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KONUT, SOSYAL DONATI ALANLARI VE YAŞAM KALİTESİ SENTEZ RAPORU 

 

1.GİRİŞ 

 

Konut ve sosyal donatı alanları kentsel yerleşimlerde yaşam kalitesini etkileyen önemli 

ögelerdir. Bu nedenle, 1/100 000 Çevre Düzeni planı için yapılan analitik çalışmalarda 

Bursa’nın konut ve sosyal donatı alanları ayrı bir sektör olarak incelenmiştir. Gerçekleştirilen 

analitik çalışmalarda önce mevcut üst-ölçekli planlarda/çalışmalarda konut ve sosyal donatı 

alanları ile ilgili vizyon,/amaç, hedef ve stratejiler ile farklı alt-bölgeler için üretilmiş olan 

plan kararları tespit edilmiş, ikinci aşamada mevcut istatistikler ve halihazır haritalar, 

belgelerden yararlanarak konut ve donatı alanlarının mevcut durumu, Bursa’nın tüm kentsel 

alanlarını kapsayan yaşam kalitesi anket çalışmasından elde edilen güncel veriler ile 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve bu çalışmalara paralel olarak yürütülen Odak Grup 

Toplantılarında Konut ve Sosyal Donatı Alanlarına yönelik GZFT çalışmalarının sonuçları ile 

irdelenmiştir. 

Bu analizlerin sonucunda, Bursa’da daha önceki planlama çalışmalarında öne çıkan 

amaç/hedefler, sorunlar ile plan kararlarının uygulanma durumları, konut sektörünün genel 

durumu ve konutun fiziki özellikleri, mevcut kentsel alanlardaki konut alanlarının 

niteliklerine göre dağılımları, kentsel alanlar içerisindeki donatı alanlarının  nüfusa ve mekana 

göre dengeli dağılıp dağılmadığı, konut alanların ile diğer fonksiyon alanları(sanayi alanları) 

ile  mekânsal etkileşimleri belirlenmiştir. Diğer yandan, doğal değerler açısından oldukça 

zengin olan ve yer bilimleri açısından sakıncalı alanların da yoğunluklu olarak bulunduğu 

ildeki kentsel konut alanlarının bu hassas alanlar üzerindeki dağılımları ile mevcut planlarda 

bu alanlar üzerinde düzenlenmiş olan gelişme alanları tespit edilmiştir. Yapılan bu analitik 

çalışmalarda, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut ve sosyal donatı alanları ile 

ilgili sorunlar hem fiziksel hem Bursa’lıların değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenerek 

yine katılım toplantıları ile üretilecek çözüm önerileri/hedefler/stratejiler, eylemler için 

gerekli olan ve mevcut durumu doğru ve hassasiyetle yansıtan bir veri tabanının oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

2.BURSA İÇİN ÜRETİLMİŞ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bursa’nın konut ve sosyal donatı alanları ile ilgili olarak mevcut Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Nazım Plan Büro Başkanlığı, “1/100 000 Ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Kararları ve 

Uygulama Hükümleri”(1998), TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi “Bursa Kent 

Raporu”(2009), “Bursa Kent Konseyi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Çalıştayı”(2010) “Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Bölge Planı”(BEBKA, 2011), 

plan ve çalıştay raporları incelenmiş ve “Konut ve Sosyal Donatı Alanları” na ilişkin olarak 

“vizyon/ amaç”, “ilkeler”, “stratejiler”, “hedefler”,“eylem planları”,  ”faaliyet adımları” ve  

“gerçekleşme durumları” incelenerek aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 
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2.1-Vizyon/Amaç 

1997 ve 1998 tarihli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında “Vizyon” sözcüğü 

kullanılmamaktadır. Planlarda Bursa’nın konut alanları ve sosyal donatılarına yönelik açık bir 

amaç yer almamakla birlikte,  “sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre yaratılması” amacının 

konut ve sosyal donatı alanlarını da  içerdiği düşünülmektedir. 

BEBKA Bölge Planında “eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi” ve “sağlıklı 

kentleşme” bir amaç olarak yer almaktadır. Sözkonusu araştırmada yapılan GZFT analizinde 

Bursa’nın zayıf yönleri arasında “barınma ve konut konularında yeterli düzeye erişilememesi 

ve gecekondulaşma” ve gecekondu semtlerinde yaşam standartlarının diğer bölgelere göre 

düşük olması” belirlenmiş olmakla birlikte raporda geliştirilen Performans Göstergeleri 

arasında konut alanları ve sosyal donatılarla ilgili gösterge bulunmamaktadır. 

 

Bursa Kent Konseyi Çalıştayında belirlenen Vizyon: “Kentsel hizmetlerin dengeli dağıldığı 

ve hakça paylaşımın sağlandığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarının gelişmiş çağdaş 

ülkeler standartlarına ulaştığı, sürdürülebilir kentsel gelişme için çevresel, ekonomik ve 

toplumsal unsurların göz önünde bulundurulduğu planlama yaklaşımı ile kentsel yaşam 

kalitesinin attırıldığı bir BURSA” olarak tanımlanmakta ve kentsel yaşam kalitesi ve kentsel 

hizmetlerin ve yeşil alanların standardına yönelik ifadelere yer verilmektedir. 

2.2-İlkeler 

1997 ve 1998 tarihli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında konut alanları ve sosyal 

donatı alanları konuları ile ilgili aşağıdaki ilkeler tespit edilmiştir. 

 “Gelişme alanları tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak 

geliştirilmelidir.” 

 “Hedef nüfus il içinde alt bölgelerin gelişme potansiyelleri dikkate alınarak dengeli 

dağıtılmalıdır.” 

 “Yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda nüfus ve iş alanlarının desantralizasyonu 

sağlanmalı, bunun için alt merkezlerin gelişmesini destekleyecek kararlar 

üretilmelidir.” 

 “İlçeler itibariyle 2020 hedef yılı nüfusu dengelerini bozacak noktasal sanayi ve konut 

kullanım kararları oluşturulmamalıdır.”(1997) 

 “Gelişme alanlarında beldelerin nüfus projeksiyonu ve projeksiyon dönemlerine göre 

gerekli konut alanlarının açılması esastır.”(1998) 

 “Belirlenen planlama bölgelerinde bölgenin ihtiyacına yönelik sosyal donatı alanları 

oluşturulacaktır.”(1998) 

 “Tarihsel kimliğin korunması gerektiği yerleşmelerde nüfus artışı ve yığılmalara 

neden olacak kararların alınmaması esastır.” (1998) 

 “Metropoliten alan içinde ilgili idarece oluşturulacak toplu konut projelerinin 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nce yatırım programına alınması 

zorunludur.”(1998, Planlama İlkeleri 4.2.2.7) 
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Bursa Kent Konseyi Çalıştayı’nda sektörel temaya ilişkin aşağıdaki planlama ilkeleri tespit 

edilmiştir: 

 “Kentsel hizmetler dengeli dağılmalıdır.” 

 “Planlama sürecinde mevcut yapı stokunun kapsamlı analizi yapılmalı, iyileştirme 

yapılması gereken çarpık ve kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde kısa, orta ve uzun 

vadede sosyolojik boyutta göz önüne alınarak etaplar halinde uygulanacak kentsel 

dönüşüm planlaması yapılmalıdır.” 

 “Kentte yavaş şehir kavramı çerçevesinde alanlar belirlenmeli ve bu alanlarda yavaş 

şehir kriterlerinin gerçekleşmesi için plan kararları üretilmelidir.” 

 “Konut alanlarının planlanmasında fiziksel ve sosyo-kültürel taşıma kapasiteleri 

belirlenerek, optimum yoğunluk öngörüleri yapılmalı, konut alanlarında yeterli sosyal 

donatı alanları oluşturulmalı, yerleşim alanlarının sınırlarını belirleyen tampon 

alanlar(yeşil alanlar, spor alanları) oluşturulmasını sağlayan planlama anlayışı 

benimsenmelidir.” 

 “Konut üretiminde ‘Stratejik Mekansal Gelişim Yaklaşımı’ benimsenmeli, 

sürdürülebilir üretim teknolojileri uygulanmalı, konutlarda temiz enerjinin 

kullanılması sağlanmalıdır.” 

 “Yerleşme alanlarında ve yakın çevresinde yeni spor alanlarına planlarda yer 

verilmelidir.” 

 “Mekansal gelişim başta deprem olmak üzere afet riski en az olan bölgelere 

yönlendirilmeli, afet riski bulunan alanlardaki yapılar tasfiye edilmelidir.” 

 “Kentsel yerleşim alanı içinde kalan dereler ıslah edilmeli, mevcut konut alanları 

tasfiye edilmelidir.” 

2.3-Stratejiler 

1997 ve 1998 tarihli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında konut alanları ve sosyal 

donatı alanları ile ilgili bir strateji tespit edilmiştir. 

 İrdelenecek-Sağlıklaştırılacak Konut Alanları tanımı yapılarak, o alanlara ilişkin 

belirlenen strateji şu şekildedir;  “Yürürlükte bulunan her ölçekte imar planları 

doğrultusunda konut kullanımına açılmış üst ölçekli plan kararlarının tekrar ele 

alınacağı alanlardır.” 

2.4-Uygulama Hükümleri  

1997 ve 1998 tarihli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarındaki konut alanları ve sosyal 

donatı alanları ile ilgili uygulama hükümleri aşağıda yer almaktadır. 

Planlama Bölgeleri Dahilindeki Uygulama Hükümleri 

 “İrdelenecek konut, irdelenecek sanayi ve küçük sanayi alanları ile ilgili önlemler ve 

uygulama esasları 1/25.000 ölçekli  çevre düzeni ve Nazım İmar planlarında 

belirlenecektir.” 

 “Bölgesel Sosyal Donatı Alanlarına ait uygulama hükümleri, ilgili plan bölgesine ait 

1/25.000 ölçekli çevre düzeni ve Nazım İmar planında belirlenecektir.” 
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 “Planlama alanlarındaki su havzaları koruma kuşaklarında 1/25.000 ölçekli plan 

yapılana kadar yapılaşma izni verilemez.” 

 “Planlama bölgelerinde, diğer tarım alanlarında ve 6.2.15 maddesindeki koşullara göre 

eğitim, sağlık ve rekreasyon tesisleri yapılacaktır.” 

Metropoliten alan planlama bölgeleri dahilindeki Uygulama hükümleri 

 “Metropoliten alan planlama bölgesinin 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 2.994.000 

kişidir.” 

 “Metropoliten alanda merkez yerleşiminin gelişmesi batı yönünde olacaktır.” 

Mudanya-Gemlik Planlama Bölgesi  

Gemlik Planlama Bölgesi 

 “Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 230.000 kişidir.” 

 “Planlama bölgesinde yeni sanayi alanı oluşturulmayacaktır.” 

Mudanya Planlama Bölgesi 

 “Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 164.000 kişidir.” 

 “Mudanya tarihsel ve turizm kimliği ağırlıklı kademe merkezdir. Koruma ve 

geliştirme kararları oluşturulacaktır.” 

 “Bademli yerleşim alanı için önerilen 10.000 kişilik ilave nüfusun yerleşme alanı  

1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı hazırlanması aşamasında belirlenecektir.” 

Batı Planlama Bölgesi  

 “Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 400.000 kişidir.” 

 “Batı Planlama Bölgesi Bursa kentinin gelişme yönüdür.” 

 “Bölge içinde Bursa İli’ne hizmet edecek rekreasyon alanları Uluabat Gölü çevresinde 

oluşturulacaktır.” 

 “Uluabat Gölü’nün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koruma 

kuşaklarında, bu plan hükümlerinin 5.12.11. ve 6.1.f. maddeleri geçerlidir.” 

 “Gölyazı yerleşiminin tarihi ve doğal değerleri korunacak, önerilen rekreasyon 

alanların koruma kararlarını desteklenecektir.” 

 “Planlama alanı içinde bölgeyi etkileyecek noktasal konut alanı (Kayapa konut alanı 

gibi) kararları irdelenecektir. Yeni konut alanlarının oluşması ile ilgili olarak bu planın 

6.2.1. maddesi geçerlidir.” 

Merkez Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 2.200.000 kişidir.” 

 “Merkez planlama alanı içinde yer alan tarihi merkezin korunması, sıhhileştirilmesi ve 

restorasyonu esastır.” 

 “Merkez planlama bölgesinin 2020 yılında kimliğini, ağırlıklı olarak hizmet 

sektörünün belirleyebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” 

 “Bu planlama bölgesinde yoğunluk artırımına gidilemez, sıhhileştirme yapılması 

esastır.” 

 “Yerleşme merkezinin desantralizasyonu esastır.” 

 “Ova korunmasına yönelik uygulama eylem planı hazırlanacaktır.” 
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 “Ova içinde noktasal olarak yerleşime açılmış konut alanları irdelenecek konut alanları 

kapsamındadır (Demirtaş Belediyesi belediye sınırları içindeki toplu konut alanı 

gibi).” 

 “Merkez planlama alanı yerleşiminin sağlıklaştırılması amacıyla yeşil kuşaklar ve 

alanlar oluşturulması hedeflenmektedir.” 

 “Sosyal donatı alanlarını arttıracak çalışmalar yapılacaktır.” 

Metropoliten Alan Dışında Kalan Planlama Bölgelerindeki Uygulama Hükümleri 

 “Metropoliten alan dışında kalan planlama bölgelerinin 2020 yılı tahmini toplam 

nüfusu en fazla 791.460 kişidir.” 

İnegöl Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 157.100, 2020 yılı nüfusu 219.000–262.500 

kişidir.” 

Mustafakemalpaşa-Karacabey Planlama Bölgesi  

Mustafakemalpaşa Planlama Bölgesi 

 Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 110.000, 2020 yılı nüfusu 160.000-192.000 kişidir.” 

 “Mustafakemalpaşa Ovası’nın korunması esastır. Ova korumasına yönelik uygulama 

eylem planı hazırlanacaktır. Tarım alanlarının verimini arttıracak çalışmalar 

(toplulaştırma alanı gibi) desteklenecektir.” 

Karacabey Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 60.100, 2020 yılı nüfusu 100.000-120.000 kişidir.” 

 “Karacabey Ovası’nın korunması esastır. Ova korumasına yönelik uygulama eylem 

planı hazırlanacaktır.” 

 “Bu plan ve buna dayalı olarak yapılacak her ölçekteki planlarda tarım sektörü ve 

tarımsal sanayi korunarak geliştirilecek ve tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarında 

bulunan her tür ve ölçekteki sanayiler irdelenecektir.” 

 “Metropoliten bölgenin öneri sosyal ve teknik donatı alanları 1/25.000 ölçekli çevre 

düzeni planında değerlendirilecektir.” 

İznik-Orhangazi Planlama Bölgesi 

 “Bu planlama bölgesi İznik Çevre Düzeni Plan sınırları içinde bir bütündür. Planlama 

çalışmaları dahilinde bu sınırlar içinde iki planlama bölgesi oluşturulmuştur. Her 

planlama bölgesi ayrı ayrı ele alınacaktır.” 

 “Planlama bölgelerinin tamamı su koruma havzalarında kaldığından mevcut 

yerleşmelerin zorunlu gelişim ihtiyaçlarının bu plan kararları doğrultusunda 

karşılanması esastır.” 

İznik Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 20.250, 2020 yılı nüfusu 24.800-29.760 kişidir. 

 İznik Planlama Bölgesi’nin 2020 yılında kimliğini ağırlıklı olarak belirleyecek olan  

tarımsal, tarihi, turistik ve kültürel değerleri korunacaktır.” 
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 “İznik İlçe merkezinde hiçbir sanayi tesisinin yer seçmesine izin verilemez. Mevcut 

sanayiler irdelenecektir.” 

Orhangazi Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 87.800, 2020 yılı nüfusu 100.000 -120.000 

kişidir.” 

 “Tarım topraklarını korumak amacıyla mevcut sanayi sağlıklaştırılacak, ileri teknoloji 

kullanan sanayiler dışında yeni sanayilerin yer seçmesine izin verilmeyecektir.” 

Yenişehir Planlama Bölgesi 

 “Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 40.086, 2020 yılı nüfusu 56.000-67.200 kişidir.” 

 “Yenişehir Ovası’nın korunması esastır. Ova korumasına yönelik uygulama eylem 

planı hazırlanacaktır. Tarım alanlarının verimliliğini artıracak çalışmalar 

(toplulaştırma alanı gibi) desteklenecektir.” 

 “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda bu planlama bölgesinde 

tarımsal niteliği korunacak ve özel mahsul alanları korunacaktır.” 

Planlama Bölgeleri Dışındaki Uygulama Hükümleri 

Kentsel Yerleşme Alanları 

 “Planlama bölgeleri dışındaki belediyelerin yerleşme ve gelişme alanları ile ilgili imar 

planları, ilave, revizyon ve mevzii imar planlarının yapımı ve onayında bu planın 

genel ilke ve hedeflerine uyulması zorunludur.” 

 “Bu planın onama tarihinden sonra belediyesince hazırlanacak imar planları ve ilave 

imar planlarında öngörülen kullanımlar ve bunlara yönelik ihtiyaçlar sadece o 

yerleşime ait olacaktır. Bu kullanımların yer seçimi ve nitelikleri hakkında ilgili 

kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması zorunludur.” 

 “Bu planla irdelenmesi öngörülen planlar hariç, planın onama tarihinden önce onanlı 

uygulama imar planları ve hükümleri geçerlidir.” 

 “Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık yerleşmeleri planlama bölgeleri dışında 

kalmakla beraber Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı bütününde 

önem arz etmekte olup, bu alanlarda tarım ve hayvancılık tesisleri ve yayla turizminin 

desteklenmesi esastır.” 

 “1/25 000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda ‘Afet İskan Sahası’ ayrılacaktır. 

1/1000 ölçekli imar planlarında  jeolojik ve jeo-teknik etüt hazırlanması zorunludur. 

Yapılan etütler söz konusu alanın en az 100.00 m. çevresini kapsayacak şekilde 

hazırlanacaktır.” ( 1998, Genel Hükümler Madde 5.13) 

2.5-Planların Değerlendirilmesi 

Bursa 1/100.000 Ölçekli 2020 Çevre Düzeni Planı’nda konut ve sosyal donatı alanları ayrı bir 

sektör olarak ele alınmamıştır. Bu nedenle, planın amacı ile ilişkilendirilmiş bir konut ihtiyacı 

ve bunun bölgelere ve farklı gelir dilimlerine göre nasıl dağılacağına ilişkin hedef ve 

stratejiler belirlenmemiştir. Sadece planın ilkeleri arasında “alt bölgeleri gelişme 

potansiyelleri dikkate alınarak ve tarım alanlarına zarar vermeyecek şekilde dengeli 

dağıtılması ve bu dengeleri bozacak noktasal konut kullanım kararlarının oluşturulmaması ve 
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belirlenen planlama bölgelerinde ihtiyaca göre sosyal donatı alanlarının sağlanması” ilkelerine 

yer verilmiştir. 

Ancak yapılan çalışmalar sonucunda; Planın ovanın korunması, noktasal projelerin 

engellenmesi, merkezde yoğunluk arttırımına gidilmemesi, sosyal donatıların dengeli dağılımı 

konularındaki önemli hükümleri uygulamada gerçekleşmemiştir. 

 

3.BURSA’DA KONUT SEKTÖRÜ İLE KONUTUN FİZİKSEL YAPISININ 

İNCELENMESİ 

3.1-Bursa’da Konut Sektörünün Durumu 

Bursa’da konut sektörünün durumu BM Habitat I ve Habitat II göstergeleri çerçevesinde 

değerlendirildiğinde kırdan kente göçe bağlı yüksek nüfus artış hızı ile gelir dağılımındaki 

dengesizlik ve kişi başına düşen gelirin düşüklüğü konut sorununun varlığına işaret 

etmektedir. Yüksek nüfus artış hızı karşısında yeterli gelire sahip olmayan yerel yönetimler 

konut üretimi için gerekli kentsel arsa üretiminde yetersiz kalmışlardır.  

      Bursa il nüfusu Türkiye ortalamasının üstünde atmakta olan iller arasında 2010 yılında 14. 

ildir. Bu artış hızına ek olarak köy ve beldelerde nüfus azalması söz konusudur. Bunun 

sonucu olarak il ve ilçe merkezlerindeki nüfus artış hızları daha da yüksektir. Türkiye 

ortalaması binde 25.2 iken Bursa’nın  il ve ilçe merkezlerinde yıllık nüfus artış hızı binde 

26.5’tir. Belediyelerin aynı hızda kentsel arsa üretmelerinin güçlüğü nedeniyle yasal ve 

düzenli konut alanlarının üretilmesinde sorunlar yaşanması doğaldır. Bursa’da 2011 yılında 

gerçekleştirilen yaşam kalitesi anketine göre nüfusun en alt %20 lik kesiminin geliri en üst 

%20’lik kesimin gelirinin yaklaşık 6da biridir (Tablo1) .  Türkiye genelinde bu oran 8’de 

birdir (TUİK 2010). Kişi başına düşen milli gelir açısından da Bursa’nın durumu Türkiye 

ortalamasının  üstünde olmakla birlikte konut fiyatları ile hanehalklarının yıllık ortalama 

gelirleri karşılaştırıldığında, konutların satın alınabilirliğinde sorunlar vardır.(Tablo:1).  

Konutlardaki oda sayıları 2000 yılında ortalama 3.53 oda iken  2011 yılında yapılan ankette 

3.07’ye düşmüştür (TUIK 2000). Hanehalkı büyüklükleri de 2000 yılında 3.91’den 2011 

yılında 3.71’e düşmüştür. Buna göre Bursa ortalamalarına göre konutlarda oda başına düşen 

kişi sayısı 1.10’dan 1.20’ye yükselmiş ve konutlar  eskiye kıyasla daha sıkışık hale gelmiştir. 

