa Valiliği ve Mahrukatçılar Odası'ndan temin 

edilmiştir. Ayrıca ulaşımdan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında Petrol Sanayi 

Derneği'nden (PETDER) temin edilen akaryakıt tüketim verileri kullanılmıştır. Yakıt 

tüketimlerine bağlı olarak literatürdeki emisyon faktörleri kullanılarak temel hava kirleticilerin 

yıllık emisyon değerleri tespit edilmiştir. 

 

Elde edilen veriler doğrultusunda Bursa İl genelinde hava kirliliği incelendiğinde özellikle 

merkez ilçelerde kirliliğin daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Bursa İli için hesaplanan 

emisyonların miktarları şu şekilde verilebilmektedir: 66.740 ton/yıl (NOx), 31.310 ton/yıl (CO), 

11.855 ton/yıl (PM), 2.990 ton/yıl (SOx), 2,2 ton/yıl (Toplam metal) ve 0,6 ton/yıl (BaP). En 

yüksek emisyon değerinin toplam içindeki oranı %28,3 (BaP) ile %72,6 (PM) arasında 

değişmiştir. Yıldırım İlçesi'nde evsel ısınma için yakıt olarak kömürün daha fazla oranlarda 

kullanılıyor olması nedeniyle PM'nin oldukça yüksek bir seviyede emisyon değerine 

ulaşmıştır.  

  

Merkez ilçelerden Osmangazi'de özellikle Gülbahçe, Yavuz Selim, Duaçınarı, Arabayatağı 

gibi semtlerde bölgenin nispeten basık bir topoğrafyada olması nedeniyle gerek evsel 

ısınmalar, gerek yoğun trafik ve gerekse endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonların 

yüksek seviyelerde olması hava kirliliğini daha belirgin hale getirmektedir.  

 

Altıparmak Semti'nde binalardan dolayı hava sirkülasyonunun azaldığı ve kış aylarında 

hissedilir derecelerde kirletici konsantrasyonlarında bir artışın beklendiği sonucuna 

varılmıştır.  

 

Nilüfer Çayı, Hamitler çöp deponi sahası, arıtma çamuru kurutma yatakları ve bazı 

endüstriyel tesislerden önemli miktarda koku emisyonu yayılmaktadır. Bazı ilçelerde ulaşım 

kökenli kirleticiler emisyon oluşumuna en büyük paya sahiptirler. Kirletici emisyonlarına göre 

ilçeler dikkate alındığında en fazla emisyonun merkez ilçelerden olan Osmangazi İlçesi'nden 

kaynaklandığı belirlenmiştir.  

 

Katı ve tehlikeli atıklar kapsamında; Bursa İl sınırları içinde evsel, endüstriyel ve tehlikeli 

atık kapsamındaki katı atık kaynaklarının belirlenmesi, miktar, atık kompozisyonu ve bertaraf 

yöntemleri açısından mevcut durumun ortaya konması, atıkların üretildikleri alanlar ile 

bertaraf edildiği alanların değerlendirilerek oluşturduğu risklerin CBS ile değerlendirilmesi ve 

risk haritalarının hazırlanması çalışması yapılmıştır. Elde edilen katı atık verileri, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan merkez belediyeler ve Hamitler Katı Atık 

Depolama Sahası'na getirilen atık miktarlarına bağlı olarak sağlıklı biçimde derlenmiş, 
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tehlikeli atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elektronik beyan sistemine dayalı 

verilerden yararlanılmıştır.  

 

Hızlı nüfus artışı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin genişleyen sınırlarıyla birlikte daha 

geniş bir alandan atık alınmaya başlaması, ekonomik taşıma mesafesinin dışına çıkan 

bölgelerden atık naklini ve Büyükşehir sınırlarına giren ilçelerde ise depolama sahası ve 

transfer istasyonu ihtiyacını meydana getirmektedir.  

 

Bursa'da konutlardan toplanan ambalaj atığının toplam kentsel atık içindeki oranı ortalama 

%1,07±0,04 dir. Bursa için yapılan atık madde grubu analizi sonuçlarına göre tüm gelir grubu 

ortalamaları geri dönüşebilir atık yüzdesinin %15 civarında olduğunu göstermektedir. Bu 

veriler konutlarda oluşan ambalaj atığının önemli bir kısmının geri kazanılmadığını 

göstermektedir. 

 

Bursa'da oluşan tehlikeli atıklarla ilgili; envanter, geri dönüşüm, geri kazanım ve özellikle 

nihai bertaraf konularında önemli sorunlar bulunmaktadır. 

 

Bursa'da evsel ve endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının kesin miktarları talep edilen hiçbir 

kurum tarafından tam olarak yanıtlanamamıştır. Gerek Bakanlık gerekse İl Müdürlüğü 

bünyesinde yürütülen çalışmalarda tüm tesislerin bilgilerine ulaşılamamıştır. 

 

Su ve Atıksu Kirliliği kapsamında; 1/100.000 ölçekli Su ve Atıksu kirliliği dağılım 

haritasının oluşturulması çalışmaları kapsamında, akarsu, göl, deniz ve kıyılara ait veriler 

elde edilmiştir. Bu verilerden akarsu ve göllere ait değerler “Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğinde” yer alan “Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” ile deniz 

ve kıyılara ait sonuçlar ise “Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması 

Gereken Kalite Kriterleri’’ Tablosu'na göre kıyaslanmış ve sonuçlar coğrafi bilgi sistemleri 

yardımı ile haritalandırılmıştır. 

 

Yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa İli sahillerinde fekal koliform değerlerinin bulunması 

insan dışkılarından kaynaklanan kirlenmenin mevcudiyetini ve bu sahillere çevresinde yer 

alan yerleşme alanları ile endüstri tesislerine ait kanalizasyon sularının karıştığını 

göstermektedir. Gemlik, Mudanya ve Karacabey Sahillerinin yüzme suyu standartlarına göre 

girilebilir olduğu ancak Gemlik sahilinde bir kirlilik artışının da gözlendiği görülmektedir. 

Mudanya sahillerinde göreli bir iyileşmenin olduğu, Karacabey sahilinin 2010 yılından 2011 

yılına kadar kirlilik açısından bir değişime uğramadığı belirlenmiştir.  

 

Doğancı Barajı çeşitli kullanımlar için sınır değerleri içerisinde 1. Sınıf su kalitesinde, Uluabat 

Gölü, İznik Gölü, Nilüfer Çayı, Orhaneli Çayı, Mustafakemalpaşa Çayı, Kocasu Çayı ve 

Deliçay’ın ise 4. Sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir.  Uluabat Gölü ve İznik Gölü'nün 

yıllar içinde çevre kirliliğinin arttığı, Nilüfer Çayı ve kollarında ise kirlilik seviyesinin nispeten 

azaldığı görülmektedir. 

 

Bursa İli için gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada içme suyu kapsamında kullanılan barajlara 

dair veri elde edilemediği için herhangi bir kıyaslama yapılamamıştır. 
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Bursa İli atıksu kirliliği; sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli 

arıtılmamış atıksular, yerleşim alanlarından kaynaklanan evsel nitelikli arıtılmamış atıksular 

ile tarımsal alanlardan gelen drenaj suları ile oluşmaktadır. Bu nedenle, Bursa İl Çevre 

Düzeni Planı kapsamında atıksu alt yapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar;  

Kentsel Atıksu Altyapı Durum Tespiti;  Endüstriyel Atıksu Altyapı Durumu Tespiti (OSB’leri ve 

Tekil endüstriler); ile Yayılı Kaynakların Durum Tespiti kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışma, Osmangazi, Nilüfer, Büyükorhan, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, 

Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir 

olmak üzere on yedi (17) ilçede gerçekleştirilmiştir. 

