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 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 20 Bölgesel Gelişme Senaryolarının ve Bölgesel Gelişme Perspektifinin Oluşturulması ve Öneriler 

Geliştirilmesi Süreci ............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 21 Yerbilimleri Sentez Haritası .................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 22Şekil Orman ve Ekoloji Sentezi Haritası ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 23 Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez Haritası .............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 24 Doğal Yapı Sentezi .................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 25 Koruma çalışmalarına bir örnek, Tophane Bölgesi ................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 26 Yayalaştırma ve nostaljik tramvay projesi, Cumhuriyet Caddesi ....................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 27  Yaşayan Osmanlı Köyü Cumalıkızık proje bürosu restorasyon uygulaması, Cumalıkızık ... Hata! 

Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 28  Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 

gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2006, Osmangazi kentsel sit alanı ................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 
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Şekil 29 Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 

gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2006, Zeytinbağı kentsel sit alanı .................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 30 Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 

gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2008, Yıldırım Merkez kentsel sit alanı ............ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 31 Restorasyon uygulaması örnekleri, Mudanya ........................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 32  Restorasyon uygulaması örnekleri, İsabey ............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 33 Bursa tarihi kent merkezinde yeni yapılaşma baskısı............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 34  Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, 

Zeytinbağı ............................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 35  Tarihi kentsel dokuya uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Zeytinbağı ....... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 36 Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, Gürsu

 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 37  Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Gürsu ........... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 38  Yerel mimari karakterini koruyan ve restorasyon gerektiren sivil mimarlık örnekleri, İsabey

 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 39 Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, İsabey ........... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 40  Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, Tahtalı

 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 41 Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Tahtalı ........... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 42 Yerel mimari karakterini koruyan ve restorasyon gerektiren sivil mimarlık örnekleri, 

Cumalıkızık ........................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 43  Yerel mimari karakterini kaybeden Hamamlıkızık Köyünden sokak görünümüHata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 44  Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Mudanya ...... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 45 Bursa İli’nde Hizmetler Alt Sektörlerinde İşgücü Dağılımı...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 46 Bursa İli İlçe Merkezlerinde Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşgücünün Dağılımı . Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 47 Bursa’da Elektrik, Gaz,Su İşyerlerinin İlçelere Göre Dağılımı . Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 48 Bursa’da Toptan T, Perakende T, Lokanta, Otellerin İlçelere Göre Dağılımı ...... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 49Bursa’da Ulaştırma, Haberleşme, Depolamanın İlçelere Göre Dağılımı ............. Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 50 Bursa’da Toplum Hizmetleri ve Kişisel Hizmetlerin İlçelere Göre Dağılımı ........ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 51 Bursa’da Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumların  İlçelere Göre 

Dağılımı ................................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 52Bursa İli’nde İlçeler İtibariyle Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşyerlerinin Dağılımı ......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 
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Şekil 53 Bursa İli İlçelerinde Dağıtıcı Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı ........ Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 54 Bursa İli İlçelerinde Üretici Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı ......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 55 Bursa İli İlçelerinde Tüketici Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı ....... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 56 Bursa İli İlçelerinde Sosyal Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı .......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 57Bursa İli İlçelerinde İnşaat Hizmetlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı ........ Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 58 Bursa İli İlçe Merkezlerinde OECD Sınıflamasına Göre Hizmetler Sektöründeki İşyerlerinin 

Dağılımı ................................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 59 Bursa İlin’de Merkez Kademelenmesi .................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 60 Bursa İli’nde Sektörel Yapılanmadaki Karakteristiklere Göre Alt Bölgeler ......... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 61Bursa İli’nde Merkez Kademelenmesi ..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 62Bursa Merkez Bölgesinde Dağıtıcı Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı ......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 63 Bursa Merkez Bölgesinde Üretici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı ......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 64 Bursa Merkez Bölgesinde Tüketici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı ....... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 65 Bursa Merkez Bölgesinde Sosyal Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı .......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 66 Bursa Merkez Bölgesinde İnşaat Yapım Hizmetlerindeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı .. Hata! 

Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 67 Bursa Merkez Bölgesinde Hizmetler Sektöründeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı ..... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Şekil 68 Planlı sanayi alanları dağılım grafiği ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 69 Sanayi alanlarının ilçelere dağılım oranları ............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 70 Organize sanayi bölgeleri dağılımı ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 71  Faal OSB doluluk-boşluk durumu .......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 72 Bursa ili sanayi bölgeleri dağılımı ........................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 73 Sanayi bölgeleri doluluk-boşluk durumu ............................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 74 Küçük sanayi siteleri doluluk-boşluk oranı ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 75 İmalat sanayi firmalarının büyüklüklerine göre sınıflandırılması ....................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 76 çalışanların mikro-küçük-orta-büyük firmalarda göre dağılımı-2011 ................ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 77 Bursa ili imalat sanayi alt sektörlerine göre firma ve çalışan sayısı oranları ...... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 78 Gıda imalatı kümelenme özellikleri ........................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 79 Tekstil imalatı kümelenme özellikleri ..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 80 Metal eşya imalatı kümelenme özellikleri ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 81 Makine imalatı kümelenme özellikleri ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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Şekil 82 Motorlu kara taşıtları imalatı kümelenme özellikleri ............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 83 Mobilya imalatı kümelenme özellikleri .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 84  Bursa'da çıkarılan maden türleri ........................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 85 Bursa ili maden haritası .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 86 Bursa İlinde Büyükbaş Hayvan Talebi ve Büyükbaş Hayvan Sayıları Arasındaki İlişki (2010-2020 

tahmin değerleridir) ............................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 87Bursa İli Süt üretimi ve Talebi (2010-2020 Tahmin) ................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 88  Bursa İli Etçi (Broiler) Tavukçuluğu Projeksiyonu (2010-2020 tahmin) ............. Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 89 Bursa İli Yumurta Tavukçuluğu Projeksiyonu (2010-2020 tahmin). ................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 90 Türkiye'de Bazı Turistik İllerde Tesise Geliş Sayısı (2010) ...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 91 Bursa İli Toplam Konaklayan Turist Sayısının İlçelere Dağılımı .......................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 92 Bursa İli Konaklama Tesisleri ve Turizm Merkezlerinin Mekansal Dağılımı ....... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 93 Kültür Turizmi Alt Bölgeleri .................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 94 Uludağ Kış Turizmi Merkezi .................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 95 Bursa Termal Kaynakları ve  Termal Merkezleri..................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 96 Kongre Turizmi ....................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 97 Kıyı turizmi .............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 98 Alternatif Turizm .................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 99 Bursa İli Alternatif Turizm Alanları ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 100 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 101 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Merkez Bölgesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, 

Gürsu) .................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 102  Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Dağ Bölgesi .............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 103 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası-Mustafakemalpaşa,Karacabey Bölgesi . Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 104 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- İznik ve Orhangazi Bölgesi.................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 105 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 106  Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası Mudanya- Gemlik (Kıyı) Bölgesi ........... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 107 BUAP Kordondan Geçen Günlük Araç Sayıları (2010) .......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 108 BUAP Kordondan Geçen Günlük Ağır Araç Sayıları (2010)... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 109 Doruk Saatte Kamyon Trafiği İstek Hatları(Ağır /Saat,2010) Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 110 Günlük Giden /Gelen Kamyon Sayıları(2010) ....................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 111 Marmara Bölgesi’nde Ulaştırma Sistemi .............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 112  Bursa Kent İçi Karayolu Ağı .................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 113  Gebze-İzmir Otoyolu Projesi ............................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 114  Bilecik- Bursa Bandırma Hızlı Demiryolu Projesi ................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 115  Bursa İlinin Büyük Ulaştırma Projeleri ile Bağlantıları ......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 116 Bursa Merkez’e 2 Saat ve 4 Saat’te Erişebilecek Nüfus (2010) ........................ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 
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Şekil 117  Büyük Ulaştırma Projeleri Nedeniyle Bölgelerin Çekiciliklerinin Değişimi ...... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Şekil 118  Bursa Merkez’e Otomobil ile 45 Dakikada Erişim Eşikleri ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 119 Ulaşım ve Lojistik Hizmetler Sektörü Alt Bölgeleri ............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 120 Alt Bölgeler ........................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Şekil 121 Sentez Paftası ....................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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Tablo 1 Doğal Yapı Sentezi Üretiminde Kullanılan Veri Grupları ......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 2 Kalkınma Planları dönemlerine göre Bursa’nın gelişimini etkileyen planlar, önemli gelişmeler

 ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 3 Ulusal vizyon ve stratejiler doğrultusunda Türkiye ve Bursa’nın değerlendirilmesi ..... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 4 Güneydoğu Avrupa’da Bölgelerarası Farklılıkların Gelişimi – Varyasyon Katsayıları ve 

Minimum-Maksimum Oranları ............................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 5 Otomotiv politikalarının gelişimi ve Bursa’da sektörün gelişiminde önemli aşamalar . Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 6 Bursa otomotiv ihracatının bölgesel dağılımı (%) ................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 7 Otomotiv sektörünün Ar-Ge ve inovasyon altyapısını destekleyen kuruluşlar .. Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 8 Fonksiyonel Açıdan Bursa’da Tekstil, Deri ve İlişkili Sektörler Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 9 Ürün ve Üretim Süreci Açılarından Bursa’da Tekstil, Deri ve İlişkili Sektörler .... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 10 Türkiye' deki ilk 500 Firma içinde Olan ve Bursa’da Üretim Faaliyeti Bulunan Firmalar ... Hata! 

Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 11 Bursa’da OSB’lerde Tekstil, Dokuma, Hazır Giyim ve Deri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren 

İşyeri Sayısı .......................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 12 IPARD programından destek almak için Bursa’nın uygun olduğu tedbir başlıkları ..... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 13 TR4 Bölgesinde Tarım Sektörünün Problemleri .................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 14 TR4 bölgesi için önerilen gelişme eksenleri ve amaç ve hedefler .................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 15 Tarımsal üretimden elde edilen gelirin alt gruplara göre dağılımı ................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 16 Türkiye’de ve Bursa’da İmalat Sanayii İstihdam Verilerine Göre İl Düzeyinde Yoğunlaşma (67 

İl Düzeninde) ........................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 17 Aktörler Listesi ...................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 18 Türkiye 1990, 2000 ve 2008 seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim . Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 19 Türkiye 1990, 2000 ve 2008 seçilmiş iller Eğitim Profillerinde Niteliksel Değişim ...... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 20 Bursa 1990 ve 2000 Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim ....................... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 21 Bursa 1990-2000-2008 Eğitim Profillerinde Niteliksel Değişim /Süreklilik ....... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 22 Türkiye 1990 ve 2000 Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik .......... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 23 Türkiye 1990 ve 2000 Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik(iki Basamaklı İş 

Kodları) ................................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 24 Türkiye 1990 ve 2000 Meslek Profillerinde Niteliksel Değişim ........................ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 25 Türkiye 1990 ve 2000 Meslek Profillerinde Niteliksel Değişim (İki Basamaklı Kodlar) Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 
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Tablo 26 Türkiye 1990 ve 2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım ) Profillerinde Niteliksel Değişim ...... Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Tablo 27 Türkiye 1990 ve 2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım ) Profillerinde Niteliksel Değişim (İki 

Basamaklı Kodlar) ................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 28 Türkiye 1990 ve 2000 Statü Profillerinde Niteliksel Değişim Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 29 Bursa 1990-2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım) profillerinde niteliksel değişim. ... Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Tablo 30 Bursa 1990-2000 Statü profillerinde Niteliksel Değişim ....... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 31 Bölge ve Coğrafi Özelliklerine göre Köyler ............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 32 Köylerde Tarihi ve Doğal Çevre ............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 33 Köylerde Tarihi Yapılar .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 34 Köylerin Bursa için önemi ..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 35 Köylerde sanayi ve madencilik.............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 36 Tarım çeşitliliği ...................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Tablo 37  Ziyaretçi olma durumuna göre köyler ................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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1. Giriş  
Kentsel alanların karşı karşıya kaldığı gelişme baskıları dinamik bir planlama sürecinin gereğini ortaya 

koymaktadır. Bir yandan kentler ve bölgelerarası etkileşimler, bölgesel ölçekte planlama yaklaşımının 

önemine işaret ederken, öte yandan kentsel alanlar içindeki farklı yönetim birimlerine bağlı yerleşim 

alanlarının kent bütününü oluşturmasındaki uyumluluk önem kazanmaktadır. Başka bir deyişle, 

kentsel alanlar kendi yakın çevrelerindeki kentler ve içinde yer aldıkları bölgelerden (dış dinamikler) 

ve alt bölgelerini oluşturan yerel birimlerden (iç dinamikler) etkilenmektedir.  

Üst ölçekli planlar, kapsamları gereği göreceli olarak uzun süreler alan analiz aşamalarını 

gerektirmektedir. Kentlerin uzun dönemde gelişme perspektiflerini belirleyen üst ölçekli planlar, 

Türkiye planlama pratiğinde özellikle doğal yapıyı baz alan, kentin gelişme yönlerini ve temel arazi 

kullanım kararlarını belirleyen bir içerikte ele alınmış, alt ölçekli planların bu planlara uygunluğu yasal 

bir zorunluluk oluştururken, alt ölçekli planların üst ölçekli planlarla uyumsuzluğu temel çatışma 

konusu olagelmiştir. Bu noktada, üst ölçekli planlar, doğal çevrenin korunması konusunda etkinliğini 

kaybederken, sektörel gelişme stratejileri ve araçlarının yeterince tanımlanamamış olmasının da 

eksikliğini taşımaktadırlar. Bu olumsuzlukların ortadan kalkması, üst ölçekli planların stratejik planlar 

olarak ele alınmasını ve böylece dinamik bir yapının benimsenmesini, planların geri dönüşümlü ve 

katılımlı süreçler olarak yürütülmesini gerektirir. Çevre Düzeni Planlarının üst ölçekli plan olarak kent 

ve bölgelerin temel koruma ve gelişme hedef ve ilkelerini belirleyen, bu anlamda sürdürülebilirliğin 

altyapısını oluşturan temel bir planlama kademesi olduğu üzerinde hassasiyetle durulması gereken 

bir konudur. (Turkoglu, Bölen ve Gezici tarafından hazırlanan rapor 2010) 

Son 10 yıl içinde Türkiye planlama gündeminde önemli değişimler yaşanmıştır. Bu süre içinde AB ile 

uyum çerçevesinde, İstatistiki Bölge Birimleri oluşturulmuş, daha sonra bu bölge tanımlamalarına 

göre bölgelerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın kuruluşu ile ilgili 

yasa hazırlanmış ve Kalkınma Ajansları kurulmaya başlanmıştır. Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. 

maddesine göre tanımlanan Çevre Düzeni Planı yapma yetkisi 2000 yılında Çevre ve Orman 

Bakanlığı’na geçmiştir. Öte yandan, 2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine 

İl Çevre Düzeni Planı yapma yetkisi verilerek planlamada yerelleşme eğilimi görülmüştür.  

2020 Yılına hedefli Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından, 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. 

maddesine göre tanımlanan, “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır” hükmüne dayalı 

olarak bölge planlarından sonra ikinci düzey üst ölçekli stratejik plan olarak yapılmıştır. Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı tarafından onaylanarak 19.01.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bursa 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 2020 yılı hedef alınarak, Bursa ilinde sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre 

yaratılması; tarımsal, turistik ve tarihsel kimliğinin korunması ve Türkiye’nin kalkınma politikası 

kapsamında sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda 

sağlıklı gelişmenin ve büyüme hedeflerinin sağlanması amaçlanmıştır. Plana göre Bursa ili ekonomik 

yapısına esas teşkil eden tarım, imalat sanayi, ticaret ve turizm sektörleri, ildeki ekonomik çeşitliliği 

sağlamaktadır. İldeki geniş ve verimli tarım toprakları ve uygun iklim yapısı tarımsal üretimi 

zenginleştirmekte; Ekonomik yapı içerisinde imalar sanayi en büyük yeri teşkil etmektedir (Türkoğlu, 

Bölen ve Gezici tarafından hazırlanan rapor 2010).  
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Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde yer alan Bursa’nın nüfusunun hızlı artması, Büyükşehir Belediye 

sınırlarının gelişmesi ve belediye sayısının artması, metropoliten alanda bulunan farklı otoritelerin 

aynı konular ile ilgili farklı kararlar almaları, Çevre Düzeni Planlarının üst ölçekli plan olarak bölgenin 

ve kentin gelişme ve koruma hedeflerini belirlemesi gerekirken, mevcut 1/100.000 ölçekli Bursa ili 

Çevre Düzeni Planı’nın bu anlamda güncelliğini yitirmiş olması, Bursa’nın gerek dünya gerekse 

Türkiye’deki değişimler çerçevesinde yeniden vizyon belirlemeye olan ihtiyacı, ekonomik gelişim 

sürecinde sektörel hedeflerindeki değişimin  yeniden değerlendirilmesine olan ihtiyaç, farklı 

kurumların (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Belediye) yetki alanlarının 

çakışması nedeniyle aynı konular ile ilgili farklı kararlar alınmasının ortaya çıkardığı problemler, 

planlama gündeminde yaşanan değişimler ile yasal mevzuatta ve onay mercilerinde değişikliklerin 

yaşanması, 2005 yılında Büyükşehir belediye sınırları ve buna bağlı olarak yetki alanının 

genişletilmesi, deprem kuşağında yer alan Bursa’nın, öncelikle deprem dahil olmak üzere tüm 

afetlerle ilgili güvenli şehirler kapsamında detaylı olarak ele alınmasına duyulan ihtiyaç, 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, plan kararlarının yeniden değerlendirilmesinin temel gerekçeleri 

olarak kabul edilmiştir.  

Bursa 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı bir stratejik mekansal plan olarak ele alınmıştır. 

Hızlı değişen ulusal ve küresel şartlar, Bursa’nın bu değişimlerden doğrudan etkilenmesi ve 1998 

yılında hazırlanan planın uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, bu planın stratejik bir plan olarak ele 

alınışın en önemli temelini oluşturmaktadır. Bu anlayış, planın iki temel ilke doğrultusunda 

geliştirilmesini sağlamıştır.  

Birincisi, plan kararlarının bilgi hiyerarşisine göre üretilmesidir. Bu, ulaşılmak istenen gelecek 

hayalinden ayakları yere basan uygulanabilir somut eylem planlarına kadar uzanan bir bilgi skalasının 

üretimini gerektirmiştir. Buna göre, plan vizyon gibi soyut bir plan kararının yanında vizyona ulaşmayı 

sağlayacak proje eylem planı gibi somut plan kararını da detaylandırılmıştır. Bu düzeyde kapsamlı bir 

planın, alt ölçek planları yönlendirici ana kararları içermesi, plan rapor ve programı ile kararların nasıl 

ve kimler tarafından uygulamaya geçirileceğini tanımlaması gerekmektedir. Bu, mekansal içeriği ağır 

basan çevre düzeni plan kararlarının stratejik planlarda yer alabilmesine, yıllık bütçelere girmesine 

imkan vermekte, böylece planın uygulanabilirliğini arttırmaktadır. 

İkincisi, 10 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihli 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 22 Şubat 2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nlarında 

Belediyelerce alınacak kararların katılımlı yaklaşımla ele alınmasına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. 

Katılım yaklaşımının çevre düzeni plan hazırlık süreçleri gibi üst ölçekli planlama süreçlerinde 

benimsenmesi, plan kararlarının ilgili tüm aktörler tarafından sahiplenilmesi, kararların 

uygulanabilmesi, toplumsal iyileşmeye ve öğrenmeye katkı sağlaması, uzun vadede toplumun 

demokratikleşmesi ve plan hiyerarşisi bağlamında planların tutarlığının sağlaması açısından önemli ve 

gereklidir. Buna göre, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, ‘kentlerin öncelikleri ile birlikte 

gelecek vizyonunu belirleyen, gelişimini yönlendiren, hangi eşiklerin aşılamayacağının, kentin hangi 

ekonomik sektörlerde nasıl gelişeceğinin ve sürdürülebilirliğin yol haritasının çizildiği ve 

programlandığı ortak akıl ürünü planlar’ olarak tanımlanabilir.  

Stratejik ve katılımlı yaklaşım temeline dayanarak Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı 

planlama süreci birbirine paralel dört sürecin eşgüdümlü olarak yürütülmesi ile gerçekleşmiştir. Bu 

süreçler (Bknz. Grafik 1) şunlardır: 1) Katılımlı Planlama Süreci; 2) Mekansal Planlama Çalışmaları; 3) 
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Sektörel Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları; 4) İletişim ve Yaygınlaştırma. Katılımlı planlama, 

mekansal planlama, sektörel analiz ve değerlendirme süreçleri birbirini besleyen ve birbirinden 

geribildirim alarak ortak bilgiyi üreten bir mekanizma ile yürütülmüştür. Katılımlı Planlama Süreci, 

Bursa İli’nin tüm ilgi grup temsilcilerinin  katıldığı odak gruplar, çalışma grupları ve geniş katılımlı 

çalıştaylar gibi katılımlı yöntem ve teknikler uygulanarak sürdürülmüştür. Bu süreçte ortak bilgi, 

mekansal planlama ve sektörel analiz süreçlerinde üretilen bilgilerden beslenerek ve onları 

besleyerek üretilmiştir. Bilgi üretim süreci mevcut durumun değerlendirilmesi ile başlamış; il 

vizyonunun, stratejik eksenlerin, hedeflerin ve alt stratejilerin tanımlanması ile devam etmiştir. 

Projelerin ve eylem planlarının detaylandırılması ve önceliklendirilmesi ile sonuçlanmıştır. Mekansal 

Planlama Çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Proje Yönetim Merkezi’nin 

(PYM) çalışmalarını içermektedir. Bu süreçte PYM katılımlı planlama, sektörel analiz ve değerlendirme  

çalışmaları bağlamında üretilen stratejik bilginin mekansallaştırılması çalışmalarını yürütmüştür. 