Bu durumda inşaat sektörünün yasal olarak ürettiği yıllık konut sayısı BM tarafından 

benimsenen 1000 kişi için 10 konut standardının çok altında gelişmiştir. Bunun sonucu olarak 

Bursa’da yapı inşaat izni almadan ve düzensiz olarak gelişmiş olan konut alanları bugün 

toplam 14 070.11 ha. konut alanının  % 52.95’ine yayılmıştır.  

 

3.2- Nüfus Projeksiyonlarına Göre Konut İhtiyacı ve Talep Analizleri 

Bursa geneli için Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümlemeleri Grubu  tarafından 

yapılan 2020 ve 2030 yıllarına ilişkin nüfus projeksiyon verileri göz önünde bulundurularak 

bu yıllardaki konut ihtiyacı “Yılda 1000 Kişi İçin Üretilmesi Gereken 10 Konut Birimi”(BM 

Habitat II(1996)) göstergesi kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre 2010-2020 yılları arasında 

Bursa’da yılda yaklaşık 25-30 000 konut birimi, 2020-2030 yılları arasında da yılda yaklasık 

30-35 000 konut birimi üretilmesi gerekmektedir. Tabloya göre 2010-2020 döneminde 

Bursa’nın  nüfusunda 47 940 kişilik artış varsayılmaktadır.  Bu dönemde  artan nüfus için 
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gerekli olan konut sayısı hanehalkı büyüklüğü ile bölünerek (3.71 kişi) hesaplanmış ve sadece 

ek nüfus için 12 921 adet konutun  üretilmesi gerektiği saptanmıştır. Buna ek olarak mevcut 

konut stokunun çeşitli nedenlerle yasallaştırma, sağlıklaştırma amacıyla yenilenmesi amacıyla 

üretilmesi gereken konutlar söz konusudur: yılda 12000-17000  adet konut. 

      Son on yıldaki nüfus artış hızlarının mekansal dağılımı gelecekte nüfusun mekanda nasıl 

dağılacağı hakkında fikir vermektedir. Buna göre Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya, 

Gemlik, Gürsu, İnegöl İlçelerinde nüfus artışının devam edeceği, Kestel ve Orhangazi 

İlçelerinde nüfusun 2020 yılında arttığı ancak 2030 yıllında azalmaya başlayacağı, 

Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles 

İlçelerinde ise nüfusun azalacağı belirlenmiştir. Genel olarak, Bursa nüfusunun büyükşehir 

belediyesi sınırı içindeki ilçeler ile İnegöl İlçesi’nde yoğunlaşmaya ve artmaya başladığı, dağ 

yöresindeki ilçeler ile kırsal karakteri daha baskın olan ilçelerde nüfusun azalmaya başladığı 

görülmektedir. Nüfus projeksiyonları ile ilgili varsayımların devam etmesi durumunda yeni 

üretilecek konutların Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve İnegöl ilçesinde 

yoğunlaşması beklenmelidir. 

 

 

3.3-Satın Alınabilir Konut Üretimi 

 

Satın alınabilir konut tanımı için BM Habitat II (1996) göstergelerine göre konut fiyatının 

hanehalkının yıllık gelirinin 5 katını, kira değerlerinin ise hanehalkının aylık gelirinin %25’ini 

aşmaması gerekmektedir. Hanehalkı gelir durumuna göre dağılım incelendiğinde satın 

alınabilir konutların hangi gelir dilimleri için ne oranda ve fiyatlarda olması gerektiği tespit 

edilebilmektedir . 2011 Yılında yapılan Bursa Yaşam Kalitesi anket çalışmasından elde edilen 

verilere göre (Tablo 2) ortalama 87 440 TL. olan konutu n nüfusun %87.16’sı tarafından satın 

alınamadığı belirlenmiştir. TOKİ tarafından Bursa Gürsu’da alt gelir grubu için  inşa edilen 

konutların fiyatları 39 bin TL ile 66 bin TL arasındadır. Bu konutların da hanehalklarının % 

32.81’ini oluşturan en alt gelir dilimindekiler tarafından satınalınamadığı görülmektedir. Bu 

fiyattaki konutların 64.7 m² büyüklüğünde olmaları özellikle büyük hanehalklarından oluşan 

alt gelir dilimleri için uygun olmayan konutların üretilmekte olduğunu göstermektedir. 

 

     TOKİ’nin düşük gelirliler ve yoksullar için üretmeyi planladığı 45-55 m²’lik konutla özellikle 

büyük hanehalklarına sahip olan bu gruplar için yetersiz olacak ve kaynak israfı yaratacaktır. 

Bunun yerine, yeterli büyüklükte sübvanse edilebilen kiralık konutlara öncelik verilmesi, 

ihtiyaçların karşılanması açısından daha uygun olacaktır. Toplu konut üreticilerinin ürettikleri 

konutların %5 ile %10 arasındaki oranının bu amaçla alt gelir gruplarına kullandırmak üzere 

belediyelere devredecekleri bir modelin uygulanması irdelenmelidir. 
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Tablo.1-Bursa İli Geneline İlişkin Oturulan Konutun Satın Alınabilirliğinin İncelenmesi 

 Kaynak: 2011 Yılı Bursa Anket Verileri, TUİK 2011 

*Satın Alınabilir konut fiyatı hesabında hanehalkının yıllık gelirinin 5 katı alınmıştır. 

 

Sonuç olarak, merkez ve merkeze yakın olan ilçelerde hızlı nüfus artışının görüldüğü Bursa 

İli’nde konutun genel olarak üretim standartlarına uygun miktarda üretildiği görülürken, satın 

alınabilirlik açısından bakıldığında yüksek gelir gruplarının ilde konut satın alabildiği ancak 

ilin %87,16’sının konut satın alamadığı tespit edilmiştir. İldeki konut üretimde ön planda 

bulunan paydaşların TOKİ ve Kooperatifler olduğu da göz önünde bulundurulduğunda konut 

üretiminin ihtiyaca yönelik ve ihtiyaca hizmet edecek şekilde yapılmadığı görülmektedir. 

      Bursa’daki konut sektörünün durumu BM Habitat I ve Habitat II göstergelerindeki 1000 

kişiye 10 konut birimi standardı(inşaat sektörünün yasal arsalar üzerinde ürettiği yıllık konut 

sayısı standardı) çerçevesinde incelendiğinde; 1990 yılından itibaren hızlı nüfus artışı 

gözlenen ve nüfus projeksiyonları(2020-2030) ile de nüfus artışları desteklenen Nilüfer, 

Mudanya ve Gürsu İlçelerinde 2010 yılı için standart değerlere uygun ve üzerinde konut 

üretimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilçelerde oluşan yapı stoğu fiziksel anlamda 

incelendiğinde de yoğunluklu olarak düzenli konut alanlarının bulunduğu ve bu durumun da 

hızlı nüfus artış hızı ile oluşan konut ihtiyacına üretimin yeterli geldiği ve sağlıklı dokuların 

oluşmasını sağladığı görülmüştür. Genel olarak, Bursa’daki 2010 yılında yasal olarak üretilen 

konut sayısının standart değerlere uygun olduğu belirlenmiştir. Ancak konut üretiminin 

standartlara uygun olmasını sağlayan bu durumun Nilüfer İlçesindeki konut üretim miktarının 

standartların 3 katı büyüklüğünde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

     3.4-Konutun Fiziksel Yapısının İncelenmesi 

Bursa genelinde konut alanları nüfus, konut birimi ve yapılaşma yoğunluğu açısından ve 

konut birimlerinin fiziksel özellikleri yöresel olarak farklılıklar göstermektedir.  

              

 

Oturulan Konutun Ortalama Fiyatı 

 

87.440 TL 

BURSA 

Ortalama Gelir 

(TL) 

Yıllık Toplam 

Gelir (TL) 

Konutun Satın Alınabilir 

Fiyatı (TL) 

Gelir Grubunda Yer 

alan Kişilerin Yüzde 

Oranı (%) 

1.Grup 610,01 7320,12 36600,6 32,81 

2.Grup 1023,84 12286, 08 61430,4 54,35 

3.Grup 1750,00 21000,00 105000,00 8.87 

4.Grup 2500,00 30000,00 150000,00 2,70 

5.Grup 3644,73 43736,76 218683,8 1,27 

TÜRKİYE        1 885,83      22 063,00               110315,00  
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İlçelerdeki yaşam kalitesinin göstergelerinden biri olan net yoğunlukların en yüksek değeri 

Yıldırım ilçesinde (519.94 kişi/ha),  en düşük değeri ise Mudanya’da  (82.92 kişi/ha) tespit 

edilmiştir. Bursa genelinde net konut alanları esas alınarak saptanmış olan net yoğunluk 

307.53 kişi/ha’dır. Yıldırım ilçesine ek olarak Osmangazi(426.59 kişi/ha) ve 

Orhangazi(308.52 kişi/ha) belediyeleri bu ortalamanın üzerinde net nüfus yoğunluklarına 

sahip belediyelerdir. 

İlçelerdeki konut durumunun göstergelerinden biri olan hanehalkı büyüklüğü Bursa genelinde 

2000 yılı ile 2011 yılı arasında 3.91’den 3.71’e düşmüştür. Konutlardaki kalabalıklığın 

azaldığına işaret eden bu durum konutlardaki oda sayısı ve konut büyüklüklerindeki gelişme 

ile birlikte değerlendirilmelidir. Konutlarda kişi başına düşen oda sayısı da Bursa genelinde 

0.90’dan 0.83’e düşmüştür.  Konutlarda yer alan ortalama oda sayılarındaki azalma özellikle 

büyükşehir belediye sınırı içinde yer alan ilçelerde yüksek orandadır.  

İlçelerde konutta kişi başına düşen ortalama alan büyüklükleri (Konut ve Yaşam Kalitesi 

Hanehalkı Anketi,2011) karşılaştırıldığında; Nilüfer İlçesinde hanede kişi başına düşen alanın 

en büyük alan olduğu, onu Mustafakemalpaşa ve Gemlik’in takipettiği belirlenmiştir. Diğer 

yandan il genelinde hanede kişi başına düşen ortalama alanın en az olduğu ilçelerin de 

sırasıyla Gürsu, Orhangazi, ve Yıldırım, olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; hanehalkı 

büyüklüğü en fazla olan ilçelerden Nilüfer, Gemlik ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde konutun 

hanede yaşayanlar açısından yeterli büyüklükte olduğu, Yıldırım, Gürsu, Orhangazi 

İlçelerinde ise konutun hanede yaşayanlar açısından yeterli büyüklükte olmadığı 

belirlenmiştir. 
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4. KONUT ALANLARININ MEVCUT VE PLANLANAN ALANLAR AÇISINDAN 

İNCELENMESİ VE MEVCUT KONUT ALANLARININ NİTELİKLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

4.1- Konut Alanlarının Mevcut ve Planlanan Alanlar Açısından İncelenmesi 

 

Bursa İli’nde konut alanlarının yapılaşma özelliklerinin mekansal dağılımı için1/1000 ölçekli 

imar planları; Bursa 2009 ortofoto görüntüleri ve Bursa GGL uydu görüntüleri kullanılarak 

incelenmiş; planlı ve plan dışında yapılaşan konut alanları tespit edilmiştir. 

Mevcut konut alanları planlar açısından il genelinde incelendiğinde; 22,254.94 ha.  olan 

toplam konut alanının %60.11’i (13,376.80ha) imar planları sınırları içinde, %3.11’i 

(693.31ha) imar planları sınırları dışında yapılaşmıştır. %36.78’i (8,184.84 ha) ise imar 

planları sınırları içinde konut olarak planlı fakat yapılaşmamış alanlardır (Grafik.1). 
 

 

 

Grafik.1- İl Genelinde Planlar Açısından İncelenen Konut Alanlarının Yapılaşma Durumlarının Oransal 

Dağılımı 

 
Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto 

Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli Uygulamaları 

 

Mevcut konut alanları planlar açısından  ilçeler bazında ve kendi yapı stoğu içindeki oransal 

dağılımı açısından incelendiğinde;  

 Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Mustafakemalpaşa, Karacabey, 

Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçelerinde plan içinde yapılaşmış konut alanları; %50’nin 

üzerinde bulunmaktadır.  

 Gemlik, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde diğer ilçelere oranla daha fazla plan dışında 

yapılaşmış konut alanı bulunmaktadır.  

 Kestel, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Harmancık, Keles 

ilçelerinde plan dışında yapılaşmış konut alanı bulunmamaktadır (Tablo.2). 
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Tablo.2- İlçelerdeki Toplam Konut Alanının Yapılaşma Özelliklerine Göre Alansal Dağılımı 

İLÇELER 

YAPILAŞMIŞ KONUT ALANI 
YAPILAŞMAMIŞ 

KONUT ALANI 

İLÇELERDEKİ 

TOPLAM 

KONUT 

ALANI (ha) 

İmar Planı 

İçinde 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

(ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

(İmar Planı 

İçinde) 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

İmar Planı 

Dışında 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

(ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

(İmar Planı 

Dışında) 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Planı Olan 

Alanlardaki 

Konut Alanı 

Olarak 

Planlanmış-

Yapılaşmamış 

Alanlar (ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

Yapılaşmamış 

Alan Oranı 

(%) 

Nilüfer 2,223.23 54.61 36.65 0.90 1,811.59 44.49 4,071.47 

Osmangazi 3,187.24 71.01 218.22 4.86 1,082.74 24.12 4,488.21 

Yıldırım 2,144.33 79.58 213.75 7.93 336.63 12.49 2,694.71 

Mudanya 903.87 48.90 50.76 2.75 893.91 48.36 1,848.53 

Gemlik 587.97 47.84 110.58 9.00 530.47 43.16 1,229.03 

Gürsu 513.15 88.72 43.27 7.48 21.97 3.8 578.39 

Kestel 262.99 54.05 0 0.00 223.62 45.95 486.6 

İnegöl 1,206.71 44.87 3.5 0.13 1,479.41 55 2,689.61 

M.Kemalpaşa 642.78 50.86 15.13 1.20 605.93 47.94 1,263.83 

Karacabey 352.46 84.48 0 0.00 64.74 15.52 417.2 

Orhangazi 393.12 64.65 0 0.00 214.92 35.35 608.04 

İznik 363.54 57.55 0 0.00 268.19 42.45 631.73 

Yenişehir 274.93 60.97 0 0.00 175.96 39.03 450.89 

Orhaneli 154.07 47.69 0 0.00 169 52.31 323.07 

Büyükorhan 73.59 35.23 1.45 0.69 133.82 64.07 208.86 

Harmancık 47.61 30.76 0 0.00 107.16 69.24 154.77 

Keles 45.20 41.09 0 0.00 64.79 58.9 109.99 

TOPLAM 13,376.80 60.11 693.31 3.11 8,184.84 36.78 22,254.94 

Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto 

Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli Uygulamaları 
 

4.2- Farklı Nitelikteki Konut Alanları 

 

Bursa İli’nde konut alanlarının yapılaşma özelliklerinin mekansal dağılımı incelenirken; 

Bursa 2009 ortofoto görüntüleri ve Bursa GGL uydu görüntüleri kullanılarak Bursa il sınırları 

içindeki konut alanları düzenli ve düzensiz yapılaşmış konut alanları olarak farklılaştırılmıştır. 

TOKİ alanları, belediye sınırları içinde yapılan Islah İmar Plan sınırları ve gecekondu önleme 

bölgesi sınır verileri, mevcut imar planları ile ilgili bilgiler yetkili kurumlar, İlçe ve Belde 

Belediyelerinden elde edilerek sayısal ortama aktarılmıştır.  

 Düzenli yapılaşmış konut alanları: 

o Mevcut imar planlarına göre düzenli gelişmiş konut alanları;  imar planı sınırları 

içinde plana göre gelişmiş konut alanlarıdır.  

o Toplu konut alanları; Konut kooperatif birlikleri, özel sektör ve Toplu Konut İdaresi 

tarafından projelendirilmiş, uygulanmış  olan konut alanlarıdır. 

o Kentsel sit alanı içindeki konut alanları; geleneksel konut dokusu bulunan, tarihi 

değerlere sahip konut yapılarının bulunduğu alanlardır. 
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o Gecekondu önleme bölgesi olarak yapılaşmış alanlar; gecekondu yapımının önlenmesi 

amacıyla gecekondu önleme bölgesi ilan edilerek düzenli yapılaşan alanlardır. 

 Düzensiz yapılaşmış konut alanları: 

o Mevcut imar planı dışında yapılaşmış konut alanları; uygulama imar planı sınırı 

dışında bulunan konut alanlarıdır. 

o Islah İmar Planı olan düzensiz yapılaşmış konut alanları; kaçak olarak gelişmiş, imar 

affından yararlanılarak ıslah imar planı yapılmış konut alanlarıdır. 

o Mevcut imar planına göre düzensiz gelişmiş konut alanları; uygulama imar planı 

kullanım ve fonksiyon kararlarına uygun olmayan konut alanlarıdır. 

 

İl genelinde yapılan analize göre; 14,070.11 ha. toplam konut alanı bulunmakta ve bu 

alanların  %47.05’ini düzenli yapılaşmış konut alanları, %52.95’ini düzensiz yapılaşmış konut 

alanları oluşturmaktadır (Grafik.2). 
 

Grafik.2- İl Genelinde Toplam Konut Alanının Yapılaşma Özelliklerine Göre Oransal Dağılımı 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto 

Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli Uygulamaları 

 

Bursa’daki toplam konut alanının %34.21’ini (4,813.46 ha) mevcut imar planına göre 

düzensiz gelişmiş konut alanları, %13.79’unu (1,943.36 ha) ıslah imar planı yapılan alanlar, 

%4.92’sini de (693.31ha) uygulama imar planı dışında yapılaşmış konut alanları 

oluşturmaktadır (Tablo.3), (Grafik.3). 

Bursa’daki toplam konut alanının %0.37’sini (52.49 ha) gecekondu önleme bölgesi olarak 

yapılaşmış alanlar, %50.1’ini (704.49 ha) kentsel sit alanı içindeki konut alanları, %7.27’sını 

(1,023.25 ha) toplu konut alanları, %34.40’ini de (4,839.76 ha) mevcut imar planına göre 

düzenli gelişmiş konut alanları oluşturmaktadır (Tablo.3) (Grafik.3). 
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Tablo.3-İl Genelinde Mevcut Konut Alanlarının Yapılaşma Özelliklerine Göre Alansal Dağılımı 

 

KONUT ALANLARININ YAPILAŞMA ÖZELLİKLERİ ALAN(ha) 
TOPLAM 

ALAN(ha) 

TOPLAM 

ALAN(ha) 

DÜZENSİZ 

YAPILAŞMIŞ 

KONUT 

ALANLARI 

UYGULAMA İMAR PLANI DIŞINDA 

YAPILAŞMIŞ KONUT ALANLARI 
693.31 

7,450.13 

14,070.11 

ISLAH İMAR PLANI OLAN DÜZENSİZ 

YAPILAŞMIŞ ALANLAR 
1,943.36 

MEVCUT İMAR PLANINA GÖRE DÜZENSİZ 

GELİŞMİŞ KONUT ALANLARI 
4,813.46 

DÜZENLİ 

YAPILAŞMIŞ 

KONUT 

ALANLARI 

MEVCUT İMAR PLANINA GÖRE DÜZENLİ 

GELİŞMİŞ KONUT ALANLARI 
4,839.76 

6,619.98 

TOPLU KONUT ALANLARI 1,023.25 

KENTSEL SIT ALANI İÇİNDEKİ KONUT 

ALANLARI 
704.49 

GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ OLARAK 

YAPILAŞMIŞ ALANLAR 
52.49 

Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto 

Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli Uygulamaları 

 

Grafik.3- İl Genelinde Mevcut Konut Alanlarının Yapılaşma Özelliklerine Göre Oransal Dağılımı 
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Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto 

Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli Uygulamaları 
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Tablo.4-İlçelerde Toplam Konut Alanının Yapılaşma Özelliklerine Göre Alansal Dağılımı 

İLÇELER 

A1-YAPILAŞMIŞ KONUT ALANI A2-YAPILAŞMAMIŞ 

ALAN 
A1+A2 

İLÇELERDEKİ 

TOPLAM 

KONUT 

ALANI (ha) 

DÜZENLİ YAPILAŞMIŞ 

KONUT ALANI DÜZENSİZ YAPILAŞMIŞ KONUT ALANI 

Toplam 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

(ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

Yapılaşmış 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Planı Olan 

Alanlardaki 

Düzenli 

Yapılaşmış 

Alan (ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

Düzenli 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Planı Olan 

Alanlardaki 

Düzensiz 

Yapılaşmış 

Alan (ha) 

İzinsiz 

Yapılaşmış 

Alanlar 

(ha) 

Toplam 

Düzensiz 

Yapılaşmış 

alan (ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

Düzensiz 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Planı Olan 

Alanlardaki 

Konut Alanı 

Olarak 

Planlanmış-

Yapılaşmamış 

Alanlar (ha) 

İlçedeki Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki 

Yapılaşmamış 

Alan Oranı (%) 

Nilüfer 1,535.32 37.71 687.91 36.65 724.55 17.80 2259.88 55.51 1,811.59 44.49 4,071.47 

Osmangazi 961.34 21.42 2,225.90 218.22 2,444.12 54.46 3405.47 75.88 1,082.74 24.12 4,488.21 

Yıldırım 304.94 11.32 1,839.39 213.75 2,053.14 76.19 2358.08 87.51 336.63 12.49 2,694.71 

Mudanya 779.90 42.19 123.97 50.76 174.72 9.45 954.63 51.64 893.91 48.36 1,848.53 

Gemlik 465.38 37.87 122.59 110.58 233.18 18.97 698.56 56.84 530.47 43.16 1,229.03 

Gürsu 392.46 67.85 120.69 43.27 163.96 28.35 556.42 96.20 21.97 3.80 578.39 

Kestel 141.80 29.14 121.19 0.00 121.19 24.90 262.99 54.05 223.62 45.95 486.60 

İnegöl 769.67 28.62 437.04 3.50 440.54 16.38 1210.21 45.00 1,479.41 55.00 2,689.61 

M.Kemalpaşa 191.81 15.18 450.97 15.13 466.10 36.88 657.90 52.06 605.93 47.94 1,263.83 

Karacabey 273.38 65.53 79.08 0.00 79.08 18.96 352.46 84.48 64.74 15.52 417.20 

Orhangazi 143.95 23.67 249.17 0.00 249.17 40.98 393.12 64.65 214.92 35.35 608.04 

İznik 302.16 47.83 61.38 0.00 61.38 9.72 363.55 57.55 268.19 42.45 631.73 

Yenişehir 182.73 40.53 92.20 0.00 92.20 20.45 274.93 60.97 175.96 39.03 450.89 

Orhaneli 109.36 33.85 44.71 0.00 44.71 13.84 154.07 47.69 169.00 52.31 323.07 

Büyükorhan 18.81 9.01 54.78 1.45 56.24 26.93 75.05 35.93 133.82 64.07 208.86 

Harmancık 32.33 20.89 15.28 0.00 15.28 9.87 47.61 30.76 107.16 69.24 154.77 

Keles 14.63 13.30 30.57 0.00 30.57 27.80 45.20 41.10 64.79 58.90 109.99 

TOPLAM 6,619.98 29.75 6,756.82 693.31 7,450.13 33.48 14070.11 63.22 8,184.84 36.78 22,254.94 

 Kaynak: 2011 yılı İlçe ve Belde Belediyelerine Ait Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 2009 yılı Ortofoto Görüntüler, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli  

Uygulamaları 



16 

 

Konut alanları ile ilgili olarak yapılan analizlerde düzenli ve düzensiz gelişmiş alanlar ile 

planlanmış alanlardaki yapılaşma durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre Bursa’da mevcut 14 070.11ha. yapılaşmış konut alanının  7450.13 ha.’ı 

(%52.96) düzensiz, 6619.98ha.’ı (%47.06) düzenli olarak yapılaşmış alanlardır (Tablo.3). 