 

İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Kestel, Yenişehir ilçelerinde sanayi kaynaklı ve nüfusa 

bağlı evsel ve endüstriyel atıksu oluşmaktadır. 

 

Bursa merkez ve ilçelerinde nüfusa ve sanayi faaliyetlerine bağlı 17.350 m3/gün'lük evsel 

atıksuyun herhangi bir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Kocasu, Aşağıköy, 

Kirmaslı, Karsak, Koyundere derelerine ve İznik ile Uluabat Gölü'ne doğrudan deşarj edildiği 

belirlenmiştir. Atıksularını doğrudan deşarj eden ilçeler Büyükorhan, Keles, Harmancık, 

Orhaneli, İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi İlçeleridir.  

 

176.140 m3/gün debi değerindeki evsel atıksular ise; arıtma işlemine tabii tutulduktan sonra 

alıcı ortama deşarj edilmektedir. 

 

Bursa İli'nde OSB'lerin kurulu olduğu Bursa merkez (Nilüfer, Osmangazi ilçeleri), İnegöl, 

Gürsu, Mustafakemalpaşa, Kestel, Yenişehir ilçelerinde sanayi kaynaklı ve nüfusa bağlı 

evsel ve endüstriyel atıksu miktarı 302.718 m3/gün'dür. OSB'lerinin atıksu arıtma 

tesislerinden çıkan atıksuların su kaynakları kirliliği açısından deşarj edildiği alıcı ortamlara 

zarar vermeyecek seviyelerde olduğu,  Ayvalı Deresi, Deliçay ve Nilüfer Çayına deşarj 

edildikleri tespit edilmiştir.  

 

Bursa İli sınırları içerisinde yer alan tekil endüstrilerin atıksularının yaklaşık % 56'sı 

arıtılmakta, % 44'lük kısmı arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan deşarj edilmektedir.  

 

Bursa İli arazi kullanımından kaynaklanan yayılı kirlilik, toplam azot ve toplam fosfor yükleri 

üzerinden belirlenmiş olup sırasıyla; 1.815,21 kg/yıl ve 279,261 kg/yıl olarak bulunmuştur. 

On yedi ilçe içerisinde en fazla toplam azot yükü (355,50 kg/yıl) ve toplam fosfor yükü (54,69 

kg/yıl) ile Karacabey İlçesi'nden kaynaklanmaktadır. 

 

Toprak Kirliliği Kapsamında; Bursa İl sınırları içerisindeki toprak kirliliği sorunlarının 

belirlenmesi ve envanter çalışmaları kapsamında İl'de yapılmış çeşitli çalışmalar incelenmiş 

ve bunlara ait arazi gözlemleri yapılmıştır. Fakat mevcut verilerin sınırlı düzeyde oluşu il 

genelindeki tarım topraklarının kirlilik durumlarını detaylı olarak değerlendirme imkanını 

sınırlandıran en önemli faktördür. 

 

Kimyasal atık sular ve şehir kanalizasyon atıkları, yöredeki toprak kirliliğinin sulamadan 

kaynaklanan başlıca nedenleri arasındadır. Mevcut veriler dikkate alındığında ağır metal 

kirliliği Armutköy, Samanlı, Çağlayanköy, Dereçavuş, Ahmetbeyköy ve Aksungur köy sınırları 



Sayfa 50 / 77 

 

içerinde yer alan ve Nilüfer çayı boyunca bu su kaynağı ile sulanan tarım topraklarında, 

Yolçatıda ise köy sınırları içerinde yer alan ve Ayvalı Deresi ile sulama yapılan tarım 

topraklarında olduğu belirlenmiştir. 

 

Bursa-İzmir karayolunun Görükle-Karacabey mevkii boyunca bulunan topraklarda da Cd, Cu, 

Pb ve Zn'nun birikim yaptığı görülmektedir. 

 

Gübre tüketim verileri yıllar bazında il genelinde bir artış göstermekte olup İl'de en fazla 

artışın sırasıyla Karacabey, Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, 

İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde olduğu belirlenmiştir. İl genelinde yoğun bir biçimde 

polikültür tarımının yapıldığı ve buna bağlı olarak da en fazla tarımsal ilaç tüketimi olan 

yerlerin sırasıyla İznik, Gürsü, İnegöl ve Karacabey ilçeleri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yörenin en yüksek ve dağlık alanlarını oluşturan ve sanayi ve nüfus yönünden en gelişmemiş 

yerleri olan Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve Keles ilçeleri toprak kirliliği açısından 

problemsiz tarım alanlarına sahiptir. I. alt bölge olan Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, 

Yenişehir, İnegöl; II. alt bölge olan Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve III. alt bölge 

olan Mudanya, Orhangazi, Gemlik, İznik için sanayileşme ve kentleşme arazi rantının 

yükselmesine ve tarım alanlarının tarım dışı kullanımına neden olmaktadır. Zeytinlik alanları 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

 

Gürültü kirliliği kapsamında; Bursa İl sınırları içinde mevcut gürültü kaynaklarının 

belirlenmesi yerleşim alanları içinde ve dışındaki ulaşım, işletme, tesis, eğlence yeri, 

imalathane, atölye, işyeri gibi planlanan faaliyetlerin gürültü yaratma potansiyeli içinde 

değerlendirilmiştir. Gürültüye maruz kalma kategorilerinin incelenmesi, yeni yerleşim alanları 

ve sanayi bölgeleri planlamasına yönelik gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi ve gürültü 

oluşturan alanların il bazında CBS ile değerlendirilmesi, gürültü haritalarının oluşturulması 

çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışma verileri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün gürültü kirliliği tespiti amacıyla yapmış olduğu ölçüm ve 

veriler baz alınarak değerlendirilmiştir.  

 

Elde edilen sonuçlara göre incelenen tüm ilçelerde kent içi ulaşım, demiryolu ulaşımı,  sanayi 

kuruluşları, şantiye alanları, rekreasyon ve eğlence yerleri, açık hava aktiviteleri (düğün, 

konser ve diğer), yerleşim alanı içerisindeki atölye, imalathane, market, sağlık kuruluşları vb. 

kaynaklı gürültü kirliliği olduğu tespit edilmiştir. Bu kaynaklardan farklı olarak Gemlik'te 

limanlar, boğazlar, nehir yolları vb. kaynakların yarattığı kirliliğin, Yenişehir'de yerleşim yeri 

yakınında bulunan havaalanı kaynaklı kirliliğin etkili olduğu belirlenmiştir.  

 

Bursa İl Çevre Düzeni Planı kapsamında oluşan gürültü kirliliği oranının tespiti amacıyla il 

merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce sorunlu olarak görülen ve ölçüm 

yapılan yer ve bölgelere ek olarak, yeni yer ve bölgeler tespit edilerek bu noktalarda yeni 

ölçümler yapılmıştır. 