Sektörel Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları, Bursa İli’nin mevcut durumunu anlamaya ve 

sentezlemeye yönelik çalışmaları içermektedir. Sektörel analiz ve değerlendirme çalışmaları sektörel 

analiz grupları tarafından saha çalışmaları, mevcut plan, rapor ve dokümantasyonların incelenmesi, 

ilgi grupları ile görüşmeler ve odak gruplar aracılığıyla yürütülmüştür. Üretilen bilgi PYM uzmanları, 

şehir plancıları ve akademisyenlerin katıldığı diyalog toplantılarında değerlendirilmiş ve sentez 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu rapor, bu süreçte üretilmiş ürünün sentezini sunmaktadır. İletişim ve 

Yaygınlaştırma Süreci’nde, planlama süreci boyunca üretilen ortak bilgi il ve ulusal düzeydeki diğer 

aktörlere ve halka sunulmuş ve yaygınlaştırılmıştır. Bu, gerek bireysel üst düzey mercilerle görüşmeler 

yoluyla gerekse geniş katılımlı bilgilendirme ve basın toplantıları yoluyla olmuştur. Mevcut durum 

analizlerinin sentezini içeren bu raporda plan kararlarına altlık oluşturmak üzere süreçte üretilmiş 

bilgilerin sentezi sunulmaktadır. 
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 Şekil 1 Katılımlı Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Süreci 
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
 

Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planlama çalışmaları kapsamında sektörel analiz ve 

değerlendirmelerin detaylıca yapılması amacıyla çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar ilişkili 

sektörlerde saha araştırmaları yapmış, dokümantasyonları incelemiş, ilgili kişi ve kurumlarla 

mülakatlar yapmış ve analiz raporları hazırlamışlardır. Çalışma gruplarında üretilen detaylı bilgiler 

değerlendirilmiş ve sentez sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bölümde çalışma gruplarının araştırma ve 

çalışma yöntemleri açıklanmaktadır.  

 

 

 

 

Bu araştırma ile Bursa ili 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı çalışmalarında kullanılmak üzere 

“bölgesel analiz ve değerlendirmeler” yapılması amaçlanmıştır. Bursa ilinin yanı sıra ilgili diğer il ve 

bölgelere ilişkin verilerin toplanması, karşılaştırmalı analizler yapılması ve araştırma sonucunda Bursa 

ili için İl Çevre Düzeni Planına katkı sağlamak üzere rekabet gücü ve yenilikçilik temelinde öneriler 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bursa ilinin Türkiye’nin sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş illerinden biri 

olması, hinterlandında bulunan yerleşimlerle ilişkileri, sektörel yapısının çeşitliliği ve gerek yerel 

gerekse küresel bağlantılarının güçlü oluğu İl Çevre Düzeni Planı çalışmalarında bölgesel ilişkilerin 

analizinin önemini artırmaktadır. 

“Bölgesel Analiz ve Değerlendirmeler” araştırması kapsamında Bursa ilinin değişen küresel ekonomi 

içinde bölgesel ve yerel ilişkileri açıklanmakta, bu süreçte etkili olan toplumsal mekanizmalar ve 

belirleyici olan aktörler tanımlanmaktadır. 

Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. 

1.Aşama: Bölgenin mevcut yapısının tanımlanması; Bölgesel ve sektörel analizler 

2.Aşama: Alan çalışması; Aktör Ağ Analizi ve Mülakatlar 

3.Aşama: Odak Grup Görüşmelerinin yapılması; Bölgesel gelişme perspektifi ve senaryolarının 

oluşturulması 

İlk aşama kapsamında Bursa ilinin Marmara Bölgesi ve Türkiye içindeki durumu ve uluslararası 

düzeydeki bağlantıları ortaya konulmakta ve bu yapının ilin sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişimine 

olası etkileri tartışılmaktadır. Kamu kurumlarından derlenen ikincil verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesinin yanı sıra benzer gelişmişlik ve bölgesel rekabet gücü düzeyindeki iller ve 

bölgelerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bölgenin mevcut durumu altı başlık altında incelenmiştir. Bu 

başlıklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

 Küresel Dinamikler ve AB Uyum Sürecinin Etkileri  

 Türkiye’de Bölgesel Gelişme Dinamikleri içinde Bursa  

 Bölgenin Konumu ve Uluslar Arası Bağlantılar Açısından Durumu  

 Demografik Gelişim ve işgücü Niteliği  

 Sektörel Gelişim ve Bölgesel Rekabet Gücü Analizi  

 Sosyal Yapı ve Kurumsal Yapı 

Çalışmanın ikinci aşamasında alanda yapılan çalışmalar ile birincil veriler derlenmiştir. Bu kapsamda 

Bursa İlinin öne çıkan ve ilk aşamada ayrıntılı olarak analiz edilmiş olan 4 öncelikli sektörünün GZFT 

analizleri odak grup toplantısı katılımcıları tarafından puanlanarak önceliklendirilmiştir. 

İkincil verilere dayalı analizlerde öncelikle sektörel değerlendirmeler ve tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Bunun dışında bölgesel eşitsizliklerin değerlendirilmesinde varyasyon katsayısı ve 

TOPLUMSAL YAPI ve BÖLGESEL GELİŞME 
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minimum/maksimum oranları, bölgesel sektörel yoğunlaşmada yerleşim katsayısı, bölgesel ekonomik 

çeşitliliğin ölçülmesinde benzeşme-ayrışma indeksi gibi göstergeler kullanılmıştır. 

Bölgesel rekabet gücü analizinde il bazında derlenen sosyo-ekonomik yapı ve rekabet gücü 

göstergeleri kullanılarak hesaplanan bölgesel rekabet gücü endeksi kullanılmıştır (Albayrak ve Erkut, 

2010a). Bu endeksin hesaplanmasında Temel Bileşen Analizi ve Kümeleme Analizi kullanılmaktadır. 

Alan çalışması kapsamında bölgede etkili olan kamu kurumları mensupları, sektör temsilcileri ve 

akademisyenlerle bölgenin sorunları ve potansiyelleri ile daha sonraki aşamalarda kullanılmak üzere 

bir pilot anket uygulanmıştır. 

Ardından, Bursa’da planlama sürecinde etkili olabilecek ve ilgi duyan kişi ve kurumlar “aktör” olarak 

tanımlanmış ve “koruma-geliştirme”, “yönetim-planlama” ve “üretim” olmak üzere üç küme 

çerçevesinde kendilerine “tam yapılandırılmış görüşme formu” uygulanmıştır. Aktörlerin katılımı ile 

bölgesel gelişme eğilimleri, yerel küresel ağlarla ilişkiler, potansiyel ve riskler tanımlanmış ve bölgesel 

gelişme perspektifi tarif edilmiştir. Bu süreç odak grup görüşmelerine paralel fakat ayrı 

yürütülmüştür. 

Araştırmanın temel veri kaynağı kamu kurumlarından derlenen ikincil verilerdir. Bunların başında 

TUİK ve DPT (Kalkınma Bakanlığı) verileri yer almaktadır. Bunların dışında ulusal düzeyde Hazine 

Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü gibi kurumlardan ve yerel düzeyde Bursa 

Ticaret ve Sanayi Odası verilerinden yararlanılmıştır. Güneydoğu Avrupa ve Avrupa 

değerlendirmelerinde EUROSTAT verilerinden yararlanılmıştır. 

Toplumsal yapının analizinde, Bursa’nın ülke ve il düzeyindeki toplumsal alanlar içindeki konumunun 

sergilediği dönüşümler ele alınmış,  ülke düzeyindeki değerlendirme il, il ölçeğindeki değerlendirme 

ise ilçe mahalle veya köy düzeyinde veriler kullanılarak ortaya çıkmıştır. Süper pozisyonunun yol 

açabileceği olumsuz etkileri en alt düzeye indirebilmek amacıyla, il ve ilçe düzeyindeki 

çözümlemelerde toplam, kent ve kır nüfus katmanları ayrı ayrı ele alınmıştır. Türkiye’nin değişen 

toplumsal coğrafyası içinde Bursa’nın konumunu ve Bursa’da il içi toplumsal farklılaşma 1990 ve 2000 

sayım örneklemleri ve 2008 ADNKS verileri üzerinden incelenmiştir.  

 

 

 

 

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

 Yerbilimleri 

 Orman ve Ekoloji 

 İklim 

 Toprak ve Arazi Kullanımı 

 Çevre Sorunları 

başlıkları altında yer alan farklı uzmanlıklardan oluşan alt gruplar kapsamında çalışmalarını 

gerçekleştirmiştir. Her bir alt grup kendisine özgü analiz çalışmalarını gerçekleştirmiş, sentez 

bulgularını üretmiş ve bunlara ait değerlendirmelerde bulunmuştur. 

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

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

sonucunda "Yerleşime Uygunluk" ve "Arazi Kullanımı’’ na ilişkin görüş ve öneriler belirtilmiştir. 

Orman ve Ekoloji araştırma grubu çalışmaları kapsamında; Bursa İl’inin orman varlığı fonksiyonları ve 

genel özellikleriyle incelenmiş, 2b alanları ile özel orman alanlarının tespiti çalışmaları yapılarak 

orman sınırları tanımlanmış, doğal ve rekreasyonel peyzaj kaynak değerleri kapsamında koruma 

DOĞAL- KÜLTÜREL EŞİKLER ve RİSKLİ ALANLAR 
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statüsüne sahip alanlar incelenmiş, doğal açık hava rekreasyon kaynakları değerlendirilmiş ve 

biyolojik yapıya ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarla Bursa İl’inin orman varlığının 

ve ekolojik yapısının önemli özellikleri ve üstlendikleri fonksiyonlar tanımlanarak planlamaya altlık 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

İklim çalışmaları; mevcut meteoroloji istasyonlarında ölçülen yağış, rüzgar, sıcaklık, nem, bulutluluk 

ve güneşlenme gibi belli başlı meteoroloji parametreleri çerçevesinde değerlendirilerek tarım, orman, 

ulaşım, şehirleşme ve çevre gibi değişik sektörlerin yorumuna sunulmuştur. 

Toprak ve arazi kullanımı çalışma grubu araştırmaları, il arazi varlığı hakkında, 5403 sayılı Toprak 

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

düzenlenmesi, analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülerek 

planlamaya altlık olacak veri katmanlarını ve sektörel projeksiyonlarını ortaya koymuştur. 

Toprak ve arazi kullanım çalışmaları kapsamında “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan 

STATİP çalışması verileri kullanılmış, ancak söz konusu verilerin yetersizliği nedeni ile toprak ve arazi 

kullanımına ilişkin olarak edilen diğer bilgilerden de yararlanılarak olabildiğince verinin doğrulanması 

sağlanmış ve doğal yapı sentezi kapsamında kullanılmıştır. Ancak özellikle alt ölçekli çalışmalar 

açısından yetersizliği görülen toprak ve arazi kullanımına ilişkin mevcut veri alt yapısının 

güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ivedilik arz ettiği görülmüştür. 