Yapılaşmış alan  il genelindeki toplam konut alanının %63.22’lik bir orana sahiptir. Bursa 

bütününde yapılaşmış ve yapılaşmamış konut alanlarının toplamı 22 254.94 ha. olarak 

hesaplanmıştır. Mevcut ve gelişme konut alanlarının birlikte hesaplandığı toplam konut 

alanlarının %29.75’i düzenli, %33.48’i düzensiz yapılaşmış ve %36.78’i  konut alanı olarak 

planlanmış fakat yapılaşmamış alanlardan oluşmaktadır (Tablo.4). Toplam  konut alanlarında 

yapılaşma yüzdeleri Gürsu (%96.20), Yıldırım (%87.51), Karacabey  (%84.48) ve Osmangazi 

(%75.88) ilçelerinde en yüksek düzeydedir. Bu ilçelerin mevcut plan çerçevesinde gelişme 

kapasiteleri çok sınırlıdır. Buna karşılık henüz yapılaşmamış konut alanları yüzdeleri yüksek 

olan, Harmancık (%69.24),  Büyükorhan (%64.07), Keles (%58.90), İnegöl (%55.00) 

ilçelerinde mevcut plan çerçevesinde yüksek gelişme potansiyeli bulunmaktadır. 

İlçelerdeki mevcut konut alanlarının düzenli ve düzensiz gelişme durumlarının incelenmesi 

sonucunda (Tablo 4), Yıldırım ilçesi (%76.19) ile Osmangazi ilçesi ( %54.46) en yüksek 

düzensiz konut alanı oranına sahip iki ilçe olarak belirlenmiştir. Bu ilçelerde konut alanlarının 

mekan standartlarında çözüm bekleyen sorunlar olduğu görülmektedir. 

 

4.3- Nüfus Yoğunluklarına Göre Konut Alanları 

Kent planlamada iskan alanlarında elde edilmek istenen yapılaşma biçimi ve fiziksel çevre 

özelliklerinin sağlanmasında en güçlü araç yoğunluk kararlarıdır. Yoğunluklar arazi üzerine 

ne kadar insan, ne kadar bina yerleştirileceğini hanehalklarına ne kadar açık alan, bahçe, 

çocuk oyun alanı, park alanı sağlanacağını gösterirler. Bu nedenle yoğunluk standartları konut 

alanlarında hedeflenen fiziksel çevre kalitesini de belirler.  

Konut kullanımına ayrılmış alanlarda yollar ve donatı alanları dahil edilerek hesaplanan ve 

birim hektarda yaşayan nüfus olarak ifade edilen Brüt Yoğunluk hesapları yerleşmelerdeki 

yapılaşma özelliği kadar donatı alanlarının durumu ile ilgili bir göstergedir. Konut 

alanlarındaki yapılaşma durumunu belirleyen net yoğunluklar brüt nüfus yoğunluklarına ve 

donatı standartlarına bağlı olarak değişir. Buna göre donatı standartları (yani kişi başına düşen 

donatı alanı) yönetmelikler çerçevesinde sabit bir değer olması nedeniyle Bursa’da mevcut 

koşullarda 250 kişi/ha brüt yoğunluğun yaklaşık 4000 kişi/ha. net yoğunluğa ( 31.50 m2 /kişi 

donatı alanı ve %10 yol alanı ayrıldığında 1 ha. alanda 625 m2 konut alanı kalacaktır)  ve kişi 

başına 25 m2 konut inşaat alanı varsayımı ile KAKS=10 gibi olağanüstü yüksek bir yapılaşma 

katsayısı gerektirecektir.  Bu koşullarda 286 kişi/ha brüt yoğunlukta tüm alan donatı ve 

yollara ayrılacağında konut için inşaat alanı kalmayacaktır.  Gerek mevcut konut alanları 

değerlendirilirken gerekse yeni konut alanlarının nüfus kapasiteleri belirlenirken donatı 

standartları ile ilgili bu durumun göz önüne alınması gerekmektedir. 

Bursa İli’nde konut alanlarının brüt nüfus yoğunluklarına göre yapılaşma özelliklerinin 

mekansal dağılımı incelenirken; Bursa 2009 ortofoto görüntüleri ve Bursa GGL uydu 

görüntüleri kullanılarak tespit edilen ve mahalle sınırlarına göre ayrıştırılan konut alanlarının; 

TÜİK 2010 mahalle nüfusları baz alınarak hesaplanan brüt nüfus yoğunluklarına göre 

mekansal dağılımları yapılmıştır.  

Konut alanlarının yoğunlukları;  

 Az yoğunluklu konut alanları; 0-100 kişi/ha 

 Orta yoğunluklu konut alanları; 101-250 kişi/ha 

 Yüksek yoğunluklu konut alanları; 251 ve üzeri kişi/ha olarak belirlenmiştir.  
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İl genelinde yapılan analize göre; 14,070.11ha olan toplam konut alanının %32.80’i 

(4,615.67ha) az yoğunluklu, %47’si (6,613.04ha) orta yoğunluklu, %20.20’si (2,841.63ha) 

yüksek yoğunluklu olarak tespit edilmiştir (Grafik.4) . Yukarda belirtilen hesaplama 

çerçevesinde Bursa’da toplam konut alanlarının %20.20sinde mevcut yasal donatı 

standartlarının gerçekleştirilmesi mümkün değildir.  

 
Grafik.4- İl Genelinde Nüfus Yoğunluklarına Göre Mevcut Konut Alanlarının Oransal Dağılımı 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kaynak:2010 yılı TÜİK Nüfus Verileri, 2009 yılı Ortofoto Görüntüleri, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli 

Uygulamaları 

 

 

 

İl genelinde ilçeler incelendiğinde Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki yüksek brüt 

yoğunluklar gerek yapılaşma katsayıları gerekse donatı standartları bakımında kritik 

sınırlardadır. Buna karşılık, İznik, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki konut 

alanlarının tamamı az yoğunlukludur (Tablo.5). 

İlçeler kendi içinde incelendiğinde; Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, 

Karacabey, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde orta yoğunluklu konut alanlarının; Mudanya, 

Mustafakemalpaşa, İznik, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ilçelerinde az yoğunluklu 

konut alanlarının ağırlıklı olarak bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo.5). Özellikle düşük 

yoğunluklu ilçelerde donatı standartlarının sağlanmasında problem olmadığı donatılarla ilgili 

analizlerde de belirlenmiştir. 
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Tablo.5- İlçelerde Yer Alan Konut Alanlarının Nüfus Yoğunluklarına Göre Alansal Dağılımı 

 

İLÇELER 

Az 

Yoğunluklu 

(0-

100kişi/ha) 

Konut 

Alanı(ha) 

İlçedeki 

Toplam 

Konut Alanı 

İçindeki Az 

Yoğunluklu 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Orta 

Yoğunluklu 

(101-250 

kişi/ha) 

Konut 

Alanı(ha) 

İlçedeki 

Toplam Konut 

Alanı İçindeki 

Orta 

Yoğunluklu 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Yüksek 

Yoğunluklu 

(251 ve üzeri 

kişi/ha) 

Konut 

Alanı(ha) 

İlçedeki 

Toplam Konut 

Alanı İçindeki 

Yüksek 

Yoğunluklu 

Konut Alanı 

Oranı (%) 

Toplam 

Konut 

Alanı(ha) 

Nilüfer 942.83 41.72 1,254.44 55.51 62.61 2.77 2,259.88 

Osmangazi 418.62 12.29 1,792.97 52.65 1,193.89 35.06 3,405.47 

Yıldırım 85.01 3.61 1,168.60 49.56 1,104.48 46.84 2,358.08 

Mudanya 876.85 91.85 23.85 2.50 53.94 5.65 954.63 

Gemlik 385.20 55.14 163.49 23.40 149.87 21.45 698.56 

Gürsu 251.67 45.23 304.75 54.77 0.00 0.00 556.42 

Kestel 46.37 17.63 177.75 67.59 38.87 14.78 262.99 

İnegöl 382.94 31.64 706.29 58.36 120.94 9.99 1,210.18 

M.kemalpaşa 346.89 52.73 241.77 36.75 69.25 10.53 657.90 

Karacabey 74.21 21.05 255.75 72.56 22.50 6.38 352.46 

Orhangazi 64.91 16.51 302.96 77.06 25.25 6.42 393.12 

İznik 363.55 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.55 

Yenişehir 65.16 23.70 209.77 76.30 0.00 0.00 274.93 

Orhaneli 154.07 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.07 

Büyükorhan 75.05 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.05 

Harmancık 47.61 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.61 

Keles 34.53 76.41 10.66 23.59 0.00 0.00 45.20 

BURSA 4,615.47 32.80 6,613.04 47.00 2,841.60 20.20 14,070.11 

 

Kaynak:2010 yılı TÜİK Nüfus Verileri, 2009 yılı Ortofoto Görüntüleri, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli 

Uygulamaları 
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5. SOSYAL DONATILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Konut alanlarında yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilen sosyal donatı 

alanlarının  Bursa ilinde genel olarak ve ilçelerde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda donatı 

alanlarının mevcut standartlara uygunluğu ve erişilebilirlik durumları belirlenmiştir. (Tablo 6) 

 
Tablo 6: Sosyal Donatı  Alanlarının İlçelerdeki  Durumu 

 

İLÇE ADI İLKÖĞRETİM 

M2/kişi 

SAĞLIK 

M2/kişi 

YEŞİL 

M2/kişi 

SOSYOKÜLT. 

M2/kişi 

Nilüfer 1.46 0.47 6.39 0.11 

Osmangazi 1.13 0.24 4.88 0.30 

Yıldırım 0.64 0.30 0.57 0.19 

Mudanya 1.23 0.26 3.54 0.26 

Gemlik 0.75 0.40 4.57 0.20 

Gürsu 0.37 0.03 1.92 0.19 

Kestel 0.35 0.31 4.67 0.07 

İnegöl 1.14 0.98 4.70 0.13 

M.Kemalpaşa 1.59 0.43 3.48 0.11 

Karacabey 0.60 0.17 6.10 0.00 

Orhangazi 1.40 0.43 13.91 0.70 

İznik 1.33 0.85 13.90 0.50 

yenişehir 1.46 0.51 3.46 0.77 

Orhaneli 4.77 2.44 4.37 1.43 

Büyükorhan 5.90 1.56 4.34 0.00 

Harmancık 2.81 3.28 6.51 0.00 

Keles 3.98 0.81 6.47 0.00 

BURSA 1.07 0.39 4.14 0.24 

 

 

Sosyal donatıların resmi kurumlardan alınan istatistikleriyle yapılan analizler incelendiğinde; 

 Eğitim tesis alanlarında kreş, ilköğretim tesis alanları ve ortaöğretim tesis alanları 

açısından Nilüfer, Mudanya, Orhaneli ve Keles İlçelerinde öğretmen başına düşen 

öğrenci sayıları diğer ilçelere ve Bursa geneline göre düşüktür. Bu durum diğer 

ilçelere göre okul sayılarının az olmasından veya öğretmen sayılarının fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

 Sağlık tesis alanlarında doktor başına Orhaneli, Büyükorhan ve Keles İlçelerinde diğer 

ilçelere oranla daha az kişi, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik İlçelerinde ise diğer  

İlçelere oranla daha çok kişi düşmektedir. Bu durum Orhaneli, Büyükorhan ve Keles 

İlçesinde doktor sayısının az olmasıyla birlikte nüfuslarının da düşük olmasından 

kaynaklamaktadır. Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik İlçelerinde ise nüfuslarının 

fazla olmasına rağmen doktor sayılarının az olmasından kaynaklanmaktadır.  

Sosyal donatıların alanları ile nüfus ve standartlara göre olması gereken alansal 

büyüklüklerinden hesaplanan kişi başına düşen m²leri incelendiğinde; 

 

 İlköğretim tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; 

Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, 

Yenişehir, Orhangazi, İznik, İnegöl, Osmangazi ilçeleri Bursa ortalamasının üstünde; 

Gemlik, Karacabey, Yıldırım, Gürsu, Kestel İlçeleri Bursa ortalamasının altında, 
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 Kreş alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Mudanya, 

Gürsu, Kestel, Yenişehir, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi İlçesi ortalamanın 

üstünde; İnegöl, Gemlik, Yıldırım ilçeleri ortalamanın altında; Keles, Harmancık, 

Büyükorhan, Orhaneli, İznik, Orhangazi, Karacabey İlçelerinde ise kreş alanı 

bulunmamakta, 

 Ortaöğretim tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; 

Orhaneli, Keles, Harmancık, İnegöl, Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa, 

Mudanya, Kestel, İznik, Büyükorhan, Osmangazi İlçeleri ortalamanın üstünde; 

Gemlik, Nilüfer, Orhangazi, Yıldırım, Gürsu İlçeleri ortalamanın altında,  

 Dini tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında;  

Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, İznik, İnegöl, Yenişehir, Keles, 

Mustafakemalpaşa, Mudanya, Kestel, Nilüfer ilçeleri ortalamanın üstünde; 

Osmangazi, Orhangazi, Karacabey, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, İlçeleri ortalamanın 

altında, 

 İdari tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Keles, 

Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İznik, Mudanya, 

Nilüfer İlçeleri ortalamanın üstünde; Kestel, Orhangazi, Gemlik, Osmangazi, Yıldırım, 

Karacabey, İnegöl, Gürsu İlçeleri ortalamanın altında,   

 Yeşil alanlar açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Orhangazi, 

İznik, Harmancık, Keles, Nilüfer, Karacabey, Osmangazi, İnegöl, Kestel, Gemlik, 

Orhaneli, Büyükorhan İlçeleri ortalamanın üstünde; Mudanya, Mustafakemalpaşa, 

Yenişehir, Gürsu, Yıldırım İlçeleri ortalamanın altında,  

 Sosyal-kültürel tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; 

Orhaneli, Yenişehir, Orhangazi, İznik, Osmangazi, Mudanya İlçeleri ortalamanın 

üstünde; Gemlik, Gürsu, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçeleri 

ortalamanın altında; Keles, Harmancık, Büyükorhan, Karacabey İlçelerinde ise sosyal-

kültürel tesis alanı bulunmamakta; 

 Sağlık tesis alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Keles, 

Karacabey, Büyükorhan, Harmancık, Kestel, Nilüfer, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, 

Mudanya İlçeleri ortalamanın üstünde; Osmangazi, Orhaneli, İnegöl, Gürsu, Gemlik, 

Orhangazi, Yıldırım, İznik İlçeleri ortalamanın altında; 

 Spor alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Keles, 

Karacabey, Büyükorhan, Harmancık, Kestel, Nilüfer, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, 

Mudanya İlçeleri Bursa ortalamasının üstünde; Osmangazi, Orhaneli, İnegöl, Gürsu, 

Gemlik, Orhangazi, Yıldırım, İznik İlçeleri ortalamanın altında; 

 Pazar alanları açısından ilçeler Bursa ortalaması ile karşılaştırıldığında; Yenişehir, 

Gürsu, İznik, Nilüfer, Büyükorhan, İnegöl ilçeleri ortalamanın üstünde; Karacabey, 

Mudanya, Yıldırım, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Osmangazi, Gemlik, Kestel İlçeleri 

ortalamanın altında; Keles, Harmancık, Orhangazi İlçelerinde ise pazar alanı 

bulunmamakta olduğu gözlenmiştir. 

 

Sosyal donatı alanları; kreş alanları, ilköğretim tesis alanları, ortaöğretim tesis alanları, dini 

tesis alanları, idari tesis alanları, yeşil alanlar, sosyal-kültürel tesis alanları, sağlık tesis 

alanları, spor alanları, pazar alanları birlikte değerlendirilip Bursa ortalaması ile 

karşılaştırıldığında; Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Kestel, İnegöl, Mustafakemalpaşa, 

Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles İlçeleri ortalamanın 

üstünde, Yıldırım, Gemlik, Gürsu ve Karacabey İlçelerinin ortalamanın altında bulunduğu 

gözlenmiştir. 
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Sosyal donatıların Bursa geneli kişi başına düşen m² ortalamaları imar mevzuat standardına 

göre incelendiğinde;  tüm sosyal donatıların Bursa ortalaması imar mevzuatında belirtilen 

standartların altında olduğu gözlenmiştir.  

 

İlçeler imar mevzuat standartlarına göre incelendiğinde ise; 

 Orhaneli İlçesi’nde; ilköğretim tesis alanları, ortaöğretim tesis alanları, dini tesis 

alanları, idari tesis alanları, sosyal-kültürel tesis alanları ve sağlık tesis alanlarında,  

 Büyükorhan İlçesi’nde; ilköğretim tesis alanları, dini tesis alanları ve idari tesis 

alanlarında, 

 Harmancık İlçesi’nde; dini tesis alanları, idari tesis alanları, sağlık tesis alanlarında, 

 Keles İlçesi’nde; ortaöğretim tesis alanları, dini tesis alanları, idari tesis alanlarında 

kişi başına düşen m²’leri mevzuat standartlarının üstünde olduğu gözlenmiştir.  

İmar mevzuat standartları göz önünde bulundurulduğunda; dağ yöresinde bulunan Orhaneli, 

Büyükorhan, Harmancık ve Keles İlçelerinde sosyal donatıların ilçe nüfuslarına göre yeterli 

olduğu görülmekte ve bu ilçelerin sosyal donatı standartları açısından ortak özellik gösterdiği 

görülmektedir.  

Dağ yöresindeki ilçelerin standartlarının imar mevzuatına uygun ya da mevzuatta belirtilen 

standardın üzerinde olmasının sebebi planlama ve uygulama aşamalarında ilçelerin 

nüfuslarının dikkate alınmadan sosyal donatı alanlarının önerilmiş ve yapılmış olmasıdır, 

dolayısıyla çok düşük nüfuslara sahip bu ilçelerde standartların diğer ilçelere göre yüksek 

olması olağan bir durumdur. 

 

6.  YAŞAM KALİTESİNİN ALGILANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Bursa ilinde kentsel yaşam kalitesinin algısal olarak ölçülmesi amacıyla yapılan anket 

çalışması kentsel yaşam kalitesine etki eden faktörlerin ortaya koyulmasına yönelik bir 

çalışmadır. Örneklem alanı Bursa ilinde yer alan kentsel yerleşmelerdir. Nufus büyüklüğüne 

göre orantılı olarak yerleşmelerde saptanan noktalar ilçelerin sokak listeleri kullanılarak 

raslantısal olarak seçilmiştir.  

 

Anket formu daha önce İstanbul’da ve diğer şehirlerde uygulanan  bir yöntemin revize 

edilmesi ile hazırlanmıştır. Formda yaşam kalitesinin göstergeleri olan konut ve taşınma, 

ulaşım, boş zamanların değerlendirilmesi, komşuluk, mikro, makro ve kentsel çevrenin çeşitli 

boyutları ile değerlendirilmesi, yeşil alan, eğitim, sağlık donatılarının değerlendirilmesi, 

alışveriş, istihdam ve ev-işyeri ilişkisi gibi konuları kapsamaktadır. 

 

6.1.Görüşmeci Profili 

Bursa genelinde görüşülen kişinin %47 sı kadın %53 erkek olup %77 si evlidir. Görüşülen 

kişinin %57 si ilköğretim %21 lise %9 a yakını üniversite mezunudur. Eğitim düzeyi yüksek 

olanların çoğunluğunun Nilüfer, Mudanya, Kestel İlçelerinde oturan görüşmeciler olduğu 

görülmektedir. Görüşülenlerin %49 u Bursa doğumludur. Geri kalanlar sırasıyla %13 

karadeniz, %12 doğu anadolu, %8 balkanlar doğumludır. Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, 

Büyükorhan, Harmancık, Yenişehir, İznik İlçelerinde Bursa doğumluların nüfusa oranı %75-

100 arası, Karacabey, Mudanya, Nilüfer, Gemlik, Orhangazi, Kestel ilçelerinde %49-75, 

Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, İnegöl İlçelerinde %26-48 arasında değişmektedir.  