 

Bursa İli gürültü kirliliği haritası incelendiğinde; gürültü yoğunluğunun Bursa merkez ilçeleri 

çevresinde ileri düzeyde olduğu görülmektedir. İlçelerdeki gürültü kirliliği ise şehir merkezine 

benzer şekilde özellikle ilçe merkezinde yoğunlaşmaktadır. 
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4. DOĞAL VARLIK VE KAYNAKLARA İLİŞKİN GZFT ANALİZİ 

 

Bursa İli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmaları kapsamında Doğal Yapı Çalışma 

Grubu bünyesinde yer alan her bir alt grup tarafından gerçekleştirilen GZFT analizleri ilgili 

başlıklar altında değerlendirilmiş ve aşağıda sunulmuştur. 

 

  DOĞAL KAYNAKLAR AÇISINDAN 
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İl’in yer altı ve yüzey suları bakımından zengin olması. Bursa İli'nin su kaynakları ile anılır 
oluşu. Uludağ Milli Parkı ve civarı başta olmak üzere İl'de pek çok su kaynağının bulunması.  

İl'in jeotermal kaynaklar açısından da oldukça zengin olması. 

İl bütününde doğal güzellik açısından değer taşıyan çınarları, mezarları ve Uludağ'ı ile kent 
algısının "Yeşil Bursa" ile anılması, şelale, mağara, kayalık, anıt ağaç, sazlık vb. pek çok 
tabiat kaynağı bulunuyor olması. 

Ormanları oluşturan ekosistemin güçlü olması, çok çeşitlilik göstermesi, İl'de nemli, yarı 
nemli, kuru orman türlerinin bir arada bulunuyor olması. 

Orman ekosisteminin içinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından önemli 
olan ve farklı ekosistemleri de barındıran orman içi açıklık alanların ve bitkisel geçiş 
alanlarının bulunuyor olması. 

İl’de toplam doğal değerler açısından zengin bölgelerin varlığı (toprak kaynakları+su 
kaynakları, vb.) 

Oldukça yaygın ve güçlü bir bitki örtüsüne sahip olması; İl bütünündeki ormanların 
481.811,08 ha ile İl'in toplam yüzey alanının %44,87'sini kaplayacak büyüklükte olması. 

İnegöl-Boğazova ve Uludağ silsilesinin doğuya doğru uzantısında halen görülebilmekte olan 
bir miktar geyik ve ayı; Karacabey, Karadağ, Paşalar ve Sarnıç mıntıkalarında yaşayan 
karaca; Çamlıca Köyü kuzeyinde ise bir miktar yerli sülünün varlığını sürdürüyor olması. 

Zengin doğal mirasa sahip olması (Uludağ Milli Parkı ve Uluabat Ramsar alanının bölgede 
bulunması) 

Uludağ Milli Parkı'nda dünya ormancılık bilimi açısından değere sahip bitki kuşaklarının 
bulunuyor olması. 

Uludağ Milli Parkı içinde varlığını sürdüren 33’ü milli parka özgü olmak üzere 171 endemik 
türün bulunuyor olması. 

RAMSAR alanı olan Uluabat Gölü'nün kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun önemli 
sulak alanlarından biri olması. 

Uluabat Gölü'nün dünya çapında soyu tehlikede olan “küçük karabatak” için önemli bir yaşam 
alanı olması. 

Uluabat Gölü'ndeki balık çeşitleri arasından etçil/etçil olmayan balık oranının düşük olmasının 
göldeki balık türlerinin çeşitliliği açısından olumlu olması. 

Topoğrafik yapının farklı ekosistemlerin oluşumunu ve gelişimin sağlayacak yapıda olması. 

Kocaçay Deltası'nın önemli doğal yaşam alanlarından biri olması ve kumul alanlarının 
korunması. 

Mustafa Kemal Paşa’daki Suuçtu Şelalesi’nin önemli doğal zenginliğe sahip olması. 

Maki, garig, sulak alan gibi çok çeşitli ve zengin bitki topluluklarının olması. 

İl'de ekolojik çeşitlilik açısından çok değerli sayılan sulak alanların bulunması. 

İl genelinde taban suyu seviyesinin yüksekte olması sayesinde bu tür alanlara bağlı farklı 
ekosistemlerin oluşmasına imkân sağlıyor olması. 

İl’de verimli toprakların bulunması. 

Bölge ikliminin geçiş iklim tipinde olması nedeni ile çevresindeki bölgelerin ortak ve baskın 
özelliklerini gösterecek şekilde çeşitlenmiş olması sayesinde görece ılıman yapıda ve bol 
yağışa sahip olması. 

En sıcak mevsimlerde dahi kuraklığın görülmemesi 

Yaz-Kış sıcaklık farklarının yakın olması 
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Yer altı ve yer üstü su kaynaklarında kirliliğin giderek artması. 

Uluabat Gölü'nün doğal erozyon nedeniyle dolarak ve kuraklık nedeniyle buharlaşarak su 
seviyesinde ve kalitesinde düşüşün olması. 

Uluabat ve İznik gölleri ile Nilüfer Çayı başta olmak üzere su kaynaklarının evsel, sanayi ve 
tarım kökenli atıklar nedeni ile aşırı derecede kirleniyor olması 

Jeotermal kaynakların korunmasında sorunların yaşanması. 

En nitelikli orman türü olan seçme ormanların oranının % 0,77 ile hayli düşük olması. 

Çayır-mera alanlarının az olması. 

Milli Park sınırının ARAS ve KESTEL tarafını kapsamaması. 

Uluabat Gölü’ndeki balık çeşitliliğinin 1984'den 2000'e gelindiğinde azalış göstermiş olması. 

Uluabat Gölü'ndeki balık çeşitleri arasında etçil/etçil olmayan balık oranının 1/33 ile düşük bir 
oranda olması ve bu oranın gölün ekolojik durumu açısından olumsuz olması. 

Uluabat Gölü’nde turna, sazan ve kızılkanat cinsi balıkların beslenme imkânlarının düşük,  
gelişimlerinin yavaş olması. 

Göldeki kuş popülâsyonunun 1996 yılına oranla 1999’da yaklaşık %50 ve 2001’de neredeyse 
%10 oranına kadar gerilemiş olması. 

Bitki türlerinin yoğun olduğu alanlarda belde belediyelerinin piknik alanı oluşturmaları 
(Özellikle Uluabat Akçalar) 

Koruma sürecinde bürokrasinin ağır işlemesi ve fonların kullanılmasında tanımlanan sürecin 
etkin biçimde işletilememesi. 

Tarımsal arazilerin korunmasına yönelik olan plan hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan 
sorunların olması. 

Ova Koruma Protokolüne uyulmaması. 

Planlara, kanunlara ve yönetmeliklere rağmen tarım potansiyeli yüksek verimli tarım 
arazilerinin, ova topraklarının korunması gerektiği bilincinin, kültürünün gelişmemiş olması. 

Ova Koruma Poroktolü ve mevzuata (5403 sayılı kanuna) uyulmaması ova koruma bilincinin 
gelişmemiş olması 

Teknik destek azlığı, eğitim, sosyal alışkanlıklar ve maliyetler nedeniyle tarım ve 
hayvancılığın geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi. 
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Uluabat Gölü ve civarının RAMSAR sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor 
olması. 

İl'de yaban hayatı koruma – geliştirme statüsüne sahip geniş alanlar bulunuyor olması. 