Çevre sorunları araştırmaları kapsamında, Bursa İl’ini tehdit eden çevre sorunları hava kirliliği, katı ve 

tehlikeli atıklar, su ve atık su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği başlıkları altında incelenmiş, 

çevre korunması adına alınması gereken önlemler ortaya konulmuştur. Ancak, çevre sorunlarına 

ilişkin çalışmada da mevcut veri ve bilgilerin yetersizliği, kirlilik ölçümlerinin yapılmaması, yetersiz 

yapılması ya da yeterli noktada yapılmaması gibi nedenlerle eksik ya da yetersiz veri sorunu 

yaşanmıştır. Bu nedenle, yürütülen çalışma kapsamında lokal verilerden yararlanılmış, alt ölçekli 

çalışmalarda konunun detaylı olarak ele alınabilmesi için ise stratejik yaklaşımlar kapsamında 

parametre ölçümlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 

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

çalışmalarıyla alana yüklenen işlevlerin doğanın taşıma kapasitesinin üzerine çıkmaması ve 

sürdürülebilir gelişimin sağlanması kapsamında yönlendirmeler içermektedir. Bu yaklaşımla, Bursa 

İl’inin kendine özgü ve eşsiz doğal özelliklerinin korunması ve il bütününde yaşam destek 

sistemlerinin geri dönüşü olmayacak biçimde tahrip edilmesinin önlenmesi kapsamında 

değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmalarda ayrıca, yenilenemez kaynaklar arasında yer alan özellikle 

toprak kaynaklarının koruma ve kullanım sınırları tanımlanmıştır. 

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

araştırmalar, mekânsal değerlendirmeler ve GZFT analizleri doğrultusunda gerek insan yaşımı ve 

yerleşimlerine gerekse diğer canlılara ve yaşama ortamlarına ilişkin özelliklerin ve risklerin 

tanımlanmasını sağlamış, böylelikle sakınım konu ve odakları tanımlanmıştır. Sakınım yaklaşımı bir 

yandan deprem gibi doğrudan ve/veya dolaylı etkileri bulunan doğal afet risklerine açık alanların, 

diğer yandan canlı yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik ekosistemlerin tanımlanmasını 

beraberinde getirmiştir. 

Çalışma kapsamında ayrıca Risk analizi grubu tarafından, il ölçeğinde hem güncel hem de büyümeden 

kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla mevcut ve gelecekteki gelişim 

alanlarını kapsayan bilgiler tüm tehlikeleri içerecek şekilde hazırlanan tehlike verileri ile 

çakıştırılmakta ve mevcut için çok tehlikeli olan alanları ve gelişimin teşvik edilebileceği güvenli 

alanlar saptanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda makro ölçekte arazi kullanım analizi, açık alanlar 
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analizi, tehlikeli kullanımlar analizi, acil durum servislerine ilişkin analizler, ulaşım ve altyapı analizleri 

ve farklı konut alanları için risk açısından genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Doğal Yapı Grubu bünyesinde yer alan alt gruplarca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgular ve yapılan değerlendirilmeler doğrultusunda, 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı 

üretim sürecinde altlık olarak kullanılacak, Doğal Yapı Sentezi oluşturulmuştur. 

Doğal yapı sentezi çalışması, Doğal Yapı Çalışma Grubu bünyesinde yer alan alt gruplarca (i) üretilen 

veri ve bilginin incelenmesi, (ii) mekânsal ve yönetsel değerlendirmelerde kullanılmak üzere 

sınıflandırılması, (iii) doğal yapı ve doğal kültürel değerler sentezinin üretilmesi, (iv) hedefler ve 

stratejik değerlendirmelerin yapılması başlıkları altında gruplandırılabilecek dört aşamadan oluşan bir 

yaklaşımla ele alınmıştır (Şekil 2) 

 

 
Şekil 2 Doğal Yapı Sentezi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 

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

sorunları alt grupları tarafından gerçekleştirilen mekânsal analiz ve sentez çalışmalarıyla, GZFT 

analizleri ve bulgulara dayalı değerlendirmeler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda her bir 

alt grup tarafından sunulan veri ve bilgiler iki ana değerlendirme başlığı altında toplanmıştır. Bu 

başlıklardan ilki fiziksel plan kararlarına altlık olacak "Doğal Yapı Temelinde Mekânsal Kümelerin 

(Statülerin) Tanımlanması", ikincisi ise plan hükümlerinin geliştirilmesinde altlık olacak "Doğal Kaynak 

ve Çevre Yönetimi Değerlendirmeleri’dir. 

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

gruplarının ürettikleri sentez paftalarında yer alan ana gruplandırmalar değerlendirilmiş (Şekil 2) 

üçüncü aşamasında ise sentez bulguları ArcGIS ortamında birleştirilerek Bursa İli "Doğal Yapı Sentezi" 

oluşturmuştur (Tablo 1, Şekil 3) 

Üretilen doğal yapı sentezi koruma ve kullanım kararlarını ve mekânsal işlev tanımlamalarını 

yönlendirecek dört temel sınıf altında gruplandırılmıştır. Bu sınıflar; 

1. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları 
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2. Doğal Değerleri Nedeni ile Kullanımı Yasalarla Sınırlanmış Koruma Alanları 

3. Yer Bilimleri Açısından Riskli Alanlar 

4. Diğer Alanlar başlıkları altında toplanmıştır. 

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

doğal kaynak ve çevre yönetimi kapsamında "Hedef ve Stratejiler" tanımlanmıştır. Hedef ve 

stratejilerin oluşturulmasında Doğal Yapı Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar yanı 

sıra Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa İl Özel İdaresi ve Bursa Belediyesi’nce 

hazırlanan stratejik planlar da incelenerek yürütülen çalışma ile ilintili olanlardan da yararlanılmıştır. 

Böylelikle, mekânsal ve kurumsal planlar arasında entegrasyonun kurulması hedeflenmiştir. 

 

 

Şekil 3 Yer Bilimleri, Orman ve Ekoloji ile Toprak ve Arazi Kullanımı Gruplarınca Üretilen Sentez 
Verileri 
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Tablo 1 Doğal Yapı Sentezi Üretiminde Kullanılan Veri Grupları 

 

 
Orman ve 

Ekoloji 
Toprak ve Arazi Kullanımı Yerbilimleri 

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Tanımlı Koruma 

Alanları 

Bütün Orman 

Alanları, 

Sit Alanları,  

Ramsar Alanı,  

Milli Park 

Alanları 

I. ve II. sınıf kuru tarım ar. 

I-IV. sınıf sulu tarım ar.+yetersiz 

sulama  

I-VI. sınıf bahçe alanları 

I. ve II. sınıf çayır-mera, orman 

STATİP SINIFLARI 

Sulu mutlak tarım alanları 

Kuru mutlak tarım alanları  

Dikili tarım arazileri 

Ova koruma alanı 

DSİ proje işletme 

Özel ürün arazileri 

Mera 

İçme Suyu Havzalarının 

Mutlak-Kısa Mesafe 

Koruma Kuşakları,  

Taşkın Alanları, 

Sazlık-Bataklık, Kumul-

Kumsal Alanlar,  

Sıcak, Mineralli, Şişelenmiş 

Kaynak Suyu, 

İçme Suyu Kaynak ve 

Kuyularının Koruma 

Kuşakları 

Doğal Değerleri 

Nedeni ile 

Kullanımı 

Yasalarla 

Sınırlanmış 

Koruma 

Alanları 

2B Alanları,  

Özel Orman 

Alanları 

III. sınıf kuru tarım 

III. sınıf çayır-mera orman 

VII. sınıf bahçe alanları 

STATİP SINIFLARI 

Sulu marjinal araziler 

DSİ proje (plan, proje, ihale) 

İçme Suyu Havzalarının 

Orta Mesafe Koruma 

Kuşakları 

Yer Bilimleri 

Açısından 

Sakıncalı 

Alanlar 

  

(Alüvyon, Yapay Dolgu, 

Aktif Heyelan Alanları ve 

Yamaç Eğimi >50 Derece 

Olan Alanlar) 

(Miyosen Yarı Pekişmiş 

Alanlar, Pasif-Potansiyel 

Heyelan, Akma ve Yamaç 

Eğimi 30-50 Derece Olan 

Alanlar) 

Diğer Alanlar  

Orman ve Doğal 

Alan Koruma 

Statüsü Dışında 

Kalan Alanlar 

Kayalık 

Maden 

Mevcut yerleşim  

STATİP SINIFLARI 

Kuru marjinal araziler 

Diğer araziler 

Pekişmiş, sağlam kayaç 

topluluğu 
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Şekil 4 Doğal Yapı Sentezini Oluşturan Veri Katmanları 

Bursa kültür varlıklarının mevcut durumunun değerlendirilmesi ise dört başlık altında ele 

alınmaktadır. Kültür varlıklarının üst ölçekli plan ve programlar ile sektör raporları ve stratejileri 

çerçevesinde değerlendirmesi; Kültür varlıklarının korunmasına yönelik tamamlanan ve planlanan 

projeler hakkında bilgi verilirken kültür varlıklarının fiziksel ve yapısal durumları ve korunmuşluk 

düzeylerinin değerlendirilmesi; Bursa’nın sahip olduğu kültür varlıklarının mevcut yapısı doğal yapı 

eşikleri ve sakıncalı alanları, ulaşım ve altyapı bağlantıları ve ilişkileri ile turizm özellikleri bakımından 

bütünleşik olarak incelenmesi; mevcut durumun güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 

çerçevesinde incelenmesi.  Değerlendirme aşamasında kullanılan teknik GZFT (SWOT) analizidir. GZFT 

analizi, Bursa’nın kültür varlıklarının sorunlarını ve potansiyellerini tanımlamak ve diğer sektörlerle 

ilişkisini kurmak amacıyla kullanılmaktadır. GZFT analizi, elde edilen analitik bilgi ve 

değerlendirmelerin yanı sıra odak grup toplantılarında belirtilen görüşler doğrultusunda 

hazırlanmıştır. İlçe belediye başkanları ile yapılan ön bilgilendirme toplantısında tanımlanan sorunlar 

ve olanaklar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği ve kültür 

varlıkları ile ilgili uygulayıcıların, karar-vericilerin, akademisyenlerin, uzmanların, özel sektör ve sivil 

toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı Odak Grup Toplantıları kapsamında tanımlanan sorunlar ve 

olanaklar aktarılmaktadır. GZFT analizinin tamamlanmasında “doğal ve tarihin çevrenin korunması” 

başlığı altında yapılan halk toplantısında yapılan değerlendirmeler esas alınmıştır. 
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Konut ve sosyal donatı alanları kentsel yerleşimlerde yaşam kalitesini etkileyen önemli ögelerdir. Bu 

nedenle, 1/100.000 Çevre Düzeni planı için yapılan çalışmalarda Bursa’nın konut ve sosyal donatı 

alanları ayrı bir sektör olarak incelenmiştir. 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, 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. 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. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut ve sosyal donatı alanları ile ilgili sorunlar 

hem fiziksel hem Bursalıların 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. 