 

Hane geliri 500-100 TL grubunda yoğunlaşmaktadır. Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl, 

Mudanya, Nilüfer, Gemlik, İznik İlçelerinde kent ortalaması olan 1025 TL in üstünde iken 

Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ve diğer ilçelerde kent ortalaması olan 1025 TL in 

altındadır. 1000 TL’nin altında olduğu saptanmıştır.  
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Ailelerin %35 i internet kullanıcısıdır. Bursa genelinde araba sahipliliği %36 olarak 

saptanmıştır. Araba sahipliliğinde Büyükşehir Belediyesi içi ve dışında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. .  

 

6.2.Konut ve Taşınma 

Konut ile İlgili Geçmiş Durum  ve Taşınma İsteği 

Tüm yaşamı boyunca il genelinde Bursa’da oturanlar %13,5 iken bu oran merkez ilçelerde 

%5,6, merkez dışında %34,2’dir. Öte yandan 10 yıldan az bir süredir Bursa’da oturanların 

oranı da oldukça yüksektir. İl genelinde görüşmecilerin %38.9 u 10 yıldan az bir süredir 

Bursa’da otururken bu oran merkez ilçelerde %42.6 ya çıkmaktadır. Bu değerler benzer 

şekilde oturulan konutta ikamet süresi ile paralelik göstermektedir.  

 

Örneklem genelinde önceki konutun yeri %62 oranında aynı ilçedir. Bursa’da başka bir ilçede 

oturduklarını söyleyenler %14.7 oranında, başka bir şehirde oturduklarını söyleyenler %20.8, 

başka bir ülkede yaşadıklarını söyleyenler %2.5 oranındadır. Görüşmecilerin  %82.4’ü ikamet 

ettikleri konuttan taşınmayı düşünmediğini belirtmiştir. Bu oran merkezdışı ilçelerde %94.4 

olarak rapor edilmiştir.  

 

Konutun Özellikleri ve Konuttan Memnuniyet Düzeyi 

TUİK verilerine göre Bursa’da hane halkı ortalaması 3,91 dir.Örneklem genelinde bulgular, 

hane halkı ortalamasının 3.71 olduğu bu değerin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 3.70 

iken dışında 3.75 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç son beş yılda Bursa’da hane 

büyüklüğünde azalma olduğunu göstermektedir. Bu sonucun gelecek için konut alanları 

planlamasında küçük konut talebinin değerlendirilmesi açısından gerekmektedir. Görüşülen 

ailelerin yaşam döngüsü içindeki konumları çekirdek aile profiline işaret etmektedir. Genç ve 

çocuklu ailelerin oranı % 30 civarında iken orta yaşlı çocuklu ailelerin oranı %24’dür. Tek 

ebeveynli  cocuklu aileler %7 iken bekar ve çocuksuzlar %16 oranındadır. 

 

Bursa genelinde anket yapılan konutların %55.1’i apartman, %44.9’u müstakil ev’dir. 

Müstakil evde oturma oranı merkez dışı ilçelerde %57 ye çıkmaktadır. Görüşmecilerin 

çoğunluğu mutfak ve banyo hariç 3 odalı konutlarda yaşamaktadır. Örneklem genelinde konut 

başına ortalama oda sayısı 3,1 dir.  Bu oran büyükşehir belediye sınırları dışında 3.5’e 

yükselirken, büyükşehir belediye sınırları içerisinde 2.9’a gerilemektedir. Görüşülen kişilerin 

yaklaşık %70’i yaşadıkları evin alanını normal bulduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında 

oturdukları evin alanını 51-90 m² grubunda belirtenelerin oranı %47.5’tir. Bursa ili genelinde 

evlerin ortalama alanı yaklaşık 100 m²olarak saptanmıştır. 

 

Gelecekte belli bir oranda küçük konutlara olan talebin artacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu sonuç konut sunumunda çeşitliliğin önemine işaret etmektedir. Konut 

sunumunda özellikle yüksek yoğunluklu alanlarda belli bir oranda 50-70 m
2 

lik konutlara yer 

verilmesi önerilebilir.  

 

TUİK verilerine göre (2000) Bursa’da tüm konut binalarının % 73’i tadilata ihtiyaç duymayan 

durumundadır. Konut binalarının % 20’si basit tamirat gerektirirken, sadece % 4.5’i esaslı 

tamirat gerektirmektedir.  
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Anket sonuçlarına göre ev sahipliliği oranı %75 olarak saptanmıştır. Gürsu, Büyükorhan ve 

Keles İlçelerinde ev sahiplerinin oranı %80’in üzerine çıkmaktadır. Görüşmecilerin %69.6’sı 

konutun büyüklüğünü normal olarak algılamaktadır. Görüşmecilerin %74.49’u ikamet 

ettikleri konuttan genel olarak memnun olduğu görülmektedir.  

Konutla İlgili Harcamalar ve Satın Alınabilirlik 

Satın alınabilir konut tanımı için BM Habitat II (1996) göstergelerine göre konut fiyatının 

hanehalkının yıllık gelirinin 5 katını, kira değerlerinin ise hanehalkının aylık gelirinin %25’ini 

aşmaması gerekmektedir. İstanbul için bu değer 16 olarak bulunmuştur (IMP, 2006). 

 

Bursa’da konut değerleri toplam yıllık hane gelirlerinin ortalama 8.14 katıdır. İstanbul ile  

karşılaştırıldığında Bursa ilinde satın alınabilirliğin göreceli olarak yüksek olduğu 

söylenebilir. Öte yandan kent merkezinde yeralan ilçelerde bu oran 8.44 e çıkmakta, merkez 

dışı ilçelerde ise 7.36 ya düşmektedir. Bu durum merkez ilçelerde satın alınabilirliğin göreceli 

olarak düşük düzeyde, dağ yöresindeki ilçelerde, Orhangazi, İznik, Karacabey, 

Mustafakemalpaşa da ise konut fiyatları ise hane geliri arasındaki ilişkinin satın alınabilirlik 

açısından daha olumlu bir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

 

Ortalama hane gelirinin yaklaşık 1000 TL olduğu düşünüldüğünde düşük ve orta gelirli 

haneleri ev sahibi yapacak stratejilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu gerçektir. Bursa’da 

orta gelir dilimi için düşük yoğunluklu villa tipi konutların özendirilmemesi bunun yerine 

günışığının iyi değerlendirildiği yaşanabilir açık alanları ve donatıları iyi tasarlanmış orta ve 

orta üstü yoğunluklara uygun maisonet tipi konutların önerilmesi uygun olacaktır.  

 

Öte yandan ev için aylık giderler açısından anket sonuçları ev sahiplerinin ve kiracıların 

yarısından çoğunun aylık giderlerin hane gelirinin %40 ından az olduğunu beyan ettiklerini 

göstermektedir.  

Konuttan memnuniyet 

Bursa genelinde görüşülen kişilerin çoğu oturdukları evden memnun olduklarını belirtirken, 

Büyükşehir dışında görüşülen kişilerin memnuniyet düzeyleri göreceli olarak daha yüksek 

düzeydedir. Bursaiçin konuttan memnuniyet 7 lik bir derecelendirmede ortalama olarak 5.34 

dür (Grafik 5). Bu oran merkez bölgede 5.28 e gerilemektedir. Büyükşehir sınırları içerisinde 

oturdukları konuttan memnun olanlar sırasıyla Nilüfer ilçesinde oturanlar olduğunu 

görüyoruz. Dışında ise Dağ bölgesinde yeralan ilçeler (Büyükorhan ve Harmancık), İznik ve 

Yenişehir, İnegöl ve Mustafakemalpaşa’dır. 
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Grafik.5- Konuttan Memnuniyet 

 

 

6.3.Toplu Taşıma ve Ulaşım  

Ulaşım konusu, yaşam kalitesinin başlıca bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Avrupa Birliği politika ve programları, yaşam kalitesi ve ulaşım ilişkisini özellikle 

sürdürülebilirlik ve sosyal bütünleşme açısından ele almaktadır. Ulaşım politikalarının 

oluşturulmasında doğal kaynakların ve enerji kaynaklarınının sürdürülebilirliği, çevre 

kirliliğinin önlenmesi başlıca belirleyiciler olmaktadır. Diğer yandan, ulaşımın günlük yaşam 

içerisindeki etkinliğinin sağlanmasının, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bireylerin 

mutluluğu açısından önem taşıdığı belirtilmektedir. Yeterli ve ekonomik olarak karşılanabilir 

ulaşım altyapısının sağlanması, öncelikli olarak, günlük hayat içerisinde düzenli olarak 

gerçekleştirilen ev-işyeri seyahatleri açısından önem taşımaktadır. Ev-işyeri seyahatlerinde 

etkin ulaşım altyapısının sağlanması, gerek çalışanların verimliliğinin artırılmasında gerekse 

de iş ve özel hayat dengesinin kurulabilmesinde etkili olmaktadır. Ulaşım, günlük hayat 

içinde düzenli olarak gerçekleştirilen seyahatlerin bir başka türü olan okul-ev seyahatleri 

açısından da önem taşımaktadır. Okul ve ev arasında gerçekleştirilen seyahatlerde yeterli ve 

ekonomik ulaşım altyapısının sağlanması, gerek gençlerin verimliliği ve gelişimi açısından, 

gerekse de ailenin ekonomik yapısı açısından önem taşımaktadır. Diğer yandan yeterli ve 

ekonomik olarak karşılanabilir ulaşım, halkın kent içerisindeki hareketliliğini artırmakta, 

böylelikle hem halkın rekreasyon amaçlı kamu hizmetlerinden yararlanma olanaklarına 

katkıda bulunmakta, hem de haneler arasındaki ziyaretler aracılığıyla sosyal ilişkilerin 

gelişmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla ulaşımın, toplum genelinde sosyal bütünleşmeyi 

destekleyen unsurlardan biri olduğu söylenebilir.   

 

Bursa’da merkez ilçelerde düzenli olarak gerçekleştirilen günlük seyahatleri oluşturan işe 

veya okula erişim amaçlı seyahatlerin servisle (%32.6), belediye otobüsü ile (%24.7),  

yürüyerek (%17.6) yapıldığı görülmektedir. İşe veya okula arabayla gidenlerin oranı % 15 dir. 

Bursa ve İstanbul bu açıdan farklı bir profil göstermektedir. Bursa’da servisle işe gidenlerin 

oranı  İstanbul için bulunan %20 değerinden yüksektir. Araba ile tek başına işe gidenlerin 

oranı (%12) İstanbul’a (%20) göre düşük bulunmuştur. İşe veya okula erişimi kent 

merkezinde ortalama 22 dakika, ilçelerde ortalama 15 dakika sürmektedir. Görüşmecilerin 

yarıdan fazlası işe/okula ulaşım biçiminden memnun olduğunu belirtmişlerdir. 
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Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%63.5) toplu taşıma olanaklarından memnun 

olduklarını belirtmişlerdir (Grafik 6). Toplu taşıma kullanım sıklığı Bursa genelinde 

çoğunlukla haftada 1-3 kere kullanım olarak rapor edilmiştir. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, 

Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İnegöl ilçelerinde toplu taşıma araçlarını 

kullanım sıklığı diğer ilçelere oranla fazladır.   

 
Grafik.6-Toplu Taşımadan Memnuniyet 

 

 
 

 

Alışveriş amaçlı seyahatler incelendiğinde, Bursa merkez ilçelerde %86.2 oranındaki 

çoğunluğun yürüyerek alışverişe gittiği görülmektedir. Bu değer İstanbul için %79 olarak 

bulunmuştur. Özel araçla alışverişe gidenler %10.5 dir. Benzer şekilde bu değer İstanbul için 

%15 dir. Hem işe gidiş gelişlerin hem de alışverişe gidiş gelişlerin de araba kullanım oranı 

İstanbul’a göre düşük olduğu görülmektedir. Alışverişe gitmek için toplu taşıma araçlarını 

kullananların oranı ise sadece % 3.1 dir. Alışveriş yapılan yere erişim ise, her türlü ulaşım 

biçimi için 15 dakikadan az bir süre almaktadır. Görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu alışveriş 

amaçlı seyahatlerde gerçekleştirdiği ulaşım biçiminden memnun olduğunu belirtmiştir. 

Alışveriş yapılan yere ulaşımdan memnuniyet, ulaşım biçimlerine göre incelendiğinde, 

memnuniyetin en yüksek olduğu ulaşım biçiminin yürüyerek ulaşım olduğu görülmektedir.  

 

6.4. Konut Çevresinin Değerlendirilmesi, Komşuluk, Katılım ve Güvenlik 

 

Konut çevresinin özellikleri  yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Yaşam 

kalitesi araştırmaları sonuçları konut çevreleri tasarımlarına doğrudan yansır. Yaşam kalitesi 

açısından konut çevresinin hem fiziksel hem de sosyal boyutunun ele alınması gereklidir. 

Sosyal birleşmenin sağlanması yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Kentlerde 

konut çevrelerinin gereksinimlerinin belirlenmesinde ve yenilenmesinde ilk aşama en düşük 

kalitede olan, suç oranı yüksek ve sağlık ve eğitim konusunda zayıf bölgelerin 

belirlenmesidir. Konut çevrelerinin araştırılması dönüşüm için öncelikli alanların belirlenmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanların belirlenmesi aynı zamanda ekonomik, 

sosyal, kültürel, çevresel, güvenlik ve ulaşım konularının entegrasyonu ve gelecek için 

planlanmasında önem taşımaktadır. 
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Komşuluk çevresi yerleşmelerin temel taşlarından biridir. Yerleşmelerin özelliklerinin  ise 

içinde yaşayan insanların yaşam kalitesinde önemli rolü vardır. Özellikle çocuklar, gençler, 

emekliler ve çalışmayan nufus komşuluk çevresinde uzunca süre vakit geçiren gruplardır. İyi 

düzenlenmiş ve planlanmış konut çevreleri hem yaşam kalitesini yükseltir hem de kişileri 

orada yaşamak için seçime yönlendirir. Sonuç olarak bir konut çevresi ne kadar iyi 

planlanmışsa o çevreden memnuniyeti o ölçüde artırır.  Bu araştırma çerçevesinde belirlenen 

Makro çevre genel anlamda semt düzeyini, mikro çevre ise yakın çevreyi kapsamaktadır. 

Makro çevre mikro çevreyi de kapsayan daha genel bir çevresel düzeydir. Makro çevre 

görüşmecinin yaşamını geçirdiği, kendini ait hissettiği çevreyi mikro çevre ise yaşayanlarla 

ilişki kurduğu, yakın çevreyi ifade etmektedir. Her iki çevre birbiriyle karşılıklı etkileşim 

içindedir.  

Konut Çevresinin Seçimini Etkileyen Faktörler 

Kişilerin konut çevresini belirlemelerindeki faktörlerin belirlenmesi gelecekte konut sunumu 

için yol gösterici olabilir. Bursa’da konut çevresinin seçimini etkileyen faktörler arasında 

akraba ve arkadaşlara yakınlık ve açık ferah bir yer oluşu öne çıkmaktadır. Taşınmada en 

etkili faktör olarak iyi okulların varlığının en fazla dile getirildiği ilçeler Nilüfer ve Yıldırım, 

semtte yaşayanların tanıdık oluşunun en fazla orana sahip olduğu ilçeler ise Gürsu, Kestel ve 

Osmangazi, akraba ve arkadaşlara yakınlık Yenişehir, Kestel ve Osmangazi, açık ve ferah bir 

yer oluşu  Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yüksek oranda rapor edilmektedir.  

Makro (İlçe) ve Mikro Çevreden Memnuniyet  

Bursa genelinde %65 oranında yaşanılan çevreden memnuniyet söz konusudur. Osmangazi, 

Yıldırım, Gürsu, Mudanya, Kestel ve Orhangazi ilçelerinde mikro çevreden memnuniyet 

düzeyinin diğer ilçelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Buna karşılık merkez 

ilçelerden Nilüfer, Gemlik, diğer ilçelerden İznik, Dağ İlçeleri (Harmancık, Büyükorhan, 

Orhaneli, Keles), Yenişehir, İnegöl, Mustafakemalpaşa ilçelerinde mikro çevreden 

memnuniyet düzeyleri göreceli olarak yüksektir. Bursa genelinde mikro çevreden 

memnuniyet düzeyi 7 üzerinden 4,96 olarak saptanmıştır (Grafik 7). Bu değer merkez 

ilçelerde 4.75 e kadar gerilemektedir.  
 

Grafik.7-Mikro Çevreden Memnuniyet 
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Mikro çevre değerlendirmesine benzer şekilde makro çevreden memnuniyet merkez 

ilçelerden Gürsu, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Mudanya, Kestel de diğer ilçelere göre daha 

düşük düzeydedir. Buna karşılık merkez ilçelerden Nilüfer, Gemlik, diğer ilçelerden İznik, 

Dağ İlçelerinin tümünde (Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Keles), Yenişehir, İnegöl, 

Mustafakemalpaşa  ilçelerinde makro çevreden memnuniyet düzeyleri göreceli olarak 

yüksektir. Örneklem genelinde makro çevreden memnuniyet 7 üzerinden 4,98 dır (Grafik 8). 

Bu oran  Merkez ilçelerde 4.77 e kadar   düşmektedir.  

 

 
Grafik.8- Makro Çevreden (İlçe) Memnuniyet 

 
 

Makro (ilçe) ve Mikro Çevrenin Sosyal Özellikleri 

Toplumları birbirlerine bağlayan iki önemli  özellikten biri insanların yaşadıkları yerdeki 

diğerleri hakkında benzerlik hissetmeleri, diğeri ise komşuluk ilişkileridir. Her ikisi de 

toplumların geleceğini şekillendirmek açısından önemlidir. Toplumları bağlayan ikinci özellik 

iyi komşuluk ilişkileridir.  

Görüşmecilerin çoğunlukla oturdukları mahallede çok sayıda akrabaları bulunmaktadır. Aynı 

zamanda %60’ı da aynı mahallede arkadaşlarının bulunduğunu da rapor etmiştir. Yine 

görüşmecilerin yarıdan fazlası her gün tanıdıklarını ziyaret etmektedir. Mudanya, Gürsu, 

Kestel, Orhangazi, Karacabey, Büyükorhan ilçelerinde mahalledeki komşuların her gün 

ziyaret edildiği rapor edilmiştir. Görüşmecilerin %71’i iyi komşularının olduğunu belirtmiştir. 

Görüşmecilerin %59’u çevresinde yaşayan insanları arkadaşça bulmaktadır..  

Makro (ilçe) ve Mikro Çevrede Güvenlik 

Görüşmecilerin %30’u mahallelerinde hiç suç işlenmediğini belirtmişlerdir. Mikro çevrenin 

güvenliğinden memnun olanlar yaklaşık %45 oranındadır. Mudanya, Gemlik, Kestel, İnegöl, 

Keles, Orhaneli, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, İznik ilçelerinde güvenlikten 

memnuniyet düzeyi diğer ilçelere göre yüksektir. Bunun yanında Nilüfer, Osmangazi, 

Yıldırım ilçelerinde suç durumu olduğunu düşünenlerin oranı diğer ilçelere göre fazla 

olmasına rağmen Nilüfer ilçesinde diğer merkez ilçelere göre görüşülen kişiler güvenlikten 

memnun olduklarını dile getirmişlerdir.  

 

Mahallenin güvenlik durumundan memnuniyet düzeyi örneklem geneli için 4,21 dir (Grafik 

9). Bu değer Bursa merkez bölgesi için 4.11 e gerilemektedir.  Merkez ilçeler arasında en iyi 
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durumda olanı Nilüfer ilçesidir (5.64). Bu durum Yıldırım ilçesinde 4.01, Osmangazi 

ilçesinde 3.88 dir. 

 
Grafik.9- Mikro Çevrede Güvenlikten Memnuniyet 

 

 

Makro (ilçe) ve Mikro Çevrede Sosyal Bağlılık 

Çevredeki akraba ve arkadaş sayısı sosyal ilişkilerin varlığı için objektif bir göstergedir ve 

çevrenin genişliği hakkında bilgi verir. Ayrıca arkadaşlık ve sosyal iletişim insan kaynağının 

(social capital) ve katılımın anahtarıdır. Bu araştırma kapsamında çevredeki arkadaş, akraba 

ve tanıdık sayıları kullanılarak bağlılık indeksi oluşturulmuştur. Çevresinde çok sayıda 

tanıdığı bulunan görüşmeciler için kuvvetli çevresel bağlılık kabul edilirken az sayıda tanıdığı 

bulunan görüşmeciler için zayıf çevresel bağlılık söz konusu olmaktadır. Bursa genelinde ve 

merkez ilçelerinde bağlılık indeksi 2.51, büyükşehir sınırları dışında ise 2.70 dir.  Büyükşehir 

sınırları içerisinde bağlılık indeksinden en yüksek puanı alan ilçeler sırasıyla Nilüfer ve 

Yıldırım ilçeleri olmuştur. Büyükşehir sınırları dışında ise Harmancık ve İnegöl ilçeleri en 

yüksek puanı alan ilçelerdir. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mudanya, Karacabey, 

İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan, İznik ilçelerinde göreceli olarak bağlılık indeksi 

yüksek bir değer almaktadır.  