Sakallı Akbaba, Apollon kelebeği gibi tehlike altındaki endemik türlerin korumaya alınmış 
olması. 

Çevreye olan duyarlılığın Bölge Kalkınma Ajansı temel ilkeleri arasında da yer alması. 

Bölge Planı’nda çevreye duyarlılık olgusunun vizyon olarak benimsenmiş olması. 

Bitkisel üretimde önemli yere sahip Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, Karacabey ve Bursa 
ovaları, sulu tarım arazileri, özel ürün yetiştirilen alanlar, sulama amaçlı kullanılan su 
kaynakları ile bunların havzaları ve göllerin koruma alanlarının korunmasına ilişkin yasal 
mevzuatın olması (Toprak Kanunu, Ramsar gibi). 

Tarım Bakanlığı'nın havza planlaması ve yönetimi ile ilgili projeleri ve çalışmalarının varlığı. 
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İzinsiz böcek ve bitki toplanması, söğütlerin kesilmesi, sazlıkların yakılması ve plansız 
kesilmesi. 

Kızılçam ve ekonomik değeri olan fıstık çamı başta olmak üzere orman alanlarının hızlı 
şekilde tahrip ediliyor olması. 

Nadir av hayvanlarından olan kınalı keklik, üveyik, porsuk, su samuru gibi türlerin aşırı 
avlanma ve çevre kirliğiyle yaşam alanlarının yok edilmesi sonucu iyice azalmış olması 
yaban hayata mensup diğer pek çok türün de ülke geneline paralel olarak gün geçtikçe artan 
bir tükenme tehlikesi altında bulunuyor olması. 

Türlerin ve popülâsyonların korunmasına yönelik çabaların yetersiz kalıyor olması. Uludağ 
havalisinde ve Karadağ’da yaşamını sürdürmeye çalışan yaban kedisinin yaşama alanlarının 
yok ediliyor olması. 

Bölgede varlık gösteren endemik türlerin büyük bir bölümünün tükenme tehlikesi ya da tehdit 
altında bulunması. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olan orman içi açıklık 
alanların ve bitkisel geçiş alanlarının özellikle düzenli ormancılığın yapıldığı bölgelerde boş 
değersiz alanlar gibi görülüyor olması, bu tür alanların yerleşime açılmaya çalışılıyor olması. 

Kıyı alanlarında ve özellikle Gemlik Körfezi'ndeki kirliliğin olması. 

İl genelinde 2B alanlarının sayı ve alan bakımından yüksek oranda bulunması, bu alanların 
özellikle Ramsar kapsamında bulunan Uluabat Gölü güneyinde aşırı yoğunluğa ulaşıyor 
olması. 

Özel orman statüsündeki bölgelerin imara açılmasının kanunen mümkün kılınmış olması. 

Kanun hükmünde kararnamelerle doğal kaynakların korunmasını sağlayacak kanun hüküm 
ve maddelerinin etkisizleştirilmesi, koruma kurullarının kamu ağırlıklı olarak yeniden 
kurulması veya düzenlenmesi yoluyla bağımsız karar alma yetkilerinin kısıtlanması. 

Korunması gerekli alanlar, havzalar, tarım alanlarıyla ilgili alınan kararların uygulanamaması, 
ova koruma protokolünün uygulanmamış olması. 

5403 sayılı kanunda yer alan büyük ovaların belirlenmesi ve korunması maddesinin 
uygulanamaması. 

Komşu illerde yer bulamayan sanayinin Bursa’ya ilgisinin artması. 
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Suyun verimli kullanılmasına yönelik sulama projelerinin varlığı. 

Uludağ’dan beslenen, zengin ambalajlanmış memba ve mineral sular ile jeotermal kökenli, 
termal turizmin gelişmesine uygun su potansiyelinin bulunması. 

Bursa İl sınırları içindeki ovalarda sondaj kuyuları ile ekonomik olarak yararlanılabilir ve 
henüz aşırı kirletilmemiş olan zengin akifer rezervlerinin (yeraltı suyu) varlığı. 

İl sınırları içinde yerbilimleri açısından yerleşilebilir nitelikte ve 620.538 ha büyüklüğünde (% 
57,78 oranında) alanların bulunması. 

Orman ürünlerinin çeşitlilik arz etmesi. 

Doğal kaynakların farkında olarak, yöreye özgü ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarının olması. 

Doğal kaynakların turizm potansiyelinin farkında olunarak kullanılıyor olması ile sektörlerin 
doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlama eğilimde olması. 

Bursa İl sınırları içinde çeşitli madenlerin; özellikle, zengin rezerv ve uluslararası 
standartlara uygun kalitede, ihraç edilen, istihdam kapasitesi yüksek, bor, krom, olivin, 
bloktaş (mermer) kaynaklarının ve işletmelerinin yer alması. 

Bursa İli ve dolayının yapı malzemesi ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte çimento 
hammaddesi ve kırmataş (agrega) rezervlerinin bulunması. 

Enerji üretimine uygun kömür ve yenilenebilir nitelikte geliştirilebilir jeotermal kaynak 
potansiyelinin saptanmış olması. 

Geleneksel üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere doğal ürünlerin yetiştirilmesi 
(ipekböcekçiliği, zeytincilik vb) . 

Bursa Ovası gibi önemli tarım arazilerinin çok kıymetli su potansiyellerini de beraberinde 
bulundurması. 

Toprakların çeşitli tarımsal üretime (sulu tarım, organik tarım, bahçe, sebze yetiştiriciliği ile 
balıkçılık ve hayvan yetiştiriciliği) uygun olması. 

Bölgenin tarımsal sanayi açısından uygun oluşu. 

Mevcut tarımsal alanlar haricinde tarıma elverişli başka alanların bulunuyor olması. 

Mevcut Planlama çalışmalarının olması, Çevre Düzeni Planlarının ve Stratejik Planların 
yapılmış olması ve bu planlarda kullanım tip ve yoğunluklarının tanımlanmış olması. 

Bursa İli kent konseyi çatısı altında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer alması ve 
bunların hazırlanacak il çevre düzeni planına ilişkin yönlendirici nitelikte genel plan ilkelerini 
ortaya koymuş olmaları ve bunun yakından izleyicisi görevini üstlenmeleri. 
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Uludağ üzerindeki kullanım yoğunluğunun (yapılaşma, kamp alanları vs) sürekli artması. 

Mesire alanlarının düzensiz olması ve bu alanların plansızca önemli sahaların üzerinde 
açılması. 

Uludağ Milli Parkı'ndaki kamp ve günübirlik kullanım alanlarında oluşan evsel atıkların 
kontrolsüzce doğaya bırakılması. 

Uludağ gelişim bölgelerinde yapılaşmanın artması. 

Uludağ’ın kullanım yoğunluğunun endemik türleri olumsuz etkilemesi. 

Çobankaya kamp ve günübirlik kullanım alanındaki kullanım yoğunluğunun sürekli artması. 

Var olan doğal türlerin kentsel tasarım projeleri gibi projelerde verimli kullanılmaması. 

2B alanlarının kadastro çalışmalarının yetersiz olması. Bu nedenle geri kazanılabilecek 
alanların belirsiz olması. Bu alanların yeniden gözden geçirilmesi ve kazanılabilecek 
alanların belirlenmesi. 

Bursa genelinde planlar ve çeşitli mevzuatlarla korunan alanların uygulamada 
korunamaması. 