 

 

1/100.000 Çevre Düzeni planı için yapılan çalışmaları kapsamında temel ekonomik sektörler olan 

Sanayi, Hizmetler ve Turizm sektörleri detaylıca değerlendirilmiş bu sektörler; Sanayi-Tarım-Maden; 

Ticaret-Hizmet-Turizm olmak üzere iki ayrı çalışma grubu tarafından analiz edilmiştir. Tarım sektörü 

hem doğal özellikleri sebebiyle doğal yapı grubunun çalışma alanında yer almış hem de ekonomik 

yönü sebebiyle Sanayi-Tarım çalışma grubu tarafından incelenmiştir. Aynı şekilde konut sektörü, 

barınma ihtiyacı ve yaşanabilir çevrelere olan etkisi yanı sıra inşaat faaliyetleriyle ekonomik yapı 

içerisinde önemli bir sektör olarak değerlendirilmiş, lojistik sektörü ise yine ekonomik yönü 

bakımından ekonomik sektörler arasında ayrıca değerlendirilmiştir.  

Sanayi grubunun çalışmalarında imalat sanayinin uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçekte yeri ve rolü 

incelenmiştir. Bunun yanında Türkiye genelindeki ilk 500 büyük firmanın içindeki Bursa firmalarının 

listelendiği bölüme de yer verilmiştir. Çalışma yapılırken TUİK verilerinden, Türkiye Kalkınma Bankası 

A.Ş.’ ye ait web sayfasındaki yayınlardan edinilen bilgilerden, İSO web sayfasında yayınlanan 

verilerden, İstanbul Metropoliten Alanı ve Çevresi Sanayi Sektörü Araştırma ve 

Değerlendirmelerinden yararlanılmıştır. İmalat sanayinin uluslararası düzeyde yer aldığı konumdan 

bahsederken ihracat ve ithalat faaliyetlerinde yer alan ülkeler ve bu ülkelerin ihracat ve ithalat 

içindeki paylarına yer verilmiştir. 2006-2009 yılları arası ülkelerin ihracat oranları, ihracat değerleri, 

ihracat yapılan üretim sektörleri tablolar ile açıklanmıştır. İmalat sanayi ülke içinde değerlendirilirken 

KONUT (SOSYAL DONATI-YAŞAM KALİTESİ) 

SANAYİ-TARIM-MADEN-TİCARET-HİZMET-TURİZM- KONUT (İNŞAAT)- LOJİSTİK 
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imalat yapılan teknoloji türü ve kullanım yaygınlığının nedenlerine değinilmiştir. İmalat sanayi adı 

altında üretim yapılan sektörler ile diğer sektörlerden elde edilen üretim miktarları kıyaslanarak 

irdelenmiştir. Üretim yapılan sektörlerde sağlanan istihdam ve işyeri sayısı bu başlık altında 

incelenmiştir. Türkiye genelinde üretim yapan ilk büyük 500 firma sıralaması içinde yer alan Bursa’da 

üretim yapan firmalar tablosu, İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmadan yararlanılarak çalışmaya 

eklenmiştir. İmalat sanayi Marmara Bölgesi içinde incelenirken sanayi dağılımının illerdeki 

yoğunlaşmaları açıklanmıştır. Bursa ve diğer iller bazında yapılan değerlendirmede imalat sanayinin il 

ekonomisindeki payı, lokomotif sektörü, avantajlı ve dezavantajlı durumlarını gösterir tablo çalışmaya 

eklenmiştir. İmalat Sanayi Faaliyetlerinin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına göre Bursa geneli 

firmalar sektörlerine göre gruplandırılmıştır. Sınıflama listesi hazırlanırken DİE, Yıllık İmalat Sanayi 

İstatistikleri, 2001yayını ve www.kosgeb.gov.tr internet sitesinden yararlanılmıştır. Bursa genelinde 

üretim tesislerinin sektörlerine ve çalışan sayılarına göre sınıflandırılmasıyla öne çıkan sektörler 

istihdam ve işyeri göstergelerine göre grafiklerle açıklanmıştır. İl genelinde yapılan sınıflama ilçeler 

bazında detaylandırılmıştır. İlçelerdeki imalat sanayi faaliyetleri açıklanmış, öne çıkan sektörler, 

üretim tesisleri ve çalışan sayılarına ait grafiklerle gösterilmiştir. 

Sanayi kuruluşlarının yapısal özelliklerinin belirlenmesi için % 10 örnekleme ile anket çalışması 

yapılması kararlaştırılmıştır. Ticaret ve sanayi odalarından alınan imalat sanayi bilgileri İmalat Sanayi 

Faaliyetlerinin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca firmaların 

çalışan sayılarına göre büyüklük sınıflaması mikro, küçük, orta, büyük olarak belirlenmiştir. İlçeler 

bazında firmaların alt sektörler ve büyüklük sayılarına göre % 10’u alınarak yapılacak anket miktarı 

tespit edilmiştir. İstihdam sayısı 250 ve üzeri olan büyük ölçekli işletmelerde anket miktarı 

belirlemesinde farklı bir yöntem uygulanmıştır. Büyük ölçekli firma sayılarının gerek az miktarda 

olması gerek sektör grubu içerisinde belirleyici firma olmaları nedeniyle, ilçeler ve sektör bazında bir 

ve iki adet olanların tamamına anket yapılması; iki ve on arası firma içeren sektörlerde iki firma, on 

yirmi arası firma içeren sektörlerde üç, yirmi otuz arası firma içeren sektörerde dört, otuz kırk arası 

firma içeren sektörlerde beş, kırk ve üzeri firma içeren sektörlede ise altı adet anket yapılmıştır. 

Bursa İl’inde hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işyerleri: sanayi ticaret odaları verileri dikkate 

alınarak OECD alt sektörler sınıflamasına göre: dağıtıcı, tüketici, üretici, sosyal- kişisel hizmetler olarak 

gruplandırılmış ve bu sınıflamaya ek olarak inşaat sektörü de ilave edilerek hizmet sektöründeki 

işyerleri beş ana başlık altında incelenmiştir. TÜİK sınıflamasına göre Hizmetler alt sektörlerindeki 

işyerleri: Bursa İli toplamı, bu toplamın ilçelere dağılımı ile ilçe merkezlerindeki dağılım itibariyle 3 

başlık altında incelenmiştir. Bursa İl’inde yer alan ilçelerin sektörel yapıları ve hizmetler sektöründeki 

konumları açısından yapılan analizler sonucunda benzer özellikler gösterenler birer alt bölge olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Turizm sektör analiz grubunun çalışmaları,  temelde “Turizmde ve ayrıca farklı turizm türleri açısından 

Bursa nerededir ve kimlerle rekabet edebilir?”,  “Bursa’da turizme ilişkin arz ve talep mekânsal olarak 

nasıl bir dağılım göstermektedir?”, “Turizmin gelişimi için ne tür sorunlar vardır?” sorularının cevabını 

vermek üzere kurgulanmıştır. Bursa’nın geleceği için ortak görüş olarak önemli görülen turizm 

sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, geleceğe ilişkin nasıl bir yol izlenebileceğini ortaya 

koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yola çıkıldığında, turizm sektörünün dünya ve Türkiye’deki 

gelişim trendlerinin değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.  Bu nedenle, turizm sektörü analizleri;  
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 Dünya Turizm Örgütü, TUİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistikleri kullanılarak, dünya, 

Türkiye, Marmara, TR41 ve Bursa düzeyinde turizm arz ve talebi başlıklarında 

değerlendirilmiştir. 

 Bursa ili içinde arz ve talebin mekansal dağılımı ve turizm türlerine ilişkin analiz, gerek 

istatistikler, gerekse rapor, mülakat ve toplantılardan elde edilen bilgilerle gerçekleştirilmiştir.  

 Analizlerin bulguları odak grup toplantıları ve çalışma grupları ile geliştirilmiştir. 

 Turizm konaklama sektörüne ve turistlere yönelik anket uygulanmıştır. 

 Analizler ve GZFT çalışmaları sonucu turizm sektörü için sentez elde edilmiştir. 

Lojistik sektörü ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler temin edilmiş, toplanan veriler 

doğrultusunda Ülke, Bölge ve Bursa İl’inde sektörün konumu ile ilgili planlama kararlarına altlık 

oluşturacak değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

 

 

 

Ulaşım ve Altyapı çalışma grubunun çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanan 

verilerle yapılmış olan analizler esas alınarak Bursa İl’inde sektörün konumu ile ilgili planlama 

kararlarına altlık oluşturacak değerlendirmeler yapılmıştır. Mevcut plan/raporlardan çıkarılabilecek 

dersler doğrultusunda daha etkin kararlar alabilmek amacıyla, planlama alanı ile ilgili olan üretilmiş 

üst ölçekli planlar değerlendirilmiştir. Planlama alanında yapımı öngörülen büyük ulaştırma 

projelerinin olası bölgesel etkileri incelenmiştir. Büyük ulaştırma projelerinin Bursa’nın ve içinde 

bulunduğu bölgenin erişilebilirliği ve çekiciliği üzerindeki olası etkilerini ortaya koyabilmek için hem 

eşik ölçütü, hem de sürekli ölçütlerden Logsum (Yarar) ölçütü kullanılmıştır. Bursa’nın ve bölgenin 

erişilebilirliği ve çekiciliğini etkileyecek ulaştırma projeleri olarak, Gebze-İzmir Otoyol Projesi, Bilecik-

Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi, Çanakkele Boğazı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi, 

Ankara-İzmir Otoyol Projesi, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Projeleri ile 

Bandırma ve Bursa ile İstanbul arasında işletilmekte olan hızlı feribot hatları göz önüne alınmıştır. 

Planlama alanının mevcut bütünleşik yapısı; doğal ve kültürel yapı ile etkileşimler, konut, sanayi, 

ticaret ve hizmet sektörleri ile etkileşimler göz önüne alınarak değerlendirilmiş, GZFT analizi 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Stratejik ve katılımlı yaklaşım temeline dayanarak Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı 

planlama süreci birbirine paralel dört sürecin eşgüdümlü olarak yürütülmesi ile gerçekleşmiştir (Şekil 

1) 

ULAŞIM- ALTYAPI 

YÖNETİŞİM 
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3. PLANLAMA ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN PLANLAMA 

ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. BURSA İLİ VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN GÜNCEL PLANLAMA ÇALIŞMALARININ 

İNCELENMESİ 

3.1.1. Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (BEBKA) 

3.1.1.1. Planın Vizyon, İlke, Amaç ve Stratejileri 

 

Vizyon: “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi, girişimci ruhuyla 

lider, yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla Avrupa’nın en rekabetçi üretim 

merkezi, çevreye ve insana duyarlı müreffeh bir bölge” 

Planın vizyonunda ana tema çekim merkezi, lider ve rekabetçi bir bölge olmaktır. 