Makro (ilçe) ve Mikro Çevrede Katılım 

İnsanların yaşadıkları çevrenin düzeltilmesine ne ölçüde katkıda bulundukları katılım olarak 

nitelendirilmektedir. Genelde insanların çevrelerinden memnun olmadıkları durumda 

düzeltmeye çaba gösterdikleri söylenmekle birlikte kişinin çevresi ile ilgilenmesi ancak 

yüksek aidiyet duygusu ile mümkündür. İstanbul’da aidiyet duygusunun göreli olarak pozitif 

olduğu söylenebilir. Ancak aidiyetin katılım konusu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle İstanbul’da halkın katılım konusundaki davranışını belirlemek konut alanları 

planlaması açısından önemlidir. Bu durum özellikle sosyal donatıları yetersiz, suç oranı 

yüksek toplumlar için daha da önem kazanmaktadır. Halkın katılımının sadece katılıma istekli 

olup olmadıkları ile değil aynı zamanda katılım için ortamın oluşup oluşmaması ile de ilgisi 

vardır.  Eğer katılım için sunulan olanaklar çok resmi ise yada önceki deneyimler negatif 

etkiler bırakmışsa katılım için çekinceler oluşabilir. Bazen halkın yaşadığı çevrede mutlu 
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olması durumunda da katılım düzeyi az olabilir. Bütün bunlara rağmen pek çok yerleşim 

çevresinde halkın çevresel problemleri tartıştıkları ve çözüm bulmaya çalıştıkları söylenebilir.  

 

Görüşmecilerin çoğunluğu yaşadıkları sokakta bir sorun olduğunda muhtarla ilişki kurduğunu 

belirtmiştir. Görüşmecilerin çoğu çevresel sorunların çözümünde düşük düzeyde katılım 

göstermektedir. Görüşmecilerin yaklaşık %76’sı apartman toplantılarına katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Öte yandan ilçe belediyeleri ve muhtarlıkta yapılan toplantılara katılım oldukça 

düşük düzeydedir.   

 

Bilindiği gibi sosyal bütünleşme katılımın artırılması ile sağlanır. Katılımın düşük olmasının 

sebebleri araştırılmalı, katılım yolları tartışılmalı ve uygun seçenekler sunulmalıdır. Makro ve 

mikro çevrede yaşayanların kendi sorunlarına sahip çıkmaları, çözüm yolları aramaları, bu 

konuda ne gibi araçlar kullanabileceklerinden haberdar olmaları gerekmektedir.  

 

6.5.İstihdam ve Konut-İşyeri İlişkisi 

 

İstihdam, toplumun fiziksel ve sosyal refahı üzerindeki etkisi dolayısıyla yaşam kalitesi 

açısından önem taşımaktadır. İsdihdamın ekonomik getirisi, hane yaşantısının kalitesini 

birebir etkilemektedir. Ayrıca, iş güvenliği ve çalışma hayatında geçirilen süre, yaşam kalitesi 

açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, istihdam özellikleri gerek bireysel, gerek aile 

ölçeğinde ve sonuç olarak da toplum genelindeki yaşam kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. 

 

Örneklemin %29.3’ünü çalışan kişiler, %27.9’u emekliler %33’ünü ev kadınları, %4.2 sini 

öğrenciler, %5.4 ünü işsizler oluşturmaktadır. Çalışanların iş kolları incelendiğinde, görüşülen 

kişilerin %44.6’sı hizmetler sektöründe, %25.8’i imalat sektöründe, %29.6’sı diğer 

sektörlerde çalıştıkları görülmektedir. Büyükşehir sınırları içerisinde hizmetler sektöründe 

çalışanların oranı %52.1 iken Büyükşehir belediye sınırları dışında  %23.9’dur. Haftada 

çalışılan ortalama gün sayısı 5.83 dür.  

 

İşe ulaşımın genelde servislerle ve kamu vasıtalarıyla olması arabaya bağımlılığın düşük 

düzeyde olması araba sahipliliğinin düşük düzeyinden kaynaklanmaktadır. Bu durum bir şans 

olarak değerlendirilmeli ve gelecekte oluşacak yerleşmelerin yayılmadan kompakt bir yapı 

içinde kalması sağlanmalıdır. Ulaşım raylı sistemlerle, erişimin kolaylaştırılması için konut 

alanları ticaret ve diğer sosyal donatımlar ile desteklenmelidir. Merkez ilçelerde olan %6 

merkez dışı ilçelerde yaklaşık %9.5 civarında olan bisiklet kullanımı teşvik edilmelidir.  

 

Metro işe ve okula gidiş amaçlı olarak düşük düzeyde kullanılmaktadır (%2.7). 

Görüşmecilerin çoğu yaşadıkları çevrede toplu taşıma olanağı olduğunu rapor etmiştir(%97). 

Örneklem genelinde işe ulaşımdan memnuniyet düzeyi yüksektir (Grafik 10). Bursa’da    

metro sınırlı olarak kullanılsada genişletilecek raylı toplu taşıma sistemi yüksek düzeyde toplu 

taşıma ihtiyacı olan kitleler için hem etkin bir çözüm olacağı hem de yüksek miktarda 

yolcuyu ve kara nakil vasıtalarını karayollarından raylı sisteme aktaracağı anlaşılmaktadır. 

Konut işyeri/okul seyahat talebinde toplu taşımaya öncelik vermesi nedeniyle toplu taşımayı 

destekleyecek yoğunluklar ve karma (konut ve ticaret) kullanımlar önem kazanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 
Grafik.10-İşe Ulaşımdan Memnuniyet 

 

 
 

 

6.6. Parklar ve Rekreasyon Alanları  

Rekreasyon alanları, sundukları rekreasyon olanaklarının niteliği ölçüsünde toplum genelinde 

zihinsel ve bedensel sağlığın korunmasını ve iyileştirilmesini sağlayan unsurlardan biridir. 

Ayrıca, rekreasyon etkinliğinin sosyal boyutu kapsamında, kentin rekreasyon olanaklarını 

paylaşan bireyler arasındaki sosyal ilişkiler gelişir, toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesi 

sağlanır.   

 

Bursa’da görüşülen hanelerin ancak %37.4 ü çevrede yeralan parkları ziyaret ettiklerini rapor 

etmişlerdir. Kent parklarından Kültürpark, Merinos ve Botanik parkları görüşmeciler 

tarafından en çok ziyaret edilen parklardır. Görüşmecilere göre çocuklar genellikle sokaklarda 

oynamaktadır. Bursa genelinde gerek mahalle parklarından (%59) gerekse çocuk oyun 

alanlarından (%59) memnuniyet düzeyi düşüktür (Grafik 11 ve Grafik 12).  

Genel park kullanım sıklığı ile park alanlarından memnuniyet düzeyleri karşılaştırıldığında 

Nilüfer, Orhaneli, Keles, Harmancık, İnegöl, Yenişehir İlçelerinde parkların kullanım sıklığı 

hem diğer ilçelere göre fazladır hem de park alanlarından memnuniyet düzeyi göreceli olarak 

yüksektir. Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde parklar sık 

kullanıldığı halde memnuniyet düzeyi düşüktür. 

 

Çocuk oyun alanlarından memnuniyet ile hanedeki çocukların oyun yerleri 

karşılaştırıldığında; Nilüfer, Kestel, Gemlik, İznik, Yenişehir, İnegöl, Keles, Orhaneli, 

Büyükorhan, Harmancık, Mustafakemalpaşa İlçelerinde çocuk oyun alanlarından memnuniyet 

düzeyi en yüksek durumda olmasına rağmen çocukların oyun oynadıkları yer hemen hemen 

tüm ilçelerde “sokak” olarak belirtilmiştir. Sadece Gemlik İlçesinde görüşülen kişiler 

çoğunlukla çocukların oynadığı alanları park olarak belirtmişlerdir. 
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Grafik.11- Çevrede Yer Alan Parklardan Memnuniyet  

 

 

 

Grafik.12- Çevrede Yer Alan Çocuk Oyun Alanlarından Memnuniyet  

 

 

Rekreasyonel Yürüyüş ve Fiziksel Aktivite 

Rekreasyonel yürüyüş ve gündelik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen yürüyüşler 

bireylerin günlük fiziksel aktivitenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bilimsel 

araştırmalar fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki sebeb sonuç ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, düzenli fiziksel aktivite, kalp ve damar rahatsızlıkları, bağırsak kanseri, şeker 

hastalığı, tansiyon bozuklukları gibi çok sayıda kronik rahatsızlığın oluşma riskini de ortadan 

kaldırmaktadır. Bununla birlikte, düzenli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli aktivitenin 
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kilo kaybını ve dolayısıyla toplum genelinde obezite oranlarının azalmasını sağladığı da 

bilinmektedir. Gündelik yaşamın sürdüğü kentsel açık alanlarda en sık gerçekleştirilen orta 

yoğunluklu fiziksel aktivitelerden biri yürüyüştür. Bu bağlamda, yapılaşmış çevrenin 

planlama ve tasarım özelliklerinin yürüyüş aktivitesi üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve 

toplumu yürüyüş yapmaya yönlendirici nitelikte politika ve stratejilerin geliştirilmesi toplum 

genelinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Bursa genelinde görüşülen kişilerden spor ya da egzersiz amaçlı yürüyüş yapanların oranı 

%57.6’dır. Bu oran merkez ilçelerde % 62 iken diğer ilçelerde düşüktür. Bursa genelinde 

kişilerin haftada spor ya da egzersiz yaptıkları ortalama gün 6.05’tir. Büyükşehir sınırları 

içerisinde bu oran azalırken, büyükşehir sınırları dışındaki ilçelerde artmaktadır. Bursa’da 

spor ya da egzersiz amaçlı yapılan yürüyüşlerin çoğunlukla kişilerin kendi mahallelerinde 

yaptıkları görülmektedir.  Büyükşehir sınırları içerisinde ve dışında da aynı durum söz 

konusudur.  

 

Haftada yapılan spor amaçlı yürüyüşleri temel alan yürüyüş indeksine göre Gemlik, Nilüfer 

ve Kestel ilçelerinde indeks göreceli olarak yüksektir. Bu ilçelerde hem haftada yürüyüş 

yapılan dakika fazla olup hem de yürüyüş alanlarından memnun olan insanlar diğer ilçelere 

göre fazladır. Büyükşehir sınırları dışında yürüyüş indeksinden en yüksek puanları alan ilçeler 

sırasıyla Harmancık, İnegöl ve Yenişehir ilçeleridir. Görüşmecilerin %25’i çevrelerinde 

yeralan yürüyüş alanlarından memnuniyetlerini bildirmişlerdir. Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, 

Mudanya ve Orhangazi ilçelerinde yürüyüş alanlarından memnuniyet düzeyi diğer ilçelere 

göre daha düşüktür.  

 

5.7.Alışveriş  

Aileler temel gıda alışverişlerini genelde kendi ilçelerindeki yürüyerek ulaştıkları  

marketlerden sağlamaktadır ve alışverişe genelde yürüyerek ulaşmaktadırlar. Konut ve temel 

gıda alışverişi ilişkisinin yürüme mesafesindeki yakın çevrede kurulduğu söylenebilir. Gıda 

alışverişininçoğunlukla marketten yapılması hemen hemen bütün ilçeler için geçerlidir. 

 

Görüşmecilerin yanlızca %10 u gıda alışverişine özel araba ile gittiklerini belirtmişlerdir.Yeni 

gelişecek konut alanlarında ve dönüşüm alanlarında tasarlanacak konut alanlarında bu 

saptamaya paralel olarak kompakt geliştirilecek konut alanlarının ticaret fonksiyonu ile 

desteklenmesi ve kullanıcının alışveriş için uzak mesafelere gitmek zorunda bırakılmaması 

yönünde planlama ve tasarım önlemleri alınma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Esasen kent 

dokumuzda kendiliğinden ortaya çıkan ve konut alanlarında zemin kat ticareti bu amaçla bir 

çözüm olarak ele alınmalı teşvik edilmelidir.  

 
6.9.Eğitim  

Görüşülen hanelerin yarısından fazlasında hanede ilköğretime giden çocuk rapor 

edilmemiştir. Bursa genelinde hane büyüklüğüne paralel olarak ailede ortalama çocuk sayısı 

0.52’dir. Sırasıyla Keles, Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Büyükorhan, Gürsu ilçelerinde ailede  

ilköğretime giden çocuk sayısının göreceli olarak daha az olduğu görülmektedir.  

 

Çocuklar okula daha çok yürüyerek gitmektedirler. Hanedeki ilköğretime giden çocukların 

yürüyerek okula gittikleri düşünüldüğünde çoğunlukla kendi mahallelerinde ilköğretim 

okulları olduğunu ve hanelerdeki çocukların kendi çevrelerindeki okullara gitmeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Bursa genelinde devlet okullarına giden öğrencilerin sayısı çok 

yüksek olup genelinde görüşülen kişilerin yarısından fazlası devlet okulları kalitesini çok iyi 

ve oldukça iyi bulduklarını ifade etmişlerdir (Grafik 13).  
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İznik, Orhaneli, Harmancık, Karacabey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl, 

Keles, Mustafakemalpaşa, Nilüfer İlçelerinde devlet okullarının kalitesinden memnuniyet 

düzeyi diğer ilçelere göre daha fazladır. Merkez ilçelerde ve dağ yöresinde Büyükorhan 

İlçesi’nde ise memnuniyet düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. 

Eğitim ve okul sorunların çözümü ivedilik arz etmektedir. Bu konunun sosyal programlar 

çerçevesinde gençler için spor ve rekreasyon olanakları ile politikalar ile ilişkilendirerek ele 

alınmasında yarar vardır. 

 
Grafik.13- Çevredeki Devlet Okulların Kalitesinden Memnuniyet 

 

 
 

 

5.8.Sağlık 

Görüşülen hanelerdeki kişilerden sağlık sorunları olduğunu ifade edenlerden %37’si yüksek 

tansiyon, %21’i kalp ve damar hastalıkları, %20’si şeker hastalığı rapor etmişlerdir.  

 

Görüşülen hanelerdekilerin %68’i aile hekimine, %27’si hastaneye gittiklerini ifade 

etmişlerdir.  Sağlık kurumlarından memnun olanlar Bursa genelinde yaklaşık %90 oranındadır 

(Grafik 14). Sağlık kurumlarına gidenlerin tamamına yakınının memnun olması sağlık 

kurumlarına olan güveni göstermektedir. Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Karacabey, 

Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl İlçelerinde sağlık kurumlarından 

memnuniyet düzeyi en yüksek iken, Dağ yöresindeki ilçelerde memnuniyet düzeyi göreceli 

olarak düşüktür.  

 

Görüşülen hanelerin %4.85’inde ailede engelli kişiler olduğu ve bu engelli kişilerin %60’ının 

alışveriş, park vb. yerlere gidebildikleri anket sonuçlarından çıkan verilerdir. Ailedeki engelli 

bireylerin aktivitelere daha çok yürüyerek gittikleri rapor edilmiştir. Kentsel mekanda 

engellilerin hareket kabiliyetini artıracak önlemleri destekleyecek tasarımların geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

 

Algısal olarak ölçülen sağlık sorunlarının yaşam kalitesine etkisine göre ortalama fiziksel 

sağlık indeks değerleri ailede sağlık sorunları arttıkça görüşmecinin yaşam kalitesinin önemli 

derecede etkilendiğini ortaya koymaktadır. Örneklem genelinde görüşmecilerin kişisel 

sağlıklarından memnuniyet düzeyinin ortalama değeri 6,10 dur. 
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Grafik.14- Sağlık Kuruluşlarından Memnuniyet 

 

 
 

Örneklem genelinde görüşmecilerin %86’sı kendi sağlıklarından memnun olduklarını 

belirtmiştir. Sağlık ve fiziksel mekan ilişkisi günümüzün en popüler ve araştırılan konulardan 

biridir. Yürüyüş alanlarının varlığı, insanların yürüme alışkanlıkları ile sağlık arasında ilişki 

arayan araştırmacılar kentsel alanlar içinde kamusal yeşil alanların oluşturulmasının önemine 

değinmektedirler.  

6.8.Kişisel Konulardan Memnuniyet 

Bursa’da görüşülen hane halkının olumlu görüş bildirdikleri konular arkadaşlar, sosyal çevre 

ve hayat memnuniyeti konuları öne çıkmaktadır. Genel yaşam standardından en memnun olan 

ilçeler Nilüfer, Orhaneli, Keles, Harmancık ilçeleridir. Sosyal çevrenin memnuniyet konusu 

olarak rapor edildiği ilçeler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, 

Keles, Harmancık, İnegöl, Yenişehir, İznik ilçeleridir. Genel olarak yaşam memnuniyetinin 

yüksek olduğu ilçeler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, İznik, Yenişehir, İnegöl, Orhaneli, Keles, 

Büyükorhan, Harmancık, Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleridir.  

6.9.Kentsel Değerlendirme 

Araştırma sonuçlarına göre Bursa yeşil bir kenttir, Bursa güvenli bir şehirdir önermeleri  

düşük gereler alırken, Bursa’nın tarihi ve doğal değerleri korunuyor, önermeleri ve  Bursa’da 

toplu taşımacılık etkin sayılır ve Bursa’da boş zamanları değerlendirmek için olanak çok 

önermeleri oldukça yüksek değerler almıştır.  

 

Sonuçlar bir ölçüde daha önce çeşitli konulardaki değerlendirmelerle kısmen paralellik 

kısmen de farklılık göstermektedir. Örneğin hem yerel hem de kentsel düzeyde 

değerlendirilen kamu ulaşımı etkin olarak değerlendirilirken, güvenlik konusu yerel ölçekte 

kentsel ölçekte olduğundan daha olumlu olarak değerlendirilmektedir.  

 

Boş zamanları değerlendirme faaliyetleri ve kültürel faaliyetlerin arzı konusunda olumlu 

düşünen Bursa halkının bu faaliyetlere katılımının sınırlı olması da düşündürücüdür. Araştırm 

kapsamında görüşmecilerin yaklaşık %90 nı sinema, tiyatro, bale, konser, müze ziyareti gibi 

kültürel faaliyetlere katılmadığını belirtmiştir. Bursa genelinde kültürel faaliyetlere katılımın 



35 

 

artması kamu ulaşımının etkin bulunduğu bir şehirde açıktır ki teşvik edici başka politikaların 

geliştirilmesine ihtiyaç göstermektedir. Örneklem genelinde, Bursa’da kentsel yaşam 

kalitesinin iyi olduğunu düşünenler %88 oranındadır. Ortalama değer 7 üzerinden 5.74 dür.  

 

 

 

7. BURSA’NIN MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bursa İli’nde mevcut bütünleşik yapısı; konut alanlarının yerleşmiş olduğu alan özellikleri ve 

konut alanlarının sosyal donatı alanları ile etkileşimi başlıkları altında ele alınmıştır.  

Konut alanlarının yerleşmiş olduğu alan özellikleri, doğal değerleri nedeni ile yasalarla 

tanımlı koruma alanları, doğal değerleri nedeni ile yasalarla sınırlı koruma alanları, 

yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar olarak; mevcut brüt konut alanları, düzensiz ve 

yoğunluklarına göre brüt konut alanları ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarındaki mevcut 

ve gelişme konut alanlarında bulunan yapılaşmamış konut alanlarının bu alanlar üzerinde yer 

alma durumları incelenmiştir. 

Sosyal donatı alanlarının konut alanları ile etkileşimi ise, sosyal donatı alanlarının konutlara 

erişilebilirliği hizmet yarıçapları üzerinden gösterilmiştir. İki ayrı şekilde ele alınan sosyal 

donatı alanlarının konut ile etkileşimleri; kreş alanları, ilköğretim tesis alanları, ortaöğretim 

tesis alanları, sağlık tesis alanları ve park-rekreasyon alanları ile dini tesis alanları, sosyal-

kültürel tesis alanları ve idari tesis alanlarının konutlara hizmet ettikleri alanlar 

çakıştırılmıştır. 

 

7.1.Konut Alanlarının Yerleşmiş Olduğu Alan Özellikleri (Doğal- Kültürel Yapı ve Yer 

Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar) ile Etkileşimi 
Bursa’da konut alanlarının yerleşmiş olduğu alan özellikleri; doğal değerleri nedeni ile 

yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde yerleşmiş olan 

konut alanları, yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde yerleşmiş olan konut alanları, 

yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde yerleşmiş olan yoğunluklarına göre düzensiz 

konut alanları, doğal yapı sentezinde belirli alanlar üzerinde yer alan konut alanları başlıkları 

altında incelenmiştir. 

Konut alanlarının yerleşmiş olduğu alan özellikleri; doğal yapı çalışma grubunun yer bilimleri 

sentezi, orman sentezi, tarım sentezi ve bu üç sentezin çakıştırılarak elde edilen doğal yapı 

sentez haritası verileri kullanılarak brüt konut alanları üzerinden incelenmiştir. 

Analizlerde kullanılan verilerden/alanlardan birçoğu üst üste çakıştığı için yer bilimleri 

açısından sakıncalı ya da doğal değerlere sahip alanların her bir sınıfı/tabakası için konut 

alanlarının ayrı ayrı analizi yapılamamıştır. Diğer yandan bu öğelerden birinde ya da 

birkaçında yer alan konut alanları yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde ya da 

doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları 

üzerinde yerleşmiş konut alanları olarak ifade edilmiştir. 

Konut alanlarının yerleşim özelliklerine ilişkin analizler; il bazında bütünleşik ve kentsel 

karakterin baskın olarak görüldüğü merkez ilçeler olan Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım 

ilçeleri olarak iki ayrı analiz şeklinde gösterilmiştir.  

 

 

7.1.1. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış 

Koruma Alanları Üzerinde Yerleşmiş Olan Konut Alanları 

Konut alanlarının; doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış 

koruma alanlarında yerleşmesi, bu doğal değerlerin sürdürülebilirliğini ve Bursa metropoliten 

alanın yaşam kalitesini tehdit etmektedir.  
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 Doğal değerleri nedeni ile yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları içinde; 

 Bütün orman alanları, doğal sit alanları, ramsar alanı, milli park alanları, içme 

suyu havzalarının mutlak-kısa mesafe koruma kuşakları, taşkın alanları, sazlık-

bataklık, kumul-kumsal alanlar, sıcak-mineralli-şişelenmiş kaynak, içme suyu 

kaynak ve kuyularının koruma kuşakları 

 Sulu mutlak tarım ve kuru mutlak tarım alanları (arazi yetenek sınıfı;I-II, arazi 

kullanımı; kuru tarım) 

 Dikili tarım arazileri (arazi yetenek sınıfı; I-II-III-IV, arazi kullanımı; sulu 

tarım ve yetersiz sulama) 

 Ova koruma alanı ve DSİ proje işletme alanları (arazi yetenek sınıfı; I-II-III-

IV-VI, arazi kullanımı; bahçe alanları) 

 Özel ürün arazileri ve mera alanları (arazi yetenek sınıfı;I-II, arazi kullanımı; 

çayır, mera, orman) 

 Doğal değerleri nedeni ile kullanımı yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları içinde; 

 2B alanları, özel orman alanları, içme suyu havzalarının orta mesafe koruma 

kuşakları,  

 sulu marjinal tarım alanları (arazi yetenek sınıfı; III, arazi kullanımı; kuru 

tarım, çayır, mera ve orman) 

 DSİ plan-proje-ihale (arazi yetenek sınıfı; VII, arazi kullanımı; bahçe alanları)  

yer almaktadır.  