Yerel yönetimlerin koruma mevzuatındaki denetimlerde yetersiz kalması. 

Bursa kent merkezi dahil olmak üzere diğer ilçelerde ve yerleşimlerde geleneksel kent 
dokusuna ve doğal çevreye uyumlu olmayan yapılaşmaların olması. Bursa Ovası’nın tahrip 
edilmesi. 

Çevre etki değerlendirmesi dikkate alınmadan açılan taş, kum ve maden ocaklarının 
çokluğu. 

Doğal alanların korunması ve kullanımına yönelik denetim mekanizmalarının yetersiz 
olması. 

İznik Gölü'ndeki balık potansiyelini destekleyecek ve köylüler tarafından yapılacak 
tesisleşmeye izin verilmemesi. 

Yağmur sularından kullanma suyu olarak yararlanılamaması. 

Tarım arazilerinin korunması ile bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar, soğuk hava deposu 
vb. işletmelerin kurulması çelişkisi. 

İlgili idarelerden izin alınarak yapılan tarımsal yapıların amacının dışında kullanılması ve bu 
durumdaki yerlerin denetim eksikliği. 

Tarımsal faaliyetlere yönelik olarak çalışan kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonsuzluk. 

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı alanlara ait arazilerin sulama ve drenaj gibi alt yapı 
sorunlarının çözülmemiş, basınçlı ve kapalı sulama sistemlerine geçilmemiş olması. 

Tarım alanları ile ilgili güncel verilerin olmaması. 

Üst ölçekli tarımsal arazi kullanım ve üretim planlarının olmaması. 

Sektörler ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği; alınan kararların bütünleştirilememesi. 
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İç sularda üretim amaçlı balık popülâsyonlarının artırılması çalışmaları. 

Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye başlamış olması. 

Uludağ gelişim bölgelerinde ve kamp alanlarındaki atık sorunu için Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın çalışma başlatması. 

Gelişme alanlarının tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak belirlenmesi, 
sanayi alanlarının tarımsal toprak niteliği düşük olan alanlarda OSB olarak belirlenmesi gibi 
kararların gelişmeye ilişkin ilkeler olarak benimsenmiş olması. 

Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması tehdidine bölünemez parsel büyüklüğünün 
tespitine yönelik kanunlar (5403 sayılı yasa). 

Ulusal ve yerel çok sayıda meslek ve sivil toplum kuruluşunun hazırlanacak il çevre düzeni 
planına ilişkin yönlendirici nitelikte genel plan ilkelerini ortaya koymuş olmaları ve bunun 
yakından izleyicisi görevini üstlenmeleri. 
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Sulama amacı ile gölden su alınması, barajlar nedeniyle su akışının kesilmesi gibi 
sebeplerle göldeki doğal su rejiminin bozulması. 

Bursa İli yerüstü ve yer altı sularının hızla kirletiliyor olması aşırı kullanım nedeniyle yer altı 
su seviyelerinin hızla düşmesi. 

Uludağ su varlıklarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde şirketler tarafından işletilmesi, 
şişelenerek satılması. 

Doğal ve kültürel çevreyi olumsuz yönde etkileyecek kontrolsüz hidroelektrik santral 
projelerinin önerilmesi. 

Korunması gereken sit alanlarında Hidro-Elektrik Santral projesi önerilerinin bulunması 
(İnegöl İlçesi - Cerrah Bölgesi). 

Kontrolsüz dere ıslahı çalışmaları. 

Arıtma tesisi tamamlanmamış OSB'lerinin bulunuyor olması. 

Uluabat Gölü'nde aşırı ve yasadışı balık avı yapılması. 

Tekne ve motorlardan kaynaklanan su ve gürültü kirliliğinin gölün ekosistemine zarara 
veriyor olması. 

Uludağ Milli Parkı sınırlarında doğal ve kültürel varlıkların korunmasına tehdit oluşturacak 
turizm faaliyetlerinin varlığı. 

Doğada gerçekleştirilen kamp, eğlence, festival ya da piknik faaliyetlerinde oluşan atıkların 
toplanmayıp çevrede büyük kirlilik oluşturmaları. 

2020 planına göre Batı Bölgesi Planlama Kararlarında Uluabat Gölü çevresinin rekreasyon 
alanı olarak tariflenecek olması. 

RAMSAR alanı sınırları ile sit alanlarında işletilmekte olan maden ve taş ocakları bulunuyor 
olması. 

Taş, kum ve maden ocaklarından kaynaklanan kirliliğin olması. 

İl'de işletilmekte olan çokça maden ve taş ocaklarının bulunuyor olması, bu maden ve taş 
ocaklarının yaklaşık ¼’lük kısmının normal koru alanları başta olmak üzere orman alanları 
üzerinde bulunuyor olması. 

Gemlik Körfezi'ndeki firmaların dolgu alanlarını genişletmeleri. 

İzmit, Orhangazi, Bursa, Balıkesir, İzmir otoyolu inşaatı, hızlı tren, demiryolu yatırımları ile 
yol aksı boyunca yapılacak servis ve park alanlarının yerleşim ve sanayileşme baskısı 
yaratacak olması. 

I. sınıf tarım arazilerinin ve ova topraklarının kanun, yönetmelikler ve planlara aykırı olarak 
sanayi ve yerleşimle yok edilmesi. 

Sanayi, tarım ve evsel atıklar sebebiyle su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynakların 
hızlı şekilde kirleniyor olması. 

Ova ortasında kalan sanayi alan seçimlerinin bulunması. 

Zeytinlik alanlarının yerleşim, rekreasyon kullanımları, yeni altyapı ve ulaşım aksları 
yapılarak yok edilmesi. 
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 İl genelinin plan amacına uygun ayrıntıda, güvenilir, jeoloji, jeomorfoloji, su kaynakları 

(hidroloji ve hidrojeoloji), maden ve enerji kaynakları, tehlike oluşturan doğal afetlere 
(deprem ve heyelan) ilişkin sayısal harita ve analizlerinin hazırlanmış olması. 

 Risklerin türlerine göre mekansal bir sınıflandırmanın yapılmış olması. 

 Afet bilincinin gelişmekte oluşu. 

 Afet acil müdahale çalışmalarının gelişmekte oluşu. 

 Çevre bilincinin ve çevre yatırımlarının artmaya başlaması. 
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Bursa İli'nin doğal afet bölgesinde bulunuyor olması. 

Bursa İli'nin yarısına yakın (%45) alanının Deprem Tehlike Bölgeleri içerisinde yer alması. 

Gemlik'te Azot Sanayi başta olmak üzere bazı sanayi tesislerinin doğal afetlere karşı 
savunmasız olmaları. 

Bursa İl sınırları içinde özellikle alüvyon ovalarındaki ( Bursa, İnegöl, Yenişehir, M.K.Paşa) 
yerleşim  yerlerinin, yüksek risk doğurabilecek (can ve mal kaybı) aktif fay kuşakları ile 
kesilmiş, sıvılaşma potansiyeli yüksek deprem tehlike bölgeleri içinde yer almaları. 

Morfolojik yapının, özellikle 30° den yüksek olduğu ve jeolojik özellikleri aktif ve potansiyel 
heyelanlara yatkın olan alanların varlığı. 

Nilüfer ve Mustafakemalpaşa çayları ile bu çaylara bağlanan bazı kollarda taşkın 
alanlarının yer alması. 