Liderlik için girişimcilik, rekabetçi üretim merkezi olmak içinse yeniklikçilik ve bilgi 

odaklı sanayi ve tarım vurgulanmaktadır. Turizm ya da hizmetler için odaklanılan 

bir alan olmayıp daha çok mevcut değerlerin sağlayacağı çekim gücü 

vurgulanmaktadır.  

İlkeler Bilgi odaklı girişimcilik / Toplumsal iletişim ve katılımcılık / İnsana ve çevreye 

duyarlılık 

Bölgenin iş yapma kültürü ve girişimciliğini yenilikçi ve bilgi odaklı bir yaklaşımla ele 

alarak bölgenin kaynaklarını doğru yönlendirme, başta özel sektör kamu ve sivil 

toplum olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri arasında iletişim kanalları 

oluşturma, insan sermayesini geliştirme ve sürdürülebilirlik temel ilkeler olmuştur. 

Gelişme 

Eksenleri 

Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik / Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma / 

Turizmde Çeşitlilik / Sosyal Kalkınma ve İstihdam / Sürdürülebilir Çevre ve Enerji / 

Ulaşım ve Lojistik 

Sanayide verimlilik ana gelişme eksenlerinden biri olarak belirlemiş ve rekabetçilik 

de sanayi verimliliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda rekabet gücü oluşmada 

sanayinin diğer sektörlere göre daha öncelikli tutulduğu söylenebilir.  

Yenilikçilikle ilgili bir vurgu olmamakla birlikte, sanayi ve tarımda verimlilik, 

turizmde çeşitlilik ve sürdürülebilir çevre-enerji eksenleri dolaylı olarak yenilikçilik 

gerektiren alanlar olarak görülmektedir.  

Amaç / Hedefler Gelişme eksenlerine göre belirlenen amaçlarda da tematik vurgular olduğu 

görülmektedir: 

Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik:  

Sanayi üretiminde kurumsallaşmayı geliştirmek ve işbirliği oluşumlarını 

destekleyerek verimliliği artırmak / Sanayide ar-ge ve yenilikçiliği geliştirerek 

rekabetçiliği artırmak / Markalaşma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek 

rekabet gücünü ve verimliliği artırmak / Sanayide katma değeri yüksek mal 
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üretimini artırmak 

Sanayide ucuz işgücüne dayalı rekabetin terk edilip yerine ar-ge ve yenilikçiliğe 

dayalı rekabetin öne çıkarıldığı görülmektedir. Sektörel bir vurgu olmamakla 

birlikte gerek yüksek teknolojili sektörlerde gerekse geleneksel sektörlerde katma 

değeri yüksek mal üretimi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda belirlenen hedefler “ar-ge ve yenilikçiliği artıracak kuruluşların, 

işbirliği oluşumlarının etkinliğinin ve yeni oluşumların sayısının artırılması”, “yeni 

geliştirilen ürün sayısının, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent sayısının 

artırılması” olmaktadır. Markalaşma konusunda belirlen hedefler “yenilikçilik ve 

markalaşmaya yönelik girişimcilik faaliyetlerinin desteklenerek girişim ve girişimci 

sayısının artırılması” ve “yatırım ortamının iyileştirilmesi”dir.  

Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma 

İstikrarlı bir ortamda, katma değer üreten rekabetçi hayvansal üretim yapılması / 

Gıda güvenliği ile birlikte, kalite ve verimliliği artırarak, pazar şansı yüksek bitkisel 

ürünlerin üretimini yapmak / Tarım, hayvancılık ve sanayi entegrasyonunun 

sağlanması ve tarımsal pazarlama altyapısının güçlendirilmesi / Kırsal ekonominin 

gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı 

sağlanması ve kırsal toplumun yaşam şartlarının iyileştirilmesi 

Tarımda kalite ve verimlilik bir amaç olarak tanımlanırken katma değeri ve pazar 

payı yüksek ürünler üzerinde vurgu yapılmıştır. Tarım -hayvancılık ve sanayi 

entegrasyonu, rekabet gücüne yönelik potansiyeller taşıyan bir amaç olmaktadır.  

Pazarlamaya uygun tarımsal ürün yetiştirmek ve pazarlama kanallarının 

geliştirilmesi hedefler arasında yer almıştır.  

Turizmde Çeşitlilik 

Alternatif turizm ürünleri geliştirerek turizmin dört mevsime yayılması / Konaklama 

kapasitesinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi / Bölgedeki turizm 

imkânlarının etkin şekilde tanıtılması / Tarihi eserlerin korunması, turizm altyapısı 

ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi / Bölgeye özgü folklorik değerlerin yaşatılması 

Turizmin çeşitliliği ve dört mevsime yayılması boyutu bir turizm merkezi olarak 

rekabet gücünün artırılmasını içermektedir. Bunun dışında yenilikçilikle ilgili bir 

vurgu yapılmamıştır.  

Kış Turizminin dünyadaki diğer merkezlerle rekabet etmesi hedefler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca farklı turist profillerinin beklentilerine cevap verecek türde 

konaklama tesisi yapılması da hedeflenmektedir. 

Sosyal Kalkınma ve İstihdam 

Mesleki ve teknik eğitimi bölgenin temel ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırıp 

geliştirerek, işgücü niteliğinin artırılması / İstihdamın arttırılması / Eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin güçlendirilmesi / Bölgeye özgü sosyal içerme stratejilerinin 

geliştirilmesi / Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılarak kentli kimliğinin 

güçlendirilmesi 
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Rekabet gücünü de desteklemek üzere işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik 

amaçlar tanımlanmıştır.  

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji 

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınması / Sürdürülebilir atık 

yönetiminin sağlanması / Sağlıklı kentleşme ve afet risklerinin azaltılması / Uluslar 

arası sözleşmelere uyum ve farkındalığın artırılması / Yenilenebilir enerji 

potansiyelinin ortaya konulması ve kullanılması / Enerji verimliliğinin sağlanması 

Sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı yenilik gerektiren 

araştırmaya dönük ve başarı kazanılması halinde rekabet gücünü destekleyici 

alanlardır. 

Bu bağlamda belirlenen hedefler arasında “enerji tasarrufunu artırıcı faaliyetlerin 

yaygınlaştırılması” hedefi yenilikçi uygulamalar açısından taşıdığı potansiyelle 

dikkat çekmektedir  

Ulaşım ve Lojistik 

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve ulaşım ağları arasında entegrasyonun 

sağlanması / Lojistik sektörünün geliştirilmesi / Kent içi ulaşımın hızlı, güvenli ve 

entegre hale getirilmesi 

Ulaşım altyapısının ve lojistik sektörünün geliştirilmesi sanayi başta olmak üzere 

diğer sektörleri destekleyici, maliyetleri düşürücü ve dolayısıyla rekabet gücünü 

destekleyici bir amaç olmaktadır.  

“Lojistik merkezlerinin geliştirilmesi” ve “lojistik sektörüne yönelik bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması”, bu amaca yönelik 

olarak belirlenmiş hedefler arasındadır. 

Stratejiler Belirlenen amaç ve hedeflere bağlı bazı stratejiler tanımlanmıştır. Bunlar içinde 

rekabet gücü ve yenilikçilikle ilgili olanlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Sektörel araştırma merkezlerinin kurulması 

 Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak oluşumların kurulması 

 Üniversitelerin ar-ge kapasitelerinin geliştirilmesi 

 İşletmelerin ortak ar-ge merkezi, test laboratuarı kurmalarının teşvik edilmesi 

 Teknik kongrelerle yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi 

 Yeni ürün geliştirmeye yönelik faaliyet ve eğitimlerin yaygınlaştırılması 

 Patent alınmasının teşvik edilmesi 

 Yeni ürün geliştirme ve tasarımına yönelik ekipman ihtiyacının belirlenmesi 

 İşletmelerin girişimcilik faaliyetleri için finansal kaynaklara ulaşımını 
kolaylaştırmak için teknik destek verilmesi 

 Markalaşmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi 

 Bilişim sektöründe girişimcilik için altyapı oluşturulması 
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 Yatırım için bölgenin yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtımının yapılması 

 Teknik tekstil, ileri seramik, elektrikli otomobil ve organik gıda türevi ürünlere 
geçişin sağlanması 

 Katma değer oluşturacak tasarım projeleri ve firmalarının geliştirilmesi ve 
katma değeri yüksek ürünlerin pazarlanması 

 İthal edilen ara ürünlerin yerlileştirilmesini sağlayacak yerli girdi oranını 
yükseltecek faaliyetlerin artırılması 

 Madencilik ürünlerinin işlenmiş olarak ihracının sağlanması 

 Meyve sebzeleri işleyerek ihraç edecek altyapının geliştirilmesi 

 İyi tarım ve organik tarım uygulamalarının teşvik edilerek katma değeri yüksek 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesi 

 Modern sulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması 

 Kaliteli ve rasyonel girdi kullanımının sağlanması 

 Tarımsal işletmelerin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ISO22000 vb 
standartları almaları için işletmelere yönelik gerekli eğitim çalışmalarının 
artırılması 

 Yaş sebze ve meyve ürünlerinde pestisit ve hormon kalıntı miktarının 
saptanabileceği, süt ve et mamullerinde mikrobiyolojik analizlerin 
yapılabileceği laboratuarlar kurulması 

 Modern örtü altı üretimin yaygınlaştırılması 

 Kaliteli ve sertifikalı tohum yetiştirilmesinin özendirilmesi 

 Yöreye ve toprak yapısına uygun meyvecilik ve sebzecilik analizlerinin teşvik 
edilmesi 

 Muhafaza ve soğuk hava depolarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması 

 İyi tarım uygulamaları için gerekli teknik personelin üreticiler arasından 
seçilmesi ve eğitilmesi 

 Güncel tarımsal yayınların da olduğu köy kütüphanelerinin kurulması 

 Kamu ve özel sektör işbirliği ile kongre ve fuar tesislerinin ulusal ve uluslar 
arası ölçekte tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artırılması 

 Hedef kitlesi özel olarak belirlenmiş ve entegre ürünlerin sunulduğu modern 
termal sağlık merkezlerinin oluşturulması 

 Mevcut kaplıcaların yeniden düzenlenerek modern sağlık merkezlerine 
dönüştürülmesi 

 Dünyadaki önemli kış sporları merkezleri örnek alınarak bölgede kış sporlarına 
uygun modern tesislerin yaygınlaştırılması 

 Uludağ’da kış sporları için gerekli altyapı ve üst yapı yatırımları sağlanarak 
uluslar arası kış sporları organizasyonlarının bölgede yapılmasının sağlanması 