Ayrıca haritalarda belirtilen sıcak, mineralli, şişelenmiş kaynak, içme suyu kaynak ve 

kuyularının koruma kuşaklarına ilişkin doğal yapı grubu tarafından etkilenme alanları bu 

ölçekte incelenemediğinden; konut alanlarının bu alanlara olan etkisi ile ilgili tespitler doğal 

değerleri tehdit eden konut alanları analizi içerisine dahil edilememiştir.  

Bursa İli genelinde toplam konut alanlarının %52.65’inindoğal değerleri nedeni ile yasalarla 

sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde, %6.82’sinin doğal değerleri nedeni ile kullanımı 

yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde yerleştiği, %40.53’ünün de doğal değerleri 

nedeniyle yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış koruma alanı dışında yerleştiği 

belirlenmiştir. (Grafik.15) (Harita.1)  
 

 

Grafik.15- Doğal Değerleri Nedeniile Yasalarla Tanımlı (D1_K), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_K) Koruma 

Alanlarında ve Bu Alanlar Dışında Yerleşen Konut Alanlarının Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 
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İlçeler kendi özelinde incelendiğinde;  

 Doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı koruma alanları üzerinde yer alan konut 

alanları açısından; Yenişehir (%100), İznik (%93.12) ve Mustafakemalpaşa (%88.91) 

ilçelerindeki konut alanlarının bu alanlarda en yüksek oranlarda bulunduğu, 

 Doğal değerleri nedeni ile yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde yer alan 

konut alanları açısından; Nilüfer (%29.26), Orhaneli (%16.09) ve Osmangazi (%5.34) 

ilçelerindeki konut alanlarının bu alanlarda en yüksek oranlarda bulunduğu, 

 Keles (%98.37), Büyükorhan (%98.33) ve Karacabey (%89.47) ilçelerinde konut 

alanlarının büyük çoğunluğunun; doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı ya da 

yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları dışında yerleştiği tespit edilmiştir.  (Tablo.6) 

 

 

 
 

Harita 1: Yasalarla Tanımlı Koruma alanları Üzerindeki Konut Alanları 
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Tablo.6- İlçelere Göre Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı (D1_K), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_K) Koruma Alanlarında ve Bu Alanlar Dışında Yerleşen Konut 

Alanlarının Alansal Dağılımları ve Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

İLÇELER 

(TKA) BRUT 

KONUT 

ALANLARI 

(ha) 

(D1_K)  

Doğal Değerleri Nedeni 

ile Yasalarla Tanımlı 

Koruma Alanlarında 

Yer Alan Konut Alanları 

(ha) 

(D1_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(D2_K)  

Doğal Değerleri Nedeni ile 

Yasalarla Sınırlandırılmış 

Koruma Alanlarında Yer 

Alan Konut Alanları (ha) 

(D2_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(D3_K)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile Yasalarla 

Tanımlı Ya da 

Yasalarla 

Sınırlandırılmış 

Koruma Alanları 

Dışında Yer Alan 

Konut Alanları (ha) 

(D3_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

Nilüfer 2259.88 994.60 44.01 661.33 29.26 603.95 26.72 

Osmangazi 3405.47 1,392.37 40.89 181.77 5.34 1831.33 53.78 

Yıldırım 2358.08 1,003.79 42.57 0.00 0.00 1354.29 57.43 

Mudanya 954.63 686.81 71.95 0.00 0.00 267.82 28.05 

Gemlik 698.56 481.40 68.91 0.00 0.00 217.16 31.09 

Gürsu 556.42 267.74 48.12 14.93 2.68 273.75 49.20 

Kestel 262.99 171.43 65.18 24.63 9.37 66.93 25.45 

İnegöl 1210.21 952.56 78.71 5.76 0.48 251.89 20.81 

Mustafakemalpaşa 657.90 584.92 88.91 27.29 4.15 45.70 6.95 

Karacabey 352.46 37.12 10.53 0.00 0.00 315.33 89.47 

Orhangazi 416.50 184.53 44.31 20.02 4.81 211.94 50.89 

İznik 363.55 338.55 93.12 0.00 0.00 24.99 6.88 

Yenişehir 274.93 274.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orhaneli 154.07 24.19 15.70 24.79 16.09 105.09 68.21 

Büyükorhan 75.05 1.25 1.67 0.00 0.00 73.79 98.33 

Harmancık 47.61 23.65 49.67 0.00 0.00 23.96 50.33 

Keles 45.20 0.74 1.63 0.00 0.00 44.46 98.37 

TOPLAM 14093.49 7,420.58 52.65 960.51 6.82 5712.40 40.53 
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7.1.2. Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Olan Konut 

Alanları 

Yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde yerleşmiş konut alanları yaşamsal risk 

açısından en büyük sorun alanlarını oluşturmaktadır.   

Yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar içinde; alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan,pasif-

potansiyel heyelan,  yamaç eğimi 30 dereceden büyük alanlar,  miyosen yarı pekişmemiş 

alanlar incelenmiştir.  

Bursa İli genelinde toplam konut alanlarının %88.81’inin yer bilimleri açısından sakıncalı 

alanlarda, %11.19’unun yer bilimleri açısından sakıncalı olmayan alanlar üzerinde yerleştiği 

belirlenmiştir. (Grafik.16) (Harita.2)  
Grafik.16- İl Genelinde Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_K) ve Sakıncalı Olmayan Alanlarda 

(R2_K) Yerleşen Konut Alanlarının Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçeler kendi özelinde incelendiğinde;  

 Yer bilimleri açısından sakıncalı olan alanlar açısından;  

 Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Harmancık ilçelerindeki konut 

alanlarının tamamının, 

 İnegöl (%99.71), Keles (%98.29), Yıldırım (%95.20), İznik (%94.18), Nilüfer 

(%93.95) ve Osmangazi (%90.41) ilçelerindeki konut alanlarının bu alanlarda 

en yüksek oranlarda bulunduğu, 

 Yer bilimleri açısından sakıncalı olmayan alanlar açısından;  

 Büyükorhan ilçesinin tamamının 

 Orhaneli (%58.06), Gürsu (%42.15) ve Orhangazi (%32.71) ilçelerindeki konut 

alanlarının yer bilimleri açısından sakıncalı olmayan alanlarda bulunduğu 

tespit edilmiştir. (Tablo.7) 
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Harita 2: Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerindeki Konut Alanları 
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Tablo.7-İlçelere Göre Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_K)ve Sakıncalı Olmayan Alanlarda 

(R2_K) Yerleşen Konut Alanlarının Alansal Dağılımları ve Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

İLÇELER 

(TKA)  

BRUT KONUT 

ALANLARI 

(ha) 

(R1_K)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(R1_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(R2_K) 

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Olmayan 

Alanlarda Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(R2_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

Nilüfer 2259.88 2,123.08 93.95 136.80 6.05 

Osmangazi 3405.47 3,078.98 90.41 326.49 9.59 

Yıldırım 2358.08 2,244.99 95.20 113.09 4.80 

Mudanya 954.63 757.81 79.38 196.82 20.62 

Gemlik 698.56 486.26 69.61 212.30 30.39 

Gürsu 556.42 321.89 57.85 234.53 42.15 

Kestel 262.99 232.46 88.39 30.53 11.61 

İnegöl 1210.21 1,206.69 99.71 3.52 0.29 

Mustafakemalpaşa 657.90 657.90 100.00 0.00 0.00 

Karacabey 352.46 352.46 100.00 0.00 0.00 

Orhangazi 416.50 280.26 67.29 136.24 32.71 

İznik 363.55 342.37 94.18 21.17 5.82 

Yenişehir 274.93 274.93 100.00 0.00 0.00 

Orhaneli 154.07 64.62 41.94 89.46 58.06 

Büyükorhan 75.05 0.00 0.00 75.05 100.00 

Harmancık 47.61 47.61 100.00 0.00 0.00 

Keles 45.20 44.43 98.29 0.77 1.71 

TOPLAM 14093.49 12,516.72 88.81 1576.76 11.19 

 

7.1.3. Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Olan 

Yoğunluklarına Göre Düzensiz Konut Alanları 

Yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda bulunan düzensiz gelişmiş konut alanları bu 

alanlarda üretilen konutların inşaat kalitesinin denetimsiz olması nedeniyle düzenli alanlara 

kıyasla daha yüksek risk taşımaktadır. 

Farklı nitelikteki konut alanlarının içinde; düzensiz konut alanlarının alt başlıklarında yer 

alan; uygulama imar planı dışında yapılaşmış konut alanları, ıslah imar planı olan düzensiz 

yapılaşmış konut alanları ve mevcut imar planına göre düzensiz gelişmiş konut alanları 

birleştirilmiştir.  

Mahalle sınırlarına göre ayrıştırılan konut alanlarının; TÜİK 2010 mahalle nüfusları baz 

alınarak hesaplanan brüt nüfus yoğunluklarına göre mekansal dağılımları yapılmıştır.  

 

Konut alanlarının yoğunlukları;  

 Az yoğunluklu konut alanları; 0-100 kişi/ha 

 Orta yoğunluklu konut alanları; 101-250 kişi/ha 

 Yüksek yoğunluklu konut alanları; 251 ve üzeri kişi/ha olarak belirlenmiştir.  
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Tablo.8-İlçelere Göre Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda Yer Alan Düzensiz Konut Alanlarının 

Alansal Dağılımı ve Toplam Brüt Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

İLÇELER 

(TDKA)  

TOPLAM BRUT 

DÜZENSİZ KONUT 

ALANLARI (ha) 

(R1_DKA) 

 Yer Bilimleri Açısından 

Sakıncalı Alanlarda Yer 

Alan DÜZENSİZ KONUT 

ALANLARI(ha) 

(R1_DKA) / (TDKA) 

(% Oranı) 

Nilüfer 724.55 697.67 96.29 

Osmangazi 2,444.12 2,283.39 93.42 

Yıldırım 2,053.14 1,974.69 96.18 

Mudanya 174.72 124.52 71.27 

Gemlik 233.18 196.83 84.41 

Gürsu 163.96 163.96 100.00 

Kestel 121.19 119.69 98.77 

İnegöl 440.54 436.91 99.18 

Mustafakemalpaşa 466.10 466.10 100.00 

Karacabey 79.08 79.08 100.00 

Orhangazi 249.17 166.21 66.71 

İznik 61.38 52.16 84.97 

Yenişehir 92.20 92.20 100.00 

Orhaneli 44.71 19.54 43.70 

Büyükorhan 56.24 0.00 0.00 

Harmancık 15.28 15.28 100.00 

Keles 30.57 29.89 97.78 

TOPLAM 7,450.13 6,918.12 92.86 

 

Bursa İli genelinde 7,450.12 ha olan toplam brüt düzensiz konut alanının %92.86’sı (6,918.07 

ha) yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda yerleştiği belirlenmiştir. 

İlçeler kendi özelinde incelendiğinde; 

 Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir ve Harmancık ilçelerindeki düzensiz 

konut alanlarının tamamının, 

 İnegöl, Kestel, Keles, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki düzensiz konut 

alanları %90’ın üzerinde yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda yer aldığı, 

 Büyükorhan İlçesi’ndeki düzensiz konut alanlarının tamamının yer bilimleri açısından 

sakıncalı alanlar içinde kalmadığı tespit edilmiştir. (Tablo.8) 
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Grafik.17- İl Genelinde Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda Yerleşen Az Yoğunluklu (R_AYK), Orta 

Yoğunluklu (R_OYK), Yüksek Yoğunluklu (R_YYK) Konut Alanlarının Toplam Düzensiz Konut Alanı 

İçindeki Yüzde Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa İli genelinde toplam düzensiz konut alanlarının %24.17’sinin (1,672.22 ha) az 

yoğunluklu, %44.75’inin (3,096.02 ha) orta yoğunluklu, %31.08’inin (2,149.88 ha) yüksek 

yoğunluklu olduğu belirlenmiştir.  (Grafik.17) (Harita.3) 

İlçeler kendi özelinde incelendiğinde;  

 İznik, Orhaneli ve Harmancık İlçelerindeki az yoğunluklu düzensiz konut alanlarının 

tamamının, 

 Gürsu İlçesi’ndeki orta yoğunluklu düzensiz konut alanlarının tamamının yer bilimleri 

açısından sakıncalı alanlarda yerleştiği, 

 Mudanya (%95.33), Keles (%95.26) ve Nilüfer (%59.98) ilçelerindeki az yoğunluklu 

düzensiz konut alanlarının, 

 Yenişehir (%74.43), Kestel (%62.46) ve Orhangazi (%59.53) ilçelerindeki orta 

yoğunluklu düzensiz konut alanlarının, 

 Yıldırım (%49.24), Osmangazi (%44.53), Gemlik (%21.16) ilçelerindeki yüksek 

yoğunluklu düzensiz konut alanlarının bu alanlarda yüksek oranlarda bulunduğu tespit 

edilmiştir. (Tablo.9) 
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Harita 3: Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerindeki Düzensiz Konut Alanları
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Tablo.9-İlçelere Göre Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda Yerleşen Az Yoğunluklu (R_AYK), Orta Yoğunluklu (R_OYK), Yüksek Yoğunluklu (R_YYK) Konut 

Alanlarının Alansal Dağılımı ve Toplam Düzensiz Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

İLÇELER 

(R1_DKA)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda 

Yerleşmiş 

DÜZENSİZ 

KONUT 

ALANLARI(ha) 

(R_AYK)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda Yer 

Alan DÜZENSİZ 

AZ 

YOĞUNLUKTA

Kİ KONUT 

ALANLARI (ha) 

(R_AYK) / (R1_DKA) 

(% Oranı) 

(R_OYK)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda Yer 

Alan DÜZENSİZ 

ORTA 

YOĞUNLUKTA

Kİ KONUT 

ALANLARI (ha) 

(R_OYK) / (R1_DKA) 

(% Oranı) 

(R_YYK)  

Yer Bilimleri 

Açısından Sakıncalı 

Alanlarda Yer Alan 

DÜZENSİZ 

YÜKSEK 

YOĞUNLUKTAKİ 

KONUT 

ALANLARI (ha) 

(R_YYK) / (R1_DKA) 

(% Oranı) 

Nilüfer 697.67 418.43 59.98 279.24 40.02 0.00 0.00 

Osmangazi 2,283.39 246.38 10.79 1,020.22 44.68 1,016.79 44.53 

Yıldırım 1,974.69 67.56 3.42 934.69 47.33 972.43 49.24 

Mudanya 124.52 118.71 95.33 0.48 0.38 5.33 4.28 

Gemlik 196.83 104.94 53.32 50.23 25.52 41.66 21.16 

Gürsu 163.96 0.00 0.00 163.96 100.00 0.00 0.00 

Kestel 119.69 44.94 37.54 74.76 62.46 0.00 0.00 

İnegöl 436.91 184.60 42.25 198.32 45.39 53.99 12.36 

Mustafakemalpaşa 466.10 262.11 56.24 168.91 36.24 35.07 7.52 

Karacabey 79.08 34.12 43.15 36.23 45.81 8.73 11.04 

Orhangazi 166.21 51.40 30.93 98.94 59.53 15.87 9.55 

İznik 52.16 52.16 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Yenişehir 92.20 23.58 25.57 68.63 74.43 0.00 0.00 

Orhaneli 19.54 19.54 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Büyükorhan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Harmancık 15.28 15.28 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Keles 29.89 28.48 95.26 1.42 4.74 0.00 0.00 

TOPLAM 6,918.13 1,672.22 24.17 3,096.02 44.75 2,149.88 31.08 

 



46 

 

7.1.4. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış 

Koruma Alanları ve Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Olan 

Konut Alanları 

Doğal yapı sentezinde belirlenen alanlar üzerinde ve 7.1.1, 7.1.2 başlıklarında içerikleri 

açıklanan alanlar üzerinde yer alan konut alanları incelenmiştir.  

Kanunlar ve yönetmelikler açısından incelendiğinde; doğal değerleri nedeni ile yasalarla 

tanımlı koruma alanlarında yapılaşmanın olmaması gerektiği, yasalarla sınırlandırılmış 

alanlarda belli koşullara göre yapılaşmanın olabileceği göz önünde bulundurularak, ilk olarak 

doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı koruma alanları üzerinde yer alan konut alanları, 

ikinci olarak yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde yer alan konut alanları, 

üçüncü olarak yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde yer alan konut alanları tespit 

edilmiştir. 

Bursa İli genelinde toplam konut alanlarının %52.65’inin doğal değerleri nedeni ile yasalarla 

sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde, %6.82’sinin doğal değerleri nedeni ile kullanımı 

yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde yerleştiği, %32.97’sinin yer bilimleri 

açısından sakıncalı alanlar üzerinde yerleştiği,%7.56’sının da bu alanlar dışında yerleştiği 

belirlenmiştir. (Grafik.18) (Harita.4) 
 

Grafik 18-İl Genelinde Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı (D1_K), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_K) 

Koruma Alanlarında, Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_K) ve Bu Alanlar Dışında Yerleşen 

Konut Alanlarının (D_K) Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

 
 

İlçeler kendi özelinde incelendiğinde;  

 Yenişehir İlçesi’ndeki konut alanlarının tamamının doğal değerleri nedeni ile yasalarla 

tanımlı koruma alanları üzerinde,  

 Nilüfer İlçesi’ndeki konut alanlarının %29.26’sının doğal değerleri nedeni ile yasalarla 

sınırlandırılmış koruma alanları üzerinde,  

 Keles İlçesi’ndeki konut alanlarının %98.23’ünün yer bilimleri açısından sakıncalı 

alanlarda, 

 Büyükorhan İlçesi’ndeki konut alanlarının %98.33’ünün diğer alanlar üzerinde 

bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Harita 4: Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları ve Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar 

Üzerindeki Konut Alanları 

 

7.1.5- 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planları Üzerinden Tespit Edilen Yapılaşmamış 

Konut Alanlarının Bulunduğu Alan Özelliklerinin İncelenmesi 

1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında planlama bölgelerinde yer alan mevcut ve gelişme 

konut alanları üzerinden tespit edilen yapılaşmamış konut alanlarının bulunduğu alan 

özellikleri, doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış koruma 

alanları ve yer bilimleri açısından sakıncalı alanlara göre analiz edilerek, mevcut konut 

alanları içindeki yapılaşmamış alanlar ile gelişme konut alanlarının yer seçimlerinin uygun 

olup olmadığı incelenmiştir.   
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Tablo.10-İlçelere Göre Doğal Değerleri Nedeniile Yasalarla Tanımlı (D1_K), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_K) Koruma Alanlarında, Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı 

Alanlarda (R1_K) ve Bu Alanlar Dışında Yerleşen Konut Alanlarının (D_K)Alansal Dağılımı, 

Toplam Konut Alanı İçindeki Yüzde Oranı 

 

İLÇELER 

(TKA)  

BRUT 

KONUT 

ALANLARI  

(ha) 

(D1_K)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla Tanımlı 

Koruma 

Alanlarında Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(D1_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(D2_K)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Sınırlandırılmış 

Koruma 

Alanlarında Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(D2_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(R1_K)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(R1_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

(D_K)  

Diğer 

Alanlarda Yer 

Alan Konut 

Alanları (ha) 

(D_K) / (TKA) 

(% Oranı) 

Nilüfer 2,259.88 994.60 44.01 661.33 29.26 517.35 22.89 86.59 3.83 

Osmangazi 3,405.47 1,392.37 40.89 181.77 5.34 1,566.31 45.99 265.02 7.78 

Yıldırım 2,358.08 1,003.79 42.57 0.00 0.00 1,265.00 53.65 89.29 3.79 

Mudanya 954.63 686.81 71.95 0.00 0.00 185.83 19.47 81.99 8.59 

Gemlik 698.56 481.40 68.91 0.00 0.00 138.37 19.81 78.79 11.28 

Gürsu 556.42 267.74 48.12 14.93 2.68 69.50 12.49 204.25 36.71 

Kestel 262.99 171.43 65.18 24.63 9.37 54.34 20.66 12.59 4.79 

İnegöl 1,210.21 952.56 78.71 5.76 0.48 248.40 20.53 3.50 0.29 

Mustafakemalpaşa 657.90 584.92 88.91 27.29 4.15 45.71 6.95 0.00 0.00 

Karacabey 352.46 37.12 10.53 0.00 0.00 315.33 89.47 0.00 0.00 

Orhangazi 416.50 184.53 44.31 20.02 4.81 129.98 31.21 81.97 19.68 

İznik 363.55 338.55 93.12 0.00 0.00 9.77 2.69 15.23 4.19 

Yenişehir 274.93 274.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orhaneli 154.07 24.19 15.70 24.79 16.09 33.00 21.42 72.09 46.79 

Büyükorhan 75.05 1.25 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 73.79 98.33 

Harmancık 47.61 23.65 49.67 0.00 0.00 23.81 50.02 0.15 0.31 

Keles 45.20 0.74 1.63 0.00 0.00 44.40 98.23 0.06 0.14 

TOPLAM 14,093.49 7,420.58 52.65 960.51 6.82 4,647.09 32.97 1,065.32 7.56 
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7.1.5.1.Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış Koruma Alanları Üzerinde Bulunan Yapılaşmamış 