Akçalar Sanayi alanının atıkları kontrolsüz bir şekilde Uluabat Gölü'ne bırakılması. 

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarını tehlikeli biçimde kirletilmesi (katı atık, tarımsal kimyasal 
atık, sanayi atıkları, zeytin posası vd.). 

Uluabat ve İznik göllerinde katı atık kirliliğinin görülmesi. 

Gemlik’teki zeytin üretiminden kaynaklanan atıkların (posa, zeytinyağı vs.) çevre kirliliği 
yaratması. 

Orhaneli başta olmak üzere ilçelerdeki taş ve maden ocakları atıklarının akarsular ve 
baraja kontrolsüz olarak deşarj edilmesi. 

Gemlik'te bulunan Çarşı ve Karsak derelerinin, Orhangazi sınırlarından başlamak üzere 
çevredeki sanayi atıklarıyla kirlenmesi ve bu kirliliğin Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi'ne 
taşınması. 

Endüstriyel tarım faaliyetlerinde kullanılan yüksek miktarlardaki tarım kimyasallarının 
toprakları, yer altı ve üstü su kaynaklarını, sulak alanları kirletmesi. 

Hızlı ve kontrolsüz sanayileşme ve sanayilerdeki alt yapı eksikleri nedeniyle yer altı ve 
yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi. 

Nilüfer Çayı başta olmak üzere dere ve akarsuların yoğun bir şekilde kirletilmesi. 

Barajlar çevresinde bulunan yerleşim yerlerinin atık sularının kontrolsüz olarak barajlara 
deşarjı. 

Sıcak su kaynaklarının kontrolsüzce tüketilmesi. 

Sanayi tarafından kaçak yeraltı suyu kullanımı, izinli kullanımlardaki kontrol eksiklikleri. 

Baz istasyonları, trafolar ve yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yoğun elektromanyetik 
kirlilik. 

Tehlikeli Atıkların Kontrolsüz bertarafı. 

Atıklar konusunda yeterli tesisin olmaması, depolama konusunda yeni teknolojilerin 
yeterince kullanılamaması. 

Çöp depolama sahalarına yakın yapılaşma, yerleşim yerlerinin olması. 

Akaryakıt istasyonları başta olmak üzere yanıcı, patlayıcı maddelerin depo alanlarının 
şehir içinde özellikle yerleşim yerlerinin içinde kalması. 
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  RİSKLERDEN SAKINIM AÇISINDAN 
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 Doğal afet risklerinden sakınım açısından yasal ve yönetsel düzenlemelerin bulunması. 

 Atık su yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerin varlığı. 

 Katı atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerin varlığı. 

Susurluk Havzası’nın tehlikeli madde bertarafına ilişkin olarak Orman ve Su Bakanlığı’nca 
yürütülen çalışmalar kapsamında pilot bölge seçilmiş olması. 

Gürültü ve koku kontrolüne ilişkin yasal düzenlemelerin varlığı. 

Sanayilerin atıklarını kontrol altına almaya yönelik yasal düzenlemelerin varlığı. 

 RİSKLERDEN SAKINIM AÇISINDAN 

T
E

H
D

İT
L

E
R

 

Plansız yapılaşma ve kent dokusuna uygun olmayan TOKİ tarafından gerçekleştirilen 
uygulamalar. 

Gebze-İzmir Otoyolu'nun olumsuz etkileri. 

Nüfus artışı ve iç göç nedeniyle oluşan plansız, kaçak yapılaşma. 

Doğal afetlerin (don, dolu, sel) tarıma olumsuz etkilerine yönelik tedbirlerin ve desteklerin 
yetersizliği. 

Özellikle İnegöl Ovası'nın güney yamacında diri faylar arasında yer alan Miyosen çökelleri 
(çimentosuz ve/veya zayıf çimentolu, kumtaşı, silttaşı, konglomera, kireçtaşı ardalanması) 
üzerinde yoğun olarak aktif ve pasif heyelan kütlelerinin bulunması. 

Gemlik İlçesi'nin güneydoğusunda yer alan Eosen flişi (kumtaşı, silttaşı, şeyl) ve volkanit 
(ayrışmış andezit, aglomera, tüf) birimlerinde aktif heyelan tehdidinin bulunması. 

Potansiyel heyelan alanlarında yapılacak denetimsiz teknik girişim ve sulama faaliyetleri ile 
bu alanların aktif heyelan bölgelerine dönüşme tehlikesi. 

Özellikle Bloktaş (Mermer) üretiminin yoğun olduğu (K.M.Paşa ilçesi kuzeyi, Uluabat Gölü 
güneyi) alanlarının orman arazisi vasfı taşıması ve buradaki bazı üretim faaliyetlerinin 
orman arazindeki bitki örtüsüne zarar vermesi, fiziksel ve görsel kirlilik oluşturması. 

Ocak açma faaliyetleri sırasında üsteki bitkisel toprağın korunmaması, özellikle düzensiz 
oluşturulmuş ocak pasalarındaki duyarsızlıklar ve bu yolla erozyon ve siltasyon 
tehditlerinin ortaya çıkması. 

Terk edilen veya üretime ara verilen bazı ocak çukurlarının yağmur suyu ile dolması, dike 
yakın üretim aynalarının mal ve can emniyeti yönünden sakıncalı bir durum oluşturması. 

Ocak üretim çukurlarının derinleştirilmesi ile bölgedeki yeraltı su seviyesinin düşmesi ve su 
kaynaklarının olumsuz yönde etkilenme olasılığının bulunması. 

Kestelek Çayı yatağında işletilen ETİ Maden’e ait Bor işletmesi atıklarının, akarsular ve 
yeraltı sularını kirletme açısından bir tehdit oluşturması. 

Denetimsiz patlatmalı üretim yapılan özellikle kırmataş ocaklarında; toz, gürültü, hava 
şoku, yer sarsıntısı ve araçları aşırı yükleme, trafik yoğunluğu gibi olumsuz çevresel 
etkilerinin olması. 

Kömür havzalarında yer alan, Keles-Harmanalan ve Bıyıkalan köy yerleşimleriyle, kömür 
işletmelerinin olumsuz etkileşimlerinin bulunması. 

İçme suyu havzalarında özellikle Doğancı ve Çınarcık barajlarını besleyen akarsu 
vadilerindeki Bloktaş (mermer) ocaklarının işletme atıklarının fiziksel kirliliğe neden olması. 

Bursa İl merkezindeki, Çekirge ve Kükürtlü Termal su bölgelerinde daha önce yaşandığı 
gibi denetimsiz Jeotermal sondaj kuyularının açılması ile var olan sıcak su kaynaklarının 
olumsuz yönde etkilenmesi. 

Etkili rüzgarların kirlilik getirmesi. 

Bölgede hakim rüzgarların Kuzeyden esmesi ve durağan dönemlerin çokluğu sebebiyle 
özellikle iç bölgelerde kirliliğin birikmesi. 
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  YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN 
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Bölgede mesire ve dinlenme alanı dağılımının dengeli olması. 

İklim özelliklerinin yaşanılabilir olanaklar tanıması. 

Hava kalitesi üzerinde olumlu etkisi olan güçlü orman varlığı. 

Su ve gıda gibi temel yaşamsal unsurlar açısından dışa bağımlılığının olmaması. 