 Mevcut turistik tesislerden günümüzün tüketici taleplerine artık cevap 
vermeyen ve rekabetçilik vasfını kaybedenlerin belirlenmesi ve yenileme 
çalışmalarının teşvik edilmesi 
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 Bölgenin tanıtımına yönelik marka kent çalışmalarının geliştirilmesi 

 Yurt içi ve dışına yapılan turizm fuarlarına katılımın özendirilmesi 

 Bölgeye özgü folklorik değerler için markalaşma çalışmalarının 
yaygınlaştırılması 

 Bölgenin ulusal ve uluslar arası tanıtım faaliyetlerinin artırılması, yatırım için 
cazip olan bölgelerin ve olanakların envanterinin çıkarılması 

 Atıkların bertarafı konusunda ileri teknoloji uygulamalarına yönelik 
araştırmaların teşvik edilmesi 

 Yenilikçi çevre teknolojilerinin kullanımının genişletilmesi 

 İhtisas organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılarak mevcut kirletici 
sanayilerin bu alanlara taşınması 

 Yenilikçi ve çevre dostu üretim teknolojileri kullanımının artırılması 

 İleri teknoloji ürünü olan verimi yüksek cihazların üretiminin yaygınlaştırılması 

 Enerji verimliliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması 

 Karayolu-demiryolu yük aktarmaya yönelik intermodal terminal istasyonlarının 
oluşturulması 

 OSB, liman ve büyük fabrikalara demiryolu bağlantısının sağlanması 

 Bursa-Yenişehir-Bilecik hızlı tren hattının tamamlanması 

 Lojistik merkezlerin kurulması için bölgede uygun yerlerin belirlenmesi 

 Bölgedeki üniversitelerde sektörle ilgili bölümler / programlar açılarak lojistik 
eğitimin yüksek öğrenim düzeyinde verilmesi 

 Elektronik ticaretin desteklenmesi 

 Lojistikte bilişim ve iletişim standartlarının oluşturulması 

Eylem Planları / 

Projeler 

Eylem planı bulunmamaktadır. 

Faaliyet adımları 

/ işler 

Faaliyet adımı tanımlanmamıştır. 

Ne derece 

gerçekleşmiş? 

Plan kapsamında detaylı bir mevcut durum analizi yapılmış ve bölge ile ilgili pek 

çok veri toplanmıştır. Sonuç olarak oluşturulan GZFT analizinde elde edilen fırsat ve 

tehditlere ilişkin ifadeler PESTLE analizi ile etkileri ve gerçekleşme ihtimalleri 

bakımından anketler yardımıyla puanlanmıştır.  

Uluslararası gelişmeler ve beklentilerle ilgili değerlendirmelerde “yenilik ve bilgi 

odaklı ekonomik rekabetçiliğin öne çıktığı (bu) süreçte bölgedeki girişimcilik ve 

yenilikçilik potansiyelinin ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan 

bir kalkınma modelini” gerçekleştirebileceği ifade edilmektedir.  

Bu aşamaya kadar yeterince vurgulanmasa da uluslar arası gelişmeler bölümünde 

turizm de önemli bir rekabetçilik başlığı olarak ifade edilmiştir. Bölgenin “marka 

değeri taşıyan birçok tarım, sanayi ve turizm ürününü ve değerini yeterli tanıtım ve 
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pazarlama ile uluslar arası düzeyde rekabetçi hale getirebilme potansiyelini 

barındırdığı” savunulmuştur. Bu potansiyelin gerçekleşmesinin koşulu ise altyapı 

yatırımlarının tamamlanmasına ve tanıtıma bağlanmıştır.  

AB’ye üyelik çerçevesinde sanayi için sektörel değerlendirmeler yapılmıştır. Tekstil 

ve hazır giyim sektörünün yeterince hazırlıklı olunmaması ve AB karar 

mekanizmalarına dahil olunmaması nedeniyle olumsuz etkilendiği, buna karşın 

otomotiv sektörünün rekabetçi bir üretim merkezi haline gelmekte olduğu tespiti 

yapılmıştır. Gıda sektörünün ise AB ile rekabette olumsuz etkilendiği, sektörün 

tarım politikaları nedeniyle rekabet etmekte zorlandığı belirtilmiştir.  

Vizyon cümlesi genel olarak Bursa ile ilgili ana konuları içermektedir. Benzer 

şekilde gelişme eksenleri de sanayi, tarım, turizm, sosyal kalkınma, çevre-enerji ve 

ulaşım-lojistik konularında yoğunlaşmıştır. Bu eksenler arasında bir öncelik 

belirtilmemekle birlikte yenilikçilik ve bilgi odaklı rekabetçilik bu eksenler içindeki 

öncelikleri ve eksenlerin birbirleriyle kesişim noktalarını belirlemektedir. 

BEBKA planı henüz tamamlanmış olması ve bölgesel bir plan olması nedeniyle 

uygulamada gerçekleşme düzeyini kestirmek şu an için mümkün değildir. Planda 

performans göstergeleri de belirlenmiştir ancak bu sürecin nasıl izlenip kontrol 

edileceği net değildir.  

 

3.1.1.2. Planın Sektörlere göre Bursa İli’ne ilişkin kararları 

 
Sanayi: 
Sanayi alanındaki birçok sektörde Türkiye’nin önemli imalatçıları bölgede bulunmaktadır. Bursa için 
tekstil ve hazır giyim ile makine ve otomotiv, Eskişehir için makine ve elektrikli techizat imalatı, 
seramik ve gıda sektörleri, Bilecik’te ise cam, seramik, çimento gibi metal dışı ürünler ön plana 
çıkmaktadır. Bölge planında yeni OSB alanı planlanmamış olup mevcut OSB’lerde doluluk oranının 
artması ve daha etkin kullanılması hedeflenmektedir. Planın mekansal gelişim şemasında Bursa, 
Bilecik, Eskişehir Merkezleri ile İnegöl, Gemlik, Söğüt, Bozüyük ve İnönü ilçeleri imalat sanayi odakları 
olarak planlanmıştır. 
Bursa Eskişehir ve Bilecik İllerinden oluşan TR41 Bölgesinin mekansal gelişim şemasında tarım, turizm 
ve sanayi odaklı gelişmelere ağırlık verilmiştir. Bölgenin gelişme potansiyelinden hareketle imalat 
sanayi gelişme ve tarımsal gelişme koridorları öngörülmektedir. Bursa ve Eskişehir merkezleri 
300.000’i geçen nüfusları ile 1. derece merkezler olarak belirlenmiştir.  
Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde başlamış olan tarım-sanayi entegrasyonunun daha 
da geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu il ve ilçe merkezleri mekansal gelişim şemasında tarım ve tarıma 
dayalı sanayi gelişme odakları olarak belirlenmiştir. 
 
Sanayi sektörünün gelişimine ilişkin ana kararlar; 

 Sanayi üretiminde kurumsallaştırmayı geliştirerek ve işbirliği oluşumlarını destekleyerek 
verimliliği artırmak 

 Sanayide AR-GE ve yenilikçiliği geliştirerek rekabetçiliği artırmak 

 Markalaşma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek rekabet gücü ve verimliliği artırmak 

 Sanayide katma değeri yüksek mal üretimini artırmak 
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Turizm: 
Planın turizm sektörüne ilişkin kararları planlama alanında yer alan tüm illerin turizm potansiyellerinin 
geliştirilmesi amacını taşımaktadır. 
 

 Alternatif turizm ürünleri geliştirerek turizmin 4 mevsime yayılması  

 Konaklama kapasitesinin nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi 

 Bölgedeki turizm olanaklarının etkin biçimde tanıtılması  

 Tarihi eserlerin korunması ,turizm altyapısı ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi 

 Bölgeye özgü folklorik değerlerin yaşatılması 
 
Ticaret ve Hizmetler: 
Ticaret ve Hizmetler Sektörü istihdam payının artmakta olduğu, bu artışın ana nedeninin tarım 
sektöründen göçle yapılan geçişler olduğu ifade edilmektedir. Bursa Serbest Bölgesi’nin 2009’ daki 
ticaret hacmiyle bölgenin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden olduğu , TR 41 Bölgesinin dış 
ticaret fazlası olduğu, dış ticaretin tamamına yakınının Bursa’dan yapıldığı, ihracat ve istihdam da 
önem arz eden doğrudan uluslararası yatırımların Bursa da iyi konumda olduğu  ifade edilmektedir.  
Bursa da denizyolu ve karayolu taşımacılığının geliştiği ancak bölge lojistiğinde en önemli problemin 
üretim yerlerinden denizyolu, karayolu, demiryolu terminallerine erişimin güçlüğü gösterilmektedir. 
Bursa-İzmir otoyolu projesi, lojistiği olumlu etkileyecektir. Kamu yatırımları Bursa ve Bilecik’te 
ulaştırma sektöründe yoğunlaşmıştır. Gemlik Limanı Bölge Limanıdır. Bursa-Bilecik tren yolu 
bağlantısı Ankara-İstanbul hızlı tren hattına eklenecektir. 
TR41 Bölgesinde GSKD’in Türkiye’de en yüksek 3. sırada olduğu belirtilmektedir. GSKD paylarında 
hizmetler sektörünün ilk sırada yer alması, bunu sanayi ve tarımın izlemesi, hizmetler sektörünün 
gelişme düzeyinin göstergesi olarak algılanmalıdır. Hizmetler Sektörü alt sektörü olarak Bankacılık 
tüm dünya ekonomilerinde son derece önemli bir yere sahiptir. TR 41 Bölgesi içinde Bursa’nın 
mevduat bankaları (kamusal,özel,ve yabancı) şube sayısı ilk sıradadır. Bölgede illere göre mevduat, 
illere göre toplam kredi miktarlarında da Bursa ilk sırayı almaktadır. Kişi başına ortalama mevduat ve 
kredilerde Bursa Türkiyede 8. sıradadır. 
 
 
Kültürel Yapı: 
Planda kültürel miras “turizmde çeşitlilik” ana gelişme ekseni başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık 
altında tarihi eserlerin korunması, turizm altyapısı ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile bölgeye özgü 
folklorik değerlerin yaşatılması amaçları altında tanımlanan hedefler; 
 

 Tarihi eserlerin korunması, ihtiyaç olanların restore edilmesi, 

 Bölgeye ait folklorik değerlerinin (İznik çinisi, Lületaşı, Kınık toprak ürünleri ve yemek kültürü) 
yaşatılması ve tanıtılmasıdır. 