Konut Alanları 
Grafik.19-Planlama Bölgelerine Göre Doğal Değerleri Nedeniile Yasalarla Tanımlı (D1_YK), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_YK) Koruma Alanlarında ve Bu Alanlar Dışında 

Yer Alan (D_YK) Yapılaşmamış Konut Alanlarının Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki Yüzde Oranı 

 

 

Tablo.11-Planlama Bölgelerine Göre Doğal Değerleri Nedeniile Yasalarla Tanımlı (D1_YK), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_YK) Koruma Alanlarında ve Bu Alanlar Dışında  
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Yer Alan (D_YK) Yapılaşmamış Konut Alanlarının Alansal Dağılımı, Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki Yüzde Oranı 

PLANLAMA BÖLGELERİ 

(TYKA)  

1/25000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR 

PLANLARINDAKİ 

TOPLAM KONUT 

ALANI İÇİNDEKİ 

TOPLAM 

YAPILAŞMAMIŞ 

KONUT ALANLARI 

(ha) 

(D1_YK)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Tanımlı 

Koruma 

Alanlarında 

Yer Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları 

(ha) 

(D1_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

(D2_YK)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Sınırlandırılmış 

Koruma 

Alanlarında Yer 

Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları 

(ha) 

(D2_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

(D3_K)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile Yasalarla 

Tanımlı Ya da 

Yasalarla 

Sınırlandırılmış 

Koruma Alanları 

Dışında Yer Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları (ha) 

(D3_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ 2,421.35 1,634.39 67.50 224.75 9.28 562.21 23.22 

BATI PLANLAMA BÖLGESİ 1,600.70 845.34 52.81 181.70 11.35 573.66 35.84 

DOĞU PLANLAMA BÖLGESİ 25.21 21.19 84.03 2.89 11.45 1.14 4.52 

KUZEY PLANLAMA BÖLGESİ 109.75 62.47 56.92 0.00 0.00 47.28 43.08 

MUDANYA PLANLAMA 

BÖLGESİ 875.61 806.87 92.15 0.00 0.00 68.74 7.85 

GEMLİK PLANLAMA BÖLGESİ 563.13 525.79 93.37 0.00 0.00 37.34 6.63 

YENİŞEHİR PLANLAMA 

BÖLGESİ 341.13 277.84 81.45 0.00 0.00 63.29 18.55 

İZNİK PLANLAMA BÖLGESİ 637.10 502.43 78.86 12.89 2.02 121.77 19.11 

İNEGÖL PLANLAMA BÖLGESİ 1,640.91 1,056.17 64.37 63.42 3.86 521.31 31.77 

KARACABEY PLANLAMA 

BÖLGESİ 76.24 55.92 73.34 0.00 0.00 20.33 26.66 

 

Planlama bölgeleri kendi özelinde incelendiğinde; Gemlik Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının %93.37’si doğal değerleri 

nedeni ile yasalarla tanımlı koruma alanlarında, Doğu Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının % 11.45’i doğal değerleri nedeni 

ile yasalarla sınırlandırılmış koruma alanlarında, Kuzey Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının %43.08’i doğal değerleri nedeni 

ile yasalarla tanımlı ya da yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları dışında bulunduğu tespit edilmiştir.(Grafik19) (Tablo.11) (Harita.5)  
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Harita 5:  Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları Üzerindeki Gelişme Alanı Olarak Planlanmış 

Olup Yapılaşmamış Konut Alanları 
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7.1.5.2. Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Bulunan Yapılaşmamış Konut Alanları 
Grafik.20-Planlama Bölgelerine Göre Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_YK) ve Sakıncalı Olmayan Alanlarda (R2_YK) Yer Alan Yapılaşmamış Konut 

Alanlarının Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki Yüzde Oranı 
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Tablo.12-Planlama Bölgelerine Göre Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_YK) ve Sakıncalı Olmayan Alanlarda (R2_YK) Yer Alan Yapılaşmamış Konut 

Alanlarının Alansal Dağılımı, Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki Yüzde Oranı 

PLANLAMA BÖLGELERİ 

(TYKA)  

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM 

İMAR PLANLARINDAKİ 

TOPLAM KONUT ALANI 

İÇİNDEKİ TOPLAM 

YAPILAŞMAMIŞ KONUT 

ALANLARI (ha) 

(R1_YK)  

Yer Bilimleri 

Açısından Sakıncalı 

Alanlarda Yer Alan 

Yapılaşmamış Konut 

Alanları (ha) 

(R1_YK)/(TYKA) 

(% Oranı) 

(R2_YK) 

Yer Bilimleri Açısından 

Sakıncalı Olmayan 

Alanlarda Yer Alan 

Yapılaşmamış Konut 

Alanları (ha) 

(R2_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ 2,421.35 2,325.69 96.05 95.67 3.95 

BATI PLANLAMA BÖLGESİ 1,600.70 1,404.37 87.73 196.33 12.27 

DOĞU PLANLAMA BÖLGESİ 25.21 24.06 95.44 1.15 4.56 

KUZEY PLANLAMA BÖLGESİ 109.75 109.75 100.00 0.00 0.00 

MUDANYA PLANLAMA BÖLGESİ 875.61 681.03 77.78 194.57 22.22 

GEMLİK PLANLAMA BÖLGESİ 563.13 211.74 37.60 351.39 62.40 

YENİŞEHİR PLANLAMA BÖLGESİ 341.13 341.13 100.00 0.00 0.00 

İZNİK PLANLAMA BÖLGESİ 637.10 460.45 72.27 176.64 27.73 

İNEGÖL PLANLAMA BÖLGESİ 1,640.91 1,464.60 89.26 176.31 10.74 

KARACABEY PLANLAMA BÖLGESİ 76.24 76.24 100.00 0.00 0.00 

 

Planlama bölgeleri kendi özelinde incelendiğinde; Kuzey Planlama Bölgesi, Yenişehir Planlama Bölgesi ve Karacabey Planlama Bölgesi’ndeki 

yapılaşmamış konut alanlarının tamamının yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda, Gemlik Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut 

alanlarının %62.40’ının yer bilimleri açısından sakıncalı olmayan alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.(Grafik.20) (Tablo.12) (Harita.6)  
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Harita 6: Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar  Üzerindeki Gelişme Alanı Olarak 

Planlanmış Olup Yapılaşmamış Konut Alanları 
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7.1.5.3. Doğal Değerleri Nedeni İle Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış Koruma Alanları ve Yer Bilimleri Açısından 

Sakıncalı Alanlar Üzerinde Bulunan Yapılaşmamış Konut Alanları 
 

Grafik.21-Planlama Bölgelerine Göre Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı (D1_YK), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_YK) Koruma Alanlarında, Yer Bilimleri 

Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_YK) ve Bu Alanlar Dışında Yer Alan Yapılaşmamış Konut Alanlarının (D_YK) Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki 

Yüzde Oranı 
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Tablo.13-Planlama Bölgelerine Göre Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı (D1_YK), Yasalarla Sınırlandırılmış (D2_YK) Koruma Alanlarında, Yer Bilimleri 

Açısından Sakıncalı Alanlarda (R1_YK) ve Bu Alanlar Dışında Yer Alan Yapılaşmamış Konut Alanlarının (D_YK)Alansal Dağılımı, 

Toplam Yapılaşmamış Konut Alanı (TYKA) İçindeki Yüzde Oranı 

PLANLAMA 

BÖLGELERİ 

(TYKA)  

1/25000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR 

PLANLARINDAKİ 

TOPLAM KONUT 

ALANI İÇİNDEKİ 

TOPLAM 

YAPILAŞMAMIŞ 

KONUT 

ALANLARI (ha) 

(D1_YK)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla Tanımlı 

Koruma 

Alanlarında Yer 

Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları 

(ha) 

(D1_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

(D2_YK)  

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Sınırlandırılmış 

Koruma 

Alanlarında Yer 

Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları 

(ha) 

(D2_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

(R1_YK)  

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlarda Yer 

Alan 

Yapılaşmamış 

Konut Alanları 

(ha) 

(R1_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

(D_YK)  

Diğer 

Alanlarda 

Yer Alan 

Yapılaşmamış 

Konut 

Alanları (ha) 

(D_YK) / (TYKA) 

(% Oranı) 

MERKEZ PLANLAMA 

BÖLGESİ 
2,421.35 1,634.39 67.50 224.75 9.28 561.78 23.20 0.43 0.02 

BATI PLANLAMA 

BÖLGESİ 
1,600.70 845.34 52.81 181.70 11.35 457.57 28.59 116.09 7.25 

DOĞU PLANLAMA 

BÖLGESİ 
25.21 21.19 84.03 2.89 11.45 0.62 2.46 0.52 2.06 

KUZEY PLANLAMA 

BÖLGESİ 
109.75 62.47 56.92 0.00 0.00 47.28 43.08 0.00 0.00 

MUDANYA 

PLANLAMA BÖLGESİ 
875.61 806.87 92.15 0.00 0.00 42.60 4.87 26.14 2.99 

GEMLİK PLANLAMA 

BÖLGESİ 
563.13 525.79 93.37 0.00 0.00 10.29 1.83 27.05 4.80 

YENİŞEHİR 

PLANLAMA BÖLGESİ 
341.13 277.84 81.45 0.00 0.00 7.25 2.12 56.04 16.43 

İZNİK PLANLAMA 

BÖLGESİ 
637.10 502.43 78.86 12.89 2.02 56.57 8.88 65.20 10.23 

İNEGÖL PLANLAMA 

BÖLGESİ 
1,640.91 1,056.17 64.37 63.42 3.86 350.89 21.38 170.42 10.39 

KARACABEY 

PLANLAMA BÖLGESİ 
76.24 55.92 73.34 0.00 0.00 20.33 26.66 0.00 0.00 

Planlama bölgeleri kendi özelinde incelendiğinde; Gemlik Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının %93.37’si doğal değerleri 

nedeni ile yasalarla tanımlı koruma alanlarında, Doğu Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının % 11.45’i doğal değerleri nedeni 

ile yasalarla sınırlandırılmış koruma alanlarında, Kuzey Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının %43.08’i yer bilimleri açısından 

sakıncalı alanlarda, Yenişehir Planlama Bölgesi’ndeki yapılaşmamış konut alanlarının %16.43’ü diğer alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. 

(Grafik.21)( Tablo.13) (Harita.7)  
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Harita 7: Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları ve Yer  Bilimleri Üzerindeki Gelişme Alanı 

Olarak Planlanmış Olup Yapılaşmamış Konut Alanları 

 

 

 

7.1.6.Konut Alanları Sosyal Donatı Alanları Etkileşimi 

 

7.1.6.1. Kreş/İlköğretim/Ortaöğretim Tesis Alanları, Sağlık Tesis Alanları, Park ve 

Rekreasyon Alanlarının Konut ile Etkileşimleri, Hizmet Ettikleri Alanlar 

 

Bursa İli genelinde kreş, ilköğretim, ortaöğretim, sağlık tesis alanları, park ve rekreasyon 

alanları birlikte ele alınarak sentez çalışması yapılmıştır. Bu sentez çalışmasında; brüt konut 

alanları üzerinde kreş, ilköğretim, ortaöğretim, sağlık, tesis alanlarının etki alanları ile park ve 

rekreasyon alanlarının etki alanları gösterilmiştir. Sosyal donatıların etki alanlarının kesiştiği 

alanlar koyu kırmızı renklerle ifade edilmiş, tüm sosyal donatı alanlarının kesiştiği alanlar ise 

taralı şekilde ifade edilmiştir. (Harita.8) 

 Sosyal donatı alanlarından kreş, ilköğretim, ortaöğretim, sağlık alanları, park ve rekreasyon 

alanlarının bütün olarak ele alındığı sentez çalışmasında bu sosyal donatı alanlarından 

hizmet alan bölgeler; 

 Osmangazi İlçesi’nde Emek, Akpınar, Yenibağlar mahallesinin bir bölümü, 

Osmangazi, Şehreküstü mahallesinin bir bölümü, Küçükbalıklı, Yunuseli, Çiftehavuzlar, 

Çirişhane mahallesinin bir bölümü, Demirtaşdumlupınar ve Cumhuriyet mahallesinin bir 

bölümü,  

 Nilüfer İlçesi’nde Cumhuriyet, İhsaniye, Fethiye, Çamlıca, Odunluk, Altınşehir 

Mahallesinin bir bölümü,  
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 Yıldırım İlçesi’nde Piremir, İstiklal, Zafer, Vanimehmet, Ahmet Vefikpaşa 

mahallelerinin bir bölümü,  

 Mudanya İlçesi’nde Halitpaşa ve Şükrüçavuş mahallelerinin bir bölümü,  

 Gemlik İlçesi’nde Halitpaşa, Balıkpazarı, Kayhan, Demirsubaşı, Osmaniye 

mahallelerinin bir bölümü,  

 Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Atatürk ve Yunusemre mahallelerinin bir bölümü’dür. 

 Sosyal donatı alanlarından hizmet alamayan bölgeler;  

 Osmangazi İlçesi’nde Çukurcaköy, mahallelerinin bir bölümü,  

 Nilüfer İlçesi’nde Özlüce, Demirci, Üçevler, Gümüştepe, İnkayaköy, Çalı, Yolçatı, 

Doğanköy mahallelerinin bir bölümü,  

 Yıldırım İlçesi’nde Küçükbalıklı, Millet, Samanlı, Vakıf mahallelerinin bir bölümü,  

 Gürsu İlçesi’nin Dışkaya toplu konut alanlarının tamamı, İnegöl Akhisar mahallesinin 

bir bölümü,  

 Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Tatkavaklı beldesinin bir bölümü,  

 Gemlik İlçesi’nde Şükrükaya,Gencali mahallesinin bir bölümü ile Kurşunlu beldesinin 

Cumhuriyet mahallesinin bir bölümüdür. 

 

 

 
 

Harita 8:  Kreş, İlköğretim, Ortaöğretim, Sağlık Tesisleri, Park ve Rekreasyon Alanlarının 

Etki Alanları 

 

 

7.1.6.2.Dini Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile İdari Tesis Alanlarının 

Konut ile Etkileşimleri, Hizmet Ettikleri Alanlar 

 

Bursa İli genelinde dini, sosyal ve kültürel tesis alanları ile resmi kurum alanları birlikte 

ele alınarak sentez çalışması yapılmıştır. Bu sentez çalışmasında; brüt konut alanları ve 
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kırsal yerleşmeler üzerinde dini, sosyal ve kültürel tesis ve resmi kurum alanlarının etki 

alanları gösterilmiştir. Dini tesis alanları sarı renkle, sosyal kültürel tesis alanları kırmızı 

renkle, resmi kurum alanları mavi renklerle ifade edilmiştir. Dini tesis alanları ile kültürel 

ve sosyal tesislerin kesiştiği alanlar turuncu renkle gösterilmiştir. Dini tesis ve resmi 

kurum alanlarının kesiştiği alanlar yeşil renkle gösterilmiştir. (Harita.9) 

 Sosyal donatı alanlarından dini, sosyal ve kültürel tesis alanları ile resmi kurum alanlarının 

bütün olarak ele alındığı sentez çalışmasında bu sosyal donatı alanlarından hizmet alan 

bölgeler; 

 Osmangazi İlçesi’nde Geçit, Ahmet Yesevi, Emek, Yenibağlar, Akpınar, 

Yunuseli, Çeltikköy, Çukurcaköy, Panayır, Doğanevler, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 

Santral garaj ve çevresindeki mahalleler, Çekirge, Kükürtlü, Hüdavendigar 

mahallerinin bir bölümü, 

 Yıldırım İlçesi’nde merkez mahalleleri, Vakıf, Şirinevler, Yiğitevler, Cumalıkızık, 

Değirmenönü, Karapınar, Zafer, İstiklal, Ahmetvefikpaşa, Kale, Vanimehmet 

mahallelerinin bir bölümü, 

 Nilüfer İlçesi’nde, Hasanağa, Gölyaka merkez mahallesi, Demirci, Ertuğrul, 

Özlüce, Ataevler, Işıktepe, İhsaniye, Karaman, Çamlıca mahallelerinin bir 

bölümü, 

 İnegöl İlçesi’nde Toz, Güney, Mümingencoğlu, Dere, Orta, Süleymaniye, 

Sinanbey, Burhaniye, Turgutalp, Kemalpaşa, Cuma, Hamidiye, Yenice, Sinanbey, 

Osmaniye, Mahmudiye, Orhaniye mahallelerinin bir bölümü,  

 Orhaneli İlçesi’nde merkezde 300 evler, Gazipaşa, Esentepe, İsmetpaşa 

mahallelerinin bir bölümü, Karıncalı beldesinde siteler mahallesinin bir bölümü, 

Göynükbelen beldesinde merkez mahallelerin bir bölümü, 

 Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Atatürk, Cumhuriyet, Selimiye, Çırpan, Viraca, 

Şeyhmüftü, Hamzabey, Atariye, Şerefiye, Şevketiye mahallesinin bir bölümü, 

Çeltikçi beldesinde Yeni Atatürk mahallesinin bir bölümü, Yeşilova beldesinde 

merkez mahallesinin bir bölümü, 

 Gemlik İlçesi’nin Umurbey beldesinde Parsbey, Orhaniye mahallesinin bir 

bölümü, Küçükkumla beldesinde Şükrüalemdar mahallesinin bir bölümü, 

 Orhangazi İlçesi’nde Tekke, Camikebir, Muradiye mahallesinin bir bölümüdür. 

 Sosyal donatı alanlarından hizmet alamayan bölgeler;  

 Nilüfer İlçesi’nde Kayapa çamlık, Doğanköy mahallelerinin bir bölümü, 

 Mudanya İlçesi’nde Bademli, Kumyaka mahallelerinin bir bölümü, 

 Gemlik İlçesi’nin Umurbey beldesinin Gencali, ata mahallesinin bir bölümü, 

 Gürsu İlçesi’nde Dışkaya toplu konut alanlarının bir bölümüdür. 
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Harita 9: Dini, Sosyal- Kültürel Tesis ve Resmi Kurum Alanlarının Etki Alanları  

 

7.1.7.Mekansal Gelişme Potansiyelleri 

 

1/25000 Ölçekli Planlarda Konutun MekansalGelişme Potansiyelleri 

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki planlama bölgelerinde; mevcut ve gelişme konut 

alanlarının doluluk boşluk dağılımları güncel uydu fotoğrafları ile çakıştırılarak analiz 

edilerek ve planlama bölgelerindeki mevcut ve gelişme konut alanları içindeki yapılaşmış – 

yapılaşmamış konut alanları hesaplanmıştır. 
 

 

Tablo.14-1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Mevcut-Gelişme Konut Alanlarındaki Yapılaşma Durumları 

 

PLANLAMA BÖLGELERİ 
MEVCUT KONUT ALANLARI GELİŞME KONUT ALANLARI 

Yapılaşmış Alan 

(ha) 

Yapılaşmamış 

Alan (ha) 

Yapılaşmış Alan 

(ha) 

Yapılaşmamış 

Alan (ha) 

Merkez Planlama Bölgesi 5,734.67 365.89 636.99 2,055.47 

Batı Planlama Bölgesi 360.48 47.61 66.75 1,553.09 

Doğu Planlama Bölgesi 31.02 0.00 0.00 25.21 

Kuzey Planlama Bölgesi 40.49 10.60 0.00 99.14 

Mudanya Planlama Bölgesi 677.08 95.07 119.03 780.54 

Gemlik Planlama Bölgesi 559.70 32.73 29.28 530.40 

Yenişehir Planlama Bölgesi 166.38 15.89 0.00 190.24 

İznik Planlama Bölgesi 714.46 555.35 2.25 81.75 

İnegöl Planlama bölgesi 766.07 279.85 138.98 1,361.06 

Karacabey Planlama Bölgesi 244.64 49.21 0.00 27.04 
 

Kaynak:16.10.2008 onay tarihli Merkez Planlama Bölgesi, Batı Planlama Bölgesi ve Doğu Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli 

Nazım İmar Planları, 12.04.2007 onay tarihli Gemlik Planlama Bölgesi ve Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli 

Nazım İmar Planları, 13.04.2007 onay tarihli Kuzey Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 03.08.2001 onay 

tarihli Yenişehir Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 02.02.2005 onay tarihli İnegöl Planlama Bölgesi 

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 26.05.2005 onay tarihli Karacabey Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, 05.03.2009 

onay tarihli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Revizyonu 
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1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Gelişme Konut Alanlarındaki Yapılaşma Oranı 

Genel Olarak Karşılaştırıldığında; 

 

En fazla yapılaşmanın Merkez planlama bölgesinde(%23.66) olduğu, Doğu, Kuzey, Yenişehir 

ve Karacabey planlama bölgelerinde ise yapılaşma olmadığı tespit edilmiştir.(Grafik.22) 
 

Grafik.22- 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarındaki Gelişme Konut Alanlarının Yapılaşma Oranı 
 

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Yer Alan Mevcut Konut Alanlarının Konuta 

Doymuşluk Oranları Açısından Genel Olarak İncelendiğinde; 

Doğu planlama bölgesinin %100, Merkez ve Gemlik planlama bölgelerinin konuta % 90 

üzerinde, Batı, Mudanya ve Karacabey planlama bölgelerinde %80 üzerinde doymuş olduğu; 

Yenişehir ve İznik planlama bölgesinde ise yarı yarıya boş olduğu tespit edilmiştir.(Grafik.23) 
 

Grafik.23- 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarındaki Mevcut Konut Alanlarının Doymuşluk Oranı 
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1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Mevcut ve Gelişme Konut Alanlarındaki Yapılaşma 

Oranları Birlikte Ele Alındığında; 

Merkez Planlama bölgesinin mevcut konut alanlarında doymuşluk oranlarının yüksek olduğu, 

gelişme konut alanlarında ise diğer bölgelere göre daha çok yapılaşma gösterdiği 

belirlenmiştir. Kentin batıya doğru gelişimi göz önünde bulundurulduğunda batıda bulunan 

merkez ilçe olan Nilüfer İlçesinin sunulan imkanlar nedeniyle, çekim merkezi haline geldiği, 

mevcut konut alanlarındaki boşluklara rağmen öneri konut alanlarındaki doluluk oranının 

diğer ilçelere göre daha hızlı arttığı tespit edilmiştir. 