Vadi tabanlarının ekolojik koridor işlevi üstlenebilecek yapıda olması. 

Kent içi açık yeşil alan oranlarının artıyor olması 

Gerek Bölge Kalkınma Ajansı, gerek İl Özel İdaresi gerekse Bursa Belediyesince yaşam 
kalitesinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların yapılıyor ve destekleniyor olması. 

  YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN 

Z
A

Y
IF
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Kirlilik sorununun giderek artıyor olması. 

Tarım topraklarının amaç dışı kullanım oranının artması. 

Temiz hava ve su konusunda sorunların olması. 

  YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN 

F
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Ekolojik yapının anlaşılması gerek insan yerleşimleri gerekse diğer canlı yaşamın yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında bilimsel çalışmaların artıyor olması. 

Ekolojik bütünlük ve entegrasyon konusunda farkındalık düzeyinin artıyor oluşu. 

Yaşam kalitesi anlayışına ekonomi yanı sıra çevre ve sosyal ilişkilerin de dahil edilmeye 
başlanmış oluşu.  

  YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN 

T
E

H
D

İT
L

E
R

 Kontrolsüz göç ve kontrolsüz kullanımın artışı. 

Yasal yaptırımların uygulanamayışı. 

Ulusal ve uluslar arası öneme sahip alanlarda koruma için gerekli denetimlerin yetersizliği. 

Yapılan planlama ve koruma çalışmalarının uygulamaya yansıma yetersizlikleri. 

Merkezi ve yerel kurumlar arası koordinasyon sorunu. 
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5. DOĞAL YAPI SENTEZİ  
 

Bursa İli doğal yapı sentezine ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce Bursa’nın içinde 

bulunduğu havza sistemleri doğrultusunda değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Söz 

konusu değerlendirme, yüzey ilişkileri bazında olsa da bütüncül yönetim kümelerinin 

belirlenmesi, fiziksel etkileşimlerin görülmesi, etkileyen ve etkilenen yapılar ile süreçlerin 

tanımlanması, ayrıca yönetişim çalışmalarında yol gösterici olması açısından önem 

taşımaktadır. Havza bazında değerlendirmelerin yapılmasında Elektrik İşleri Etüd İdaresi 

tarafından belirlenen sınırlar kullanılmıştır. Şekil 5.1’de bu sınırlar ve Bursa İli’nin konumu 

görülebilmektedir.  

 

 
Şekil 5.1. Bursa İli’nin Ülke Havza Sistemindeki Yeri  

 

Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi Bursa İli büyük oranda Susurluk Havzası içinde kalmaktadır, 

ancak İl’in doğu ve kuzey bölümlerinde Marmara Suları Havzası ve Sakarya Havzası sınırları 

içerisine yer alan bölümleri de bulunmaktadır. Yapılan bu makro değerlendirme etkiler ve 

etkileşimler kapsamında genel bilgiler içerse de uygulamaya yansıyacak detayda 

yönlendirmeleri barındırmamaktadır. Bu nedenle, topografik yapıya ilişkin verilerden 

yararlanılarak Bursa İli alt bölgelere ayrılmıştır. Yapılan bu bölgeleme çalışmasıyla Bursa; 

Nilüfer Alt Bölgesi, Ulabat Alt Bölgesi, Gemlik-Mudanya-Karacabey Alt Bölgesi, Yenişehir-

İnegöl Alt Bölgesi, Gemlik Kuzey Alt Bölgesi, İznik Alt Bölgesi ve Büyükorhan-Harmancı Alt 

Bölgesi olmak üzere 7 alt bölgeye ayrılmıştır. Alt bölgeler Şekil 5.2’de görülmektedir. 
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Şekil 5.2. Bursa İli’nin Alt Bölgeleri ve Ülke Havza Sistemindeki Yeri 

 

Bursa İl sınırları içerisinde belirlenen alt bölgelerin idari sınırlar kapsamında değerlendirilmesi 

ise Şekil 5.3’de görülmektedir. Bu değerlendirme, yönetişim kümelerinin tanımlanması 

açısından katkı sağlayabilir niteliktedir. Bu değerlendirmeler, Bursa İli için üretilen doğal yapı 

sentezinin yorumlanması ve uygulama süreçlerini yönlendirmesi açısından da etkilidir.  

 

 
Şekil 5.3. Bursa İli Alt Bölgeleri ve İlçe Sınırları 
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Yer bilimleri, orman ve ekoloji ile toprak ve arazi kullanımı alt gruplarının ürettikleri sentez 

paftalarında yer alan ana gruplandırmalar değerlendirilmiş ve bu alt gruplara ilişkin sentez 

bulguları ArcGIS ortamında birleştirilerek doğal yapı sentezi oluşturmuştur. Doğal yapı 

sentezini Tablo 5.1'de de görülebilen dört temel sınıf oluşturmuştur, söz konusu sınıflar baz 

alınarak üretilen sentez paftası Şekil 5.4'de görülmektedir. 

 

Tablo 5.1.  Doğal Yapı Sentezi Veri Seti 

 
Orman ve 

Ekoloji 
Toprak ve Arazi Kullanımı Yerbilimleri 

Doğal 

Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Tanımlı 

Koruma 

Alanları 

Bütün Orman 

Alanları, 

Sit Alanları,  

Ramsar Alanı,  

Milli Park 

Alanları 

I. ve II. sınıf kuru tarım ar. 

I-IV. sınıf sulu tarım ar.+yetersiz 

sulama  

I-VI. sınıf bahçe alanları 

I. ve II. sınıf çayır-mera, orman 

STATİP SINIFLARI 

Sulu mutlak tarım alanları 

Kuru mutlak tarım alanları  

Dikili tarım arazileri 

Ova koruma alanı, Özel ürün 

arazileri, Mera 

DSİ proje işletme 

İçme Suyu Havzalarının 

Mutlak-Kısa Mesafe Koruma 

Kuşakları,  

Taşkın Alanları, 

Sazlık-Bataklık, Kumul-

Kumsal Alanlar,  

Sıcak, Mineralli, Şişelenmiş 

Kaynak Suyu, 

İçme Suyu Kaynak ve 

Kuyularının Koruma Kuşakları 

Doğal 

Değerleri 

Nedeni ile 

Kullanımı 

Yasalarla 

Sınırlanmış 

Koruma 

Alanları 

2B Alanları,  

Özel Orman 

Alanları 

III. sınıf kuru tarım 

III. sınıf çayır-mera orman 

VII. sınıf bahçe alanları 

STATİP SINIFLARI 

Sulu marjinal araziler 

DSİ proje (plan, proje, ihale) 

İçme Suyu Havzalarının Orta 

Mesafe Koruma Kuşakları 

Yer Bilimleri 

Açısından 

Riskli 

Alanlar 

  

(Alüvyon, Yapay Dolgu, Aktif 

Heyelan Alanları ve Yamaç 

Eğimi >50 Derece 

Olan Alanlar) 

(Miyosen Yarı Pekişmiş 

Alanlar, Pasif-Potansiyel 

Heyelan, Akma ve Yamaç 

Eğimi 30-50 Derece Olan 

Alanlar) 

Diğer 

Alanlar  

Orman ve 

Doğal Alan 

Koruma 

Statüsü 

Dışında Kalan 

Alanlar 

Kayalık 

Maden 

Mevcut yerleşim  

STATİP SINIFLARI 

Kuru marjinal araziler 

Diğer araziler 

Pekişmiş, sağlam kayaç 

topluluğu 
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Şekil 5.4. Doğal Yapı Sentezi 

 

Bursa İli Doğal Yapı Sentezi’nin alt bölgeler bazında değerlendirmesi Şekil 5.5’de 

görülmektedir. İl’de yürütülecek koruma çalışmalarının, alınacak kullanım kararlarının bu alt 

kümeler bazında ele alınması kaynaklar üzerinde oluşan olumsuz etkilerin azaltılmasında 

ve/veya giderilmesinde etkin olacaktır. 

 

 
Şekil 5.5. Bursa İli Alt Bölgeler Bazında Doğal Yapı Değerlendirmesi 

Bursa İli Doğal Yapı Sentezi kapsamında yapılan makro değerlendirmelerin, önemli alanlar 

ve ekosistemler bazında detaylandırılmasında yarar görülmektedir.   
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Bursa İli temel su ihtiyacının karşılanmasında önemli baraj gölleri ve koruma alanları Şekil 

5.6’de görülmektedir. Söz konusu alanların en azından belirlenen koruma kuşakları 

kapsamında etkinlikle korunmaları Bursalıların yaşam kalitesi ve kamu sağlığı açılarından 

önem taşımaktadır. 

 
 

 
 

 

 
 

Şekil 5.6. Bursa İli Önemli Baraj Gölleri 
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Bursa İli’nin önemli yaşam destek sistemlerinden İznik ve Uluabat gölleri, göllerin yakın çevre 

kullanımları ile koruma alanları Şekil 5.7’de görülmektedir. 

 

 

 
 

 

 
 

Şekil 5.7. Bursa İli Önemli Yaşam Destek Sistemlerinden İznik Gölü ve Uluabat Gölü 
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Bursa İli’nin önemli yüzey suyu kaynaklarından olan Kocaçay ve denize döküldüğü bölgede 

oluşmuş sulak alan sistemi İl’in önemli ekosistemlerinden biridir. Söz konusu ekosistem ve 

koruma bölgeleri ile alana ilişkin uydu görüntüsü Şekil 5.8’de yer almaktadır.  

 

 

 
 

 

 
 

Şekil 5.8. Bursa İli’nin Önemli Sulan Alan Sistemlerinden Biri Olan Kocaçay Deltası 
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Yer altı ve yüzey suyu kaynakları açısından zengin Bursa İli’nde özellikle memba sularının 

yaygın ve zengin olarak bulunduğu bölgelerden biri de Uludağ Milli Parkı ve Sit alanıdır. Milli 

Park’ın ve Sit Alanı’nın korunumu ve akılcı kullanımı yaşamsal önemi olan su kaynaklarının 

ve döngünün de korunmasını beraberinde getirecektir (Şekil 5.9). Bursa İli’nin önemli su 

kaynakları arasında yer alan jeotermal kaynaklar yoğun kentleşme baskısı altındadır. En 

yoğun jeotermal kaynakların bulunduğu bölge Şekil 5.10’da görülmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 5.9. Uludağ Milli Parkı ve Sit Alanı ile Kaynak Sularının Bulunduğu Bölgeler 

 

 
 

Şekil 5.10. Bursa İli Jeotermal Kaynaklarının Yoğun Olarak Bulunduğu Bölgeler 
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Bursa İli’nin en önemli ve geri dönüşü olmayan kaynakları arasında yer alan toprak 

kaynakları hızla büyüyen Bursa Kenti’nin baskısı altındadır. Koruma-kullanma dengesinin 

hassasiyetle kurulması gereken alanların başında da bu bölge gelmektedir. Söz konusu 

etkileşim Şekil 5.11’de görülmektedir. Bursa Kenti ve Kent’in baskısı altında kalan tarımsal 

alanlar aynı zamanda tektonik hareketler açısından da riskler barındırmaktadır (Şekil 5.12.).  

 

 

 
 

Şekil 5.11. Bursa Kenti Gelişimi ve Tarım Arazilerine Yönelen Kullanım Talebi  

 

 
 

Şekil 5.12. Bursa Kenti ve Yakın Çevresinde Yer Bilimleri Açısından Değerlendirmeler 
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Bursa İli jeolojik yapısı ve barındırdığı aktif faylar nedeniyle doğal afet risklerine oldukça açık 

bir yapı sergilemektedir. Ancak, Bursa’nın sahip olduğu riskler sadece doğa temelinde 

şekillenmemektedir. Giderek büyüyen ve önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen 

Bursa’da çevresel riskler de üzerinde önemle durulması gereken konular arasında yer 

almaktadır. Bursa İli’nde mevcut veri ve bilgiden yola çıkılarak tanımlanan çevresel riskler 

arasında katı atık sorunu ve atık su konuları yer almaktadır. Şekil 5.13’da Bursa İli 2010 yılı 

katı atık miktarları ve atık su deşarj noktaları görülmektedir. 

 

 

 
 

 

 
 

Şekil 5.13. Bursa İli İlçelerinin Katı Atık Miktarlarına Göre Dağılımı ve Atık Su Deşarj 

Noktaları 
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Bursa İli’nin ve özellikle de Bursa Kenti’nin büyümesinde ve giderek artan bir cazibe 

merkezine dönüşmesinde doğal kaynaklarının tür ve miktar olarak zengin olması önemli 

bir tetikleyici unsurdur. Bursa’nın sahip olduğu doğal zenginlik ve çeşitlilikte etkili olan 

faktörlerden biri ise İl’in topografik yapısıdır. Topografik yapı bir yandan gelişmenin yön 

ve yoğunluğunu şekillendirme diğer yandan insan eli ile oluşturulan olumsuzlukların 

bertaraf edilmesinde etkin olmaktadır. Özellikle Bursa Kenti’nin geliştiği bölgede oluşan 

vadi tabanları, dereler, çaylar orman ekosistemi ile kent ekosistemini birbirine bağlayan 

önemli koridorlar oluşturmaktadır. Bu koridorlar aynı zamanda hava hareketleri açısından 

da önem taşımaktadır. Söz konusu koridorların birer ekolojik koridor olarak 

işlevlendirilmesinin Bursa’da gündeme gelen doğal ve çevresel risklerin bertaraf edilmesi 

açısından etkili olacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşımla geliştirilen koridor şeması Şekil 

5.14’de görülmektedir. Şemanın uydu görüntüsü üzerinde değerlendirilmesi ise Şekil 

5.15’de yer almaktadır.  

 

 

 
 

Şekil 5.14. Bursa Kenti İçin Önerilen Ekolojik Koridor
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Şekil 5.15. Bursa Kenti Uydu Görüntüsü ve Ekolojik Koridor 
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6. EKLER 

Ek.1. Orman ve Ekoloji Sentez Paftası 

Ek.2. Yerbilimleri Sentez Paftası 

Ek.3. Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez Paftası 

Ek.4. Doğal Yapı Sentez Paftası 
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6.1. Ek 1. Orman ve Ekoloji Sentezi Haritası 
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6.2. Ek 2. Yerbilimleri Sentezi Haritası 
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6.3. Ek 3. Toprak ve Arazi Kullanımı Sentezi Haritası 

ı  
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6.4. Ek 4. Doğal Yapı Sentezi Haritası 
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