 

Gelişme konut alanları için; Tablo.14’de görüldüğü üzere özellikle Yenişehir ve İznik 

planlama bölgesinde mevcut alan içindeki boş alanların gelişme konut alanlarını alansal (ha) 

olarak karşılayabileceği, Doğu planlama bölgesinde yer alan Barakfakih ve Kuzey planlama 

bölgesinde yer alan Ovaakça’da bulunan mevcut konut alanlarının kentsel nitelik kazandığı 

göz önünde bulundurulduğunda; doymuşluk oranlarının yüksek olduğu, gelişme alanlarının 

henüz yapılaşmamış olduğu tespit edilmiştir.   

 

1/5000 Ölçekli Planlarda Konutun Mekansal Gelişme Potansiyelleri 

İlçelerin nüfus emme kapasiteleri; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarındaki yapılaşmamış 

konut alanlarının planlarda belirlenen yoğunlukları üzerinden hesaplanmıştır. 1/5000 Ölçekli 

Nazım İmar Planı olmayan ilçe ve ilçe beldelerinde ise 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planları üzerinden brüt konut alanları tespit edilmiştir. Ayrıca brüt nüfus yoğunluğu aralıkları 

da; uygulama imar planlarındaki yapılaşma koşulları baz alınarak belirlenmiştir. Bu aralıklar 

üzerinden hesaplar yapılmıştır.  
 

 

Tablo.15-İlçelere Göre Yapılaşmamış Konut Alanlarının Dağılımları ve Brüt Nüfus Yoğunluklarına Göre Bu 

Alanlar İçin Hesaplanan Nüfus 

İLÇELER 

Yapılaşmamış 

Konut 

Alanları  

Yapılaşmamış 

Alan İçin 

Hesaplanan 

Nüfus 

Nilüfer 1,926.88 351119 

Osmangazi 948.36 187803 

Yıldırım 336.72 88366 

Mudanya 674.69 65323 

Gemlik 509.97 70404 

Gürsu 8.60 2032 

Kestel 105.35 22398 

İnegöl 1,025.60 187004 

M.Kemalpaşa 399.91 56706 

Karacabey 58.25 13556 

Orhangazi 132.18 19334 

İznik 162.46 31099 

Yenişehir 138.21 50778 

Orhaneli 120.09 11896 

Büyükorhan 96.72 3650 

Harmancık 54.21 4287 

Keles 39.51 4452 

BURSA 6,737.72 1170207 

 

Kaynak: 

-17.04.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli Nilüfer 

Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Kayapa 
Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli 

Akçalar Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı 

-17.04.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli 
Osmangazi Nazım İmar Planı, 16.10.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 

onaylı 1/5000 Ölçekli Demirtaş Kuzey Planlama Bölgesi, 1/5000 Ölçekli Ovaakça 

Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi Nazım 
İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Mudanya Planlama Bölgesi(Nilüferköy) 

Nazım İmar Planı 

-17.04.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli Yıldırım 
Nazım İmar Planı 

-16.10.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli 

Mudanya Nazım İmar Planı 
-16.10.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli Gemlik 

Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli 

Kurşunlu Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı 
-16.10.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli Gürsu 

Nazım İmar Planı 

-17.04.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 Ölçekli Kestel 

Nazım İmar Planı,16.10.2008 tarih ile Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylı 1/5000 

Ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli 

Barakfakih Nazım İmar Planı 
-2011 Yılı Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları-İnegöl, 

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli 

-2011 Yılı Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları-Harmancık, 
Keles 
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İlçelerdeki yapılaşmamış konut alanları ve bu alanlara yerleşebilecek nüfuslar 

karşılaştırıldığında; 

- En fazla yapılaşmamış konut alanlarının bulunduğu ilçeler sırasıyla; Nilüfer, İnegöl, 

Osmangazi ilçeleri, 

- En yüksek nüfusa sahip ilçeler sırasıyla; Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçeleridir. 

(Grafik.24) (Grafik.25) 

 
Grafik.24-İlçelerdeki Yapılaşmamış Konut Alanlarının Alansal Dağılımı 

Grafik.25-İlçelerdeki Yapılaşmamış Konut Alanları İçin Hesaplanan Nüfus Dağılımı 
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Nilüfer İlçesinde planlı alan içindeki yapılaşmamış konut alanlarının diğer ilçelerden fazla 

olması ve bu alanlara yerleşebilecek nüfusun diğer ilçeler arasında en yüksek olması; 1998 

onay tarihli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan’ında kentin gelişim yönüne ilişkin ana 

strateji olarak belirlenmiş olan “batı yönlü kentsel gelişme” kararını destekleyici nitelikte 

olduğu görülmektedir. 

 

7.1.8. Konut Alanlarının Sanayi İle Etkileşimi 

Bursa İli genelinde mevcut konut alanları ve mevcut sanayi alanları birlikte ele alınarak sentez 

çalışması yapılmıştır.  

 

Mevcut sanayi alanları; özellikle merkez ilçeler olan Osmangazi ve Yıldırım İlçesi’nde 

yüksek yoğunluklu (251 ve üzeri kişi/ha) düzensiz konut alanları ile iç içe bulunmaktadır. 

Yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda yer alan yüksek yoğunluklu düzensiz konut 

alanlarının Osmangazi ve Yıldırım İlçelerindeki yüksek yoğunluklu düzensiz konut 

alanlarının yaklaşık yarısını içerdiği düşünüldüğünde, bu kentsel alanların sanayi alanları ile 

iç içe olması yer bilimleri açısından sakıncalı alanda olmasının yanında kentsel yerleşim 

açısından da sakıncalı alanların oluşmasına sebep olmaktadır.  (Harita.10) 

 

 

 

 
 

Harita 10: Konut Alanlarının Sanayi Alanları ile Etkileşimi 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

8. BURSA’NIN GÜÇLÜ YÖNLERİ, ZAYIF YÖNLERİ, FIRSATLARI VE 

TEHDİTLERİ(GZFT) 

 

 

8.1-Güçlü Yönler 

 

1- Bursa ilinin coğrafi konumu, ulaşılabilirliği ve doğal ve tarihi değerlerinin varlığı   

 Dağ, deniz, ova, orman, kıyı şeridi ve iklim özellikleri, sıcak su kaynakları 

 Bursa İli yerleşim merkezleri, orman, dağ ve ova köylerinde korunmuş yöresel ve 

tarihi konut stoku 

  

2- Demografik çeşitlilik eğilimi göstermesi * 

 Göçle birlikte aktif nüfus kuşaklarının yenilenmesi 

 Yaşlanma etkisinin göç yolu ile giderilmesi  

 Türkiye bazında bakıldığında yüksek ve yükselen eğitim düzeyi  

 Beyaz yakalı dahil tüm mesleklerin temsil edildiği zengin, çeşitli, farklılaşmış meslek 

profili 

 

3- Şehrin batısının planlı gelişmesi  

 Planlı gelişme alanlarında göreceli olarak yaşam kalitesi yüksek toplu konut 

alanlarının ve sitelerin varlığı 

 Bu bölgelerin güvenlik açısından daha avantajlı durumda olması  

   

4- Konutların yarısının tadilata gereksinim göstermemesi ve bina stokunun yaklaşık 

yarısının genç olması 

 Bursa il genelinde yapıların çoğunlukla basit tadilata ihtiyacı olması ya da tadilata 

ihtiyacı olmaması (TUIK) 

 Bursa ilçelerinde mevcut bina stoğunun yaklaşık yarısının 1980 sonrasında yapılmış 

olması (TUIK) 

 Bursa il genelinde konutların dörtte üçünden fazlasının 3-4 odalı olması (TUIK) 

 

8.2-Zayıf Yönler 

 

PLANLAMA SÜRECİ 

1- Alt ölçekli planların onay ve yapım süreçlerinin uzaması sonucu plansız 

gelişmelerin ortaya çıkması 

 1/25000 ölçekli planların onaylanmasından sonra 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların 

onay ve yapım sürecinin uzaması 

 Üst ölçekli planlarda gelişme konut alanları için etaplama yapılmaması ve gelişme 

konut alanlarının tamamının yapılaşmaya açılması (teknik altyapı, donatı alanlarının 

konut yerleşiminden sonra yapılması) 

 Plansız gelişen bölgelerde yapılaşma yoğunluğunun çok yüksek olması hatta bazı 

planlı gelişmiş bölgelerde de aynı durumun varlığı. 

 Parsel ölçeğindeki peyzaj projelerinin zorunlu olmaması 
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2- Kurumlar arası yönetişim ve denetimlerin olmamasından doğan sorunlar ve 

davaların olması 

 Kaçak yapı kontrolsüzlüğü 

 İmar uygulamalarında (18. Madde uygulamaları) zaman aşımı olmaması  

 Mevcut plan kararlarına ve plan hiyerarşisine uyulmaması  

 Tarım arazilerinin, kanundaki boşluklar nedeniyle hisseli parselasyonla yapılaşma 

açılıyor olması  

 Planlarda sosyal donatı alanı olarak ayrılan yerlerin (özellikle eğitim ve sağlık 

alanlarında) kurumlar tarafından kamulaştırmalarının yapılmaması  

 Kentsel dönüşüm projelerinin üst planlarda çevreleri ve yan etkileri ile birlikte ele 

alınmaması  

 Vizyon ve konut ihtiyacının belirlenmemesi ve vizyonla konut ihtiyacının 

ilişkilendirmesinin net olarak yapılmamış olması  

 

YAPILAŞMA 

1. Yapı kalitesinin yetersiz, konut alanlarının ve konut sektörünün denetimsiz oluşu  

 Bursa ili genelinde yapı stokunda yığma binaların ağırlıklı olması  

 Bursa yapı stokunda belli bir oranda 1929 öncesinde tamamlanmış, tadilat ve bakım 

gerektiren binaların bulunması, Bina stoğunun yaklaşık %6’sının 50 yaşından büyük 

olması 

 Mevcut durum ile planlar arasında uyuşmazlıkların varlığı ve kaçak yapılaşma 

oranının yüksek olması 

 1970-1990 döneminde plansız gelişen mahallelerde, yığma sistemle yapılan yapıların 

varlığı  

 Konut alanlarının ovaya yayılması  

 Konut yer seçiminde risk alanlarının göz ardı edilmesi (fay hatları, dere yatakları, 

alüvyon alanlar, kaya düşmesi, heyelan alanları, şişme- oturma- sıvılaşma potansiyeli 

olan alanlar, aşırı eğimli alanlar, taşkın alanlar vb.) 

 Yüksek gerilim alanlarının altları ve çöp alanlarında yapılaşma 

 Tarihi dokunun yeteri kadar korunamaması  

 Toplu Konut İdaresi tarafından Bursa Kent Merkezinde gerçekleştirilen toplu konut 

uygulamalarının kar amaçlı olması ve sosyal konut adı altında sosyal olmayan 

konutların üretilmesi 

 Fazla ve kullanılmayan konut stoku  

 Bursa ilçe ve beldelerinde en yaygın ısınma türünün soba olması* 

 

2. Yapılaşma yoğunluğunun yüksek olması ve çevre kalitesinin düşüklüğü 

 Yapılaşma yoğunluğunun yüksek olması (özellikle merkez ilçeler ve İnegöl’de)ve 

bunun yaşanabilir alan standartlarını düşürmesi  

 Mevcut konut stoku standartlarının düşük olması (özellikle kaçak yapılaşmanın 

bulunduğu bölgelerde yapı kalitesi ve çevre kalitesinin düşük olması) 

 Sanayi bölgeleri ile konut alanlarının iç içe olması (hava kirliliği, sağlığa zararlı 

tesisler) (Gemlik, Kestel, Demirtaş, Nilüfer, Osmangazi) 
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SOSYAL DONATI ALANLARI 

1- Sosyal Donatı Alanlarının plan standartlarına uymaması ve bu alanların yetersizliği   

 İmar planlarında belirlenmiş olan donatı alan kullanım kararlarının mevcutta farklı 

kullanımda olması 

 Donatı alanlarının ilçeler arasında dengeli dağılmamış olması (Doğu- Batı farkı) 

 Donatı alanları uygulanırken yasada belirtilen standartlara uyulmaması 

 Sosyal donatı alanları açısından alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uymaması  

 Sosyal ve kültürel donatı alanlarının yetersizliği 

 Emniyet hizmet alanlarının emniyetin yetkili birimlerinin görüşü alınmadan 

oluşturulması 

 

SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 

1- Konut üretiminde farklı nüfus gruplarının ihtiyaçlarının (sosyal grupların, 

kültürlerin) dikkate alınmaması  

 Konut üretiminde farklı gelir gruplarına ilişkin oluşan konut gereksiniminin 

karşılanmamış olması  

 Farklı gelir grupları mevcut olmasına rağmen yeni konut alanlarında oluşturulan 

sitelerin sadece belli bir sosyal gruba hitap etmesi  

 Eğitim düzeyine bağlı olarak mekansal kutuplaşma (eğitim düzeyindeki yüksekliğin iş 

kolları çeşitliliğine yansımaması) 

 

2-  Demografik yapının göçlerden olumsuz etkilenmesi*  

 Etnik ve kültürel kutuplaşma isteği  

 Göçün toplumsal çeşitliliğe yeterince etki yapmaması (daha çok mavi yakalıların 

gelmesi)  

 

8.3-Fırsatlar 

 

1- Nüfus baskısının azalması sonucu belediye açısından yaşam/mekan kalitesinin ön 

plana çıkması** 

 Nüfus baskısı azalırken kalite alanına yatırım yapılması 

 Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilme isteği 

 Ekonomik kaynakların çeşitliliğinin gelir seviyesi yükseltmesi ve konut – yaşam 

mekan kalitesine olumlu etkisi (çalışma grubu toplantıları) 

 Desantralize olan eğitim kurumlarının kaliteli yaşam çevrelerine talep oluşturması 

  

2- Güçlü planlı gelişme örnekleri konusunda kazanılmış deneyimlerin olması  

 Bursa kentinin özellikle batı bölgesindeki gelişmeler 

 Planlı uygulama deneyimlerinin yaygınlaşması  

 Bursa merkezde tadilat ihtiyacı ve eski yapılar ile birlikte kentsel yenileme ve koruma 

talebinin olması  

 Kentsel bölge oluşum sürecinde işyeri, konut, istihdam desantralizasyonu yolu ile kır-

kent, kuzey- güney ayrışmasının dengelenme olanağı  
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3- Tarihsel Kimlik Özelliklerine Toplum Tarafından Değer Verilmesi**  

 Geleneksel dokunun olduğu alanların yaşatılıyor olması  

 Bursa’da kullanılabilecek endüstri mirasının bulunması  

 

8.4-Tehditler 

 

1- Konut Alanlarının Yerleşime Uygun Olmayan Yerlerde Planlanması ve Yayılması  

 Mevcut konut alanlarında boş alanların olmasına rağmen konut alanlarının ovaya 

yayılma eğilimi  

 Konut alanlarının büyük çoğunluğunun jeolojik yönden sakıncalı alanlarda yerleşmiş 

olmasının engellenememesi  

 Nilüfer ilçesinin güneybatısı, Gemlik Manastır, İnegöl ilçesinin Cerrah beldesi, 

Mudanya, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa’nın güneyinde yer alan bazı konut 

alanlarının heyelan bölgesinde bulunması 

 Yerleşimlerin fay hatları arasında sıkışmış olması 

 Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ilçelerinde yer alan bazı konut alanlarının 

taşkın alanında yer alması 

 Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde yer alan 

bazı konut alanlarının sıvılaşma riski bulunan alanlarda yer alması 

 İznik ve Orhangazi ilçelerindeki bazı yerleşmelerin sulama alanlarının mutlak ve kısa 

mesafeli koruma kuşaklarında yer alması 

 Tarım alanlarında kaçak yapılaşmanın gerçekleşmiş olmasına rağmen herhangi bir 

yaptırımın bulunmaması ve daha sonra bu alanların planlara dahil edilmiş olması 

(İmar Affı) 

 Kaçak yapılaşmanın ıslah imar planları ile teşvik edilmesi (Islah imar planları) 

 

 Kentsel dönüşüm projelerinin bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alınmaması  

 Kentsel dönüşüm alanlarının parçacıl olmasından dolayı kentin silüet, fiziksel ve 

sosyal dokusunda, ekonomik açıdan olumsuz etkiler yaratmış olması 

 Bursa ili genelinde kaçak ve düzensiz yapılaşmaya çözüm olarak uygulanan kentsel 

dönüşüm projelerinin arsa bedellerini gereğinden fazla arttırması, projelerin rant aracı 

olarak görülmesi ve amacına uygun olarak yapılmaması 

 

2- Toplumsal/mekansal dışlamaya karşı alınan önlemlerin olmaması* 

 Toplumsal dışlanma ayrışma ve güvenlik sorunlarının oluşma ihtimali  

 
* Ülke, Bölge ve Büyükşehir Ölçeğinde Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümlemeleri Grubu tarafından 

tespit edilen başlık ve maddelerdir. 

**Odak Grup Toplantıları ile GZFT Toplantılarında tespit edilen başlık ve maddelerdir. 
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9. SONUÇ 

 

Bursa İli’nin geleceği ile ilgili stratejik kararlarda konut alanları, konut sektörü, sosyal 

donatılar ve konut alanlarının nüfus ve diğer sektörlerle ilişkisi ile ilgili olarak mekansal 

projeksiyon ve gelişme potansiyelinin belirlenmesi çalışmalarında bu alanların yer bilimleri 

açısından uygun alanlarda, yaşam kalitesi yüksek alanlara dönüştürülmesi ele alınmıştır.  

 

Mevcut konut alanlarının yapısal özelliklerinin analizleri sonucunda tespit edilen düzensiz 

alanların bir yandan yapılaşma ve nüfus yoğunluklarının yüksek ve sağlıksız düzeylerde 

olması, diğer yandan yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda yer almaları ve doğal 

değerlere zarar vermeleri sorunları ortaya çıkmaktadır.  

Konut üretimi ve talep açısından Bursa İli genel olarak incelendiğinde; Bursa İli’nde konutun 

genel olarak üretim standartlarına uygun miktarda üretildiği görülürken, satın alınabilirlik 

açısından bakıldığında yüksek gelir gruplarının ilde konut satın alabildiği ancak ilin 

%87,16’sının konut satın alamadığı ve konut üretiminin ihtiyaca yönelik ve ihtiyaca hizmet 

edecek şekilde yapılmadığı için de kentteki yasal olmayan yapılaşmaları tetiklediği 

görülmektedir. 

Sosyal donatılar açısından; alt ve üst ölçekli planlar uygulanmadığı ve birbiri ile hiyerarşi 

içinde bulunmadığından, özellikle yeni gelişme alanlarında yapılaşmanın olduğu alanlarda 

sosyal donatıların kişi başına düşen metrekareleri ve erişilebilirlikleri az düzeyde olmaktadır. 

Yapılan sosyal donatı analizleri ve sentezi çerçevesinde kişi başına düşen sosyal donatı 

metrekarelerde Bursa ortalaması imar mevzuat standartlarının altında değer göstermektedir. 

Nüfusu az olan dağ yöresi ilçelerinde (Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık) kişi başına 

düşen sosyal donatı metrekareleri standartlara daha yakın çıkmakta ve bu ilçelerin kentsel 

alanlarının yüzölçümleri diğer ilçelere göre daha az olduklarından sosyal donatı alanlarına 

erişilebilirlikleri yüksek düzeyde olmaktadır. Nüfusu fazla olan ilçelerden özellikle 

Osmangazi ve Yıldırım merkez ilçelerinde kişi başına düşen sosyal donatı metrekareleri 

standartların çok altında çıkmakta ve yeni yapılaşma olan alanlarda erişilebilirlikleri az 

düzeyde olmaktadır.  

1/25.000 ölçekli planlar açısından konut alanları incelendiğinde ortaya çıkan sonuç mevcut 

konut alanlarının Büyükşehir Belediye sınırı içinde yer alan planlama bölgelerinde doymuşluk 

oranının yüksek olduğu, Büyükşehir Belediye sınırı dışında yer alan planlama bölgelerinde 

düşük olduğu ve gelişme konut alanlarının Büyükşehir Belediye sınırı içinde yer alan 

planlama bölgelerinde özellikle merkez ve batı planlama bölgelerinde yapılaşmanın olduğu, 

Büyükşehir Belediye sınırı dışında bulunan planlama bölgelerinde gelişme konut alanlarının 

henüz yapılaşmadığı görülmekte ve bu durum mevcut konut alanlarının içinde yapılaşmamış 

alanlar bulunurken, gereğinden fazla gelişme konut alanı önerildiği sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

1/5000 ölçekli planlar açısından konut alanları incelendiğinde;  il genelinde 6,737.72 ha 

yapılaşmamış alan bulunduğu ve yoğunluklarına göre analizi yapılan yapılaşmamış konut 

alanlarına 1.170.207 kişilik nüfusun yerleşebileceği ortaya çıkmaktadır.  

Kentteki konut alanları için belirlenen bölgelerin doğal değerlere zarar verdiği, yer bilimleri 

açısından sakıncalı alanlarda yer aldığı, ilçelerdeki nüfus büyüklüğü ve bu büyüklük açısından 

oluşabilecek konut üretimi göz önünde bulundurulmadan gelişme konut alanlarının 

belirlendiği ayrıca konut üretiminde orta ve dar gelir gruplarına hizmet edebilecek konut 

alanlarının oluşturulmadığı, bu durumların da kent için bütüncül bir konut politikasının 

bulunmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.  
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