Bu hedefler çerçevesinde tanımlanan stratejiler ise; 

 İhtiyaç duyulan tarihi yapıların restore edilmesi, çevre düzenlemelerinin geliştirilmesi, 

 Tarihi eser restorasyonunda çalışan personelin restorasyon konusundaki bilinç düzeyini 
yükseltmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere eğitim programları düzenlenmesi, 

 Tarihi Şehir bölgelerinde yapılacak her türlü yapının buradaki tarihi ve kültürel dokuyu 
bozmayacak Ģekilde geliĢtirilmesi ve hava, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturmayan yapıların 
özendirilmesi, 

 Bölgedeki el sanatlarının yaşatılması, üretimlerinin sürdürülmesi, istihdam ve turizmde talep 
oluşturması için teşvik edilmesi ve bu konuda yapılacak ödüllü yarışmaların özendirilmesi, 

 Bölgeye özgü el sanatları faaliyetlerinin yürütülebileceği örnek atölyelerin geliştirilmesi, 

 Bölgeye özgü folklorik değerler (Çini, Karagöz–Hacivat, Kılıç Kalkan, İskender, Kemalpaşa, 
Lületaşı, Kalsedon taşı, Savat, Kınık toprak ürünleri vs.) için markalaşmaya dönük çalışmaların 
yaygınlaştırılmasıdır. 
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Doğal Yapı: 
Planda gelişme eksenleri ve amaçlar belirlenirken; 

 çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınması 

 sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması 

 uluslararası sözleşmelere uyum farkındalığının artırılması (Kyoto, Ramsar, vb.) 

 hayvansal üretimde istikrarın sağlanması ve rekabet gücünün artırılması 

 bitkisel üretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefler arasında yer almaktadır. 
 
Ulaşım ve Altyapı: 
Planın amaçları arasında ‘Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım ağları arasında entegrasyonun 
sağlanması’ yer alırken söz konusu amacın hedefleri arasında ‘Gemlik Limanı’nın geliştirilmesi’ ve 
‘Yenişehir Havaalanı’nın kargo taşımacılığında aktif hale getirilmesi’ bulunmaktadır.  
 

3.1.2. Güney Marmara (Çanakkale ve Balıkesir) Bölge Planı’nın Bursa ile ilişkili kararları 

 

 Bölgenin doğusu doğrultusunda, Bursa yönünde geliştiği ve Bursa’nın etkisi altında kaldığı 
belirtilmektedir. Bölgenin mekânsal gelişmesine bu yönde devam edeceği düşünülmektedir  

 Bölgenin İstanbul, İzmir ve Bursa gibi merkezlere ulaşımının zayıf olması ticaret kapasitesinin 
artmasını engellemektedir. Ancak buralara yakın ilçeler ticaret merkezi olarak 
gelişebilmişlerdir. 

 İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara yakınlık güçlü yan olarak gösterilmiştir. 

 Sanayi Bandırma- Susurluk- Balıkesir yayından Bursa’ya doğru gelişmektedir. 
 

3.1.3. Bilecik Çevre Düzeni Planı’nın Bursa ile ilişkili kararları 

 

 İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara yakınlık güçlü yan olarak gösterilmiştir. 

 Bursa ve Bilecik arasında yerel düzeyde aşağıdaki eklemlenme olanakları tanımlanmıştır 
Bilecik- Yenişehir : SANAYİ 
İnegöl- Pazaryeri : SANAYİ  
Bozüyük- İznik- Kütahya: ÇİNİCİLİK, SERAMİK VE PORSELEN ÜRÜNLERİ, MERMERCİLİK 
Osmaneli-İznik: TURİZM, İNANÇ, TERMAL, TARİH, KÜLTÜR, SANAT VE AGRO-EKO TURİZM 
Osmaneli- Yenişehir: YAŞ MEYVE-SEBZE, ÇİÇEKÇİLİK  

 Bölge düzeyinde Bursa- İnegöl- Bozüyük- Eskişehir aksının bölge düzeyinde işlevsel 
entegrasyon potansiyeli barındırdığı belirtilmiştir. 

 Gemlik Limanı ve Yenişehir Havaalanı Bilecik’in yeni küresel açılım olanakları olarak 
tanımlanmıştır. 

 Bozüyük-Bilecik ulaşım aksları üzerinde üretime, depolamaya ve taşımacılığa dayalı 
faaliyetlerin yer alması. 

 

3.1.4. Sakarya Çevre Düzeni Planı’nın Bursa ile ilişkili kararları 

 

 “İstanbul, İzmit ve Bursa üçgeninde sanayinin yoğunlaşması Sakarya İl’ini yatırım alanı 
alternatifi olarak değerlendirilmesine olanak verdiği” belirtilmektedir. İl, kendini bu bölgelere 
yakın konumlamak isteyen fakat maliyetler ve yer seçimi sorunları nedeni ile doğrudan bu 
illere giremeyen sanayi kuruluşlarına ulaşmayı hedeflemektedir. 
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 Planda Sakarya’nın otomotiv, mobilya ve gıda sektörlerinde büyüdüğü vurgulanmaktadır. Söz 
konusu sektörler Bursa için de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Sakarya Bursa ile bu 
sektörlerde rakip konumundadır. 

 

3.1.5. İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Bursa ile ilişkili kararları 

 
İstanbul Metropoliten Alanı’nın Planlanmasında Marmara Bölgesi Bağlantılı Değerlendirmeler 
Raporu’nda İstanbul ve yakın çevresi için bir mekansal gelişme perspektifi çizilmeye çalışılmış ve bu 
perspektif “Kalamarmara” şeklinde adlandırılmıştır. Bu perspektif çizilirken Marmara Bölgesi’ndeki 
illere ait birçok veri, plan ve proje incelenmiş ve bütüncül bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır.  
Bununla beraber sektörel ilişkilerin ne olduğu, ne tür mal, bilgi veya yolcu akımlarının gerçekleştiği, 
fonksiyonel olarak hangi odak noktalarının birbirleriyle ilişkileri olduğu açıkça ortaya konulamamıştır. 
Raporda İstanbul ve Bursa arasında ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, çok merkezli bir bölgesel yapının 
nasıl sağlıklı bir şekilde geliştirilebileceği fazla tartışılmamış, bunun yerine bazı mevcut akslar ifade 
edilerek bunlara ek olarak bir sanayi aksı önerilmiştir. Mevcut odakların İstanbul’dan desantralize 
edilecek ekonomik faaliyetlerin yeni yerleşim alanları olabileceği vurgulanmış, ancak ne kadar sanayi 
alanının ya da işletmenin hangi odaklara desantralize olabileceği konusu yine açıklanmamıştır.  
 

 İstanbul’dan sanayinin desantralizasyonu sürecinde Balıkesir-Bursa-Bilecik’ten oluşan Batı-
Doğu eksenli  bir sanayi aksı ile Bilecik-Sakarya arasında oluşturulacak bir dikey aksın 
buluşturulması 

 Bilecik üzerinden Eskişehir’e sanayinin yayılması 

 Adapazarı  - Bilecik aksında bir kalkınma koridoru tasarlanması yer almaktadır.  
 
Güneydoğu Marmara Altbölgesi olarak tanımlanan alanda önemli gelişme aksları şöyle ifade 
edilmiştir: 
 
• Bandırma-Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk-Balıkesir 
• Bursa-Karacabey 
• Bursa-Mustafakemalpaşa 
• Gemlik-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir 
• İnegöl-Yenişehir  
 
Bursa Çevre Yolu ve Yenişehir – Bozüyük Duble Yol çalışmalarının bu aksları kuvvetlendireceği 
öngörülmüştür. İzmit Körfezi Köprü Geçişi’nin Yalova üzerinden Bursa’ya yönelecek ve oradan 
Balıkesir üzerinden İzmir ve Eskişehir-Afyon yük taşımacılığını etkileyeceği öngörülmüştür. Ayrıca 
Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu ürünlerinin de Marmara Bölgesi ve İstanbul’a bu aks üzerinden 
taşınacağı da öngörülmektedir. 
 

 Bursa- İnegöl-Bozüyük Sanayi Aksı’nın, İstanbul-İzmit-Adapazarı-Düzce Aksı ile Bozüyük-
Bilecik-Adapazarı aksı açılarak birleştirilmesi önerilmektedir. Bu sayede İstanbul’daki 
sanayinin desantralizasyonuna katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. 

 Bilecik-Yenişehir-Gemlik aksının demiryolu ile bir yan kol olarak geliştirilebileceği ise 
dipnotlarda ifade edilmiştir. Bu yaklaşımın yukarıdaki Eko-tarım fırsatı ile ne kadar uyuştuğu, 
önerilen aksın fonksiyonunun ne olabileceği açıkça ifade edilmediğinden anlaşılamamıştır.  
 

 Söğüt OSB’deki atıl kapasitenin (İstanbul’u düşünen) potansiyel girişimciler için alternatif 
olabileceği ifade edilmiştir.  
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 Bursa İl Merkezi’ndeki Deri Sanayii, Kestel, Demirtaş ve Yenişehir’deki OSB’lerdeki atıl 
kapasitenin İstanbul’daki sanayinin desantralizasyonu için düşünüldüğü açıkça ifade edilmiştir  
 

 Ancak bunların Uluabat, İznik Gölleri, Kocaçay ve Susurluk Havzası ve Uludağ Milli Parkı’nın 
korunması yaklaşımları ile değerlendirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir. 

 

3.1.6. Bursa İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2010-2014 

3.1.6.1. Planın Vizyon, İlke, Amaç ve Stratejileri 

 

Vizyon: Kurumsallaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olarak; katılımcı, şeffaf, 

ulaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleriyle, esnek ve hızlı karar alabilen, gelecek yönelimli, 

amaç ve sonuç odaklı bir şekilde Bursa’ya güvenilir, verimli, etkin ve kaliteli hizmet vermek” 

İlkeler katılımcı, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilirlik  

Gelişme Eksenleri Tarım, altyapı ve çevresel gelişim 

Amaç / Hedefler Tarım ve kırsal kalkınmada kaynakları etkin kullanarak verimliliği artırmak  

 Modern tarımsal sulama yöntemleri ile kırsal kesimin gelir düzeyini yükseltmek  

 Toprak ve su kaynaklarını kullanarak tarımsal verimliliği artırmak 

Altyapı ve ulaşım hizmetlerini geliştirerek ihtiyaçları karşılamak 

 Hizmet alanında yer alan yerleşim birimlerinin yol ve ulaşım problemlerini çözmek 

 Hizmet alanında yer alan yerleşim birimlerinin içme suyu ve kanalizasyon 
problemlerini çevreye duyarlı yöntemlerle çözmek 

 Sorumluluk alanındaki çalışmaların kalitesini artırarak sürekliliğini sağlamak 

Çevre ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,korunmasını sağlamak 

 Sorumluluk sahasındaki doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

 Çevreye bütünsel yaklaşım ile yaşam standardını yükseltmek 

İmar, yapı ve emlak hizmetleri ile mekansal gelişmeyi sağlamak 

 Hizmet kalitesinin arttırılması için görev alanı kapsamında yapım, onarım ve 
denetim işlerine destek vermek 

 Sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine uyumlu olara il genelinde mekansal 
gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli planların 
yapılması ve uygulanmasını sağlamak 

 İdaremize ait taşınmazları etkin ve verimli kullanarak öz gelirlerin artırılmasını 
sağlamak 

 Hizmet alanındaki taşınmazların kamu yararına kullanılmasını sağlamak 

Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişmeyi artırmak 

 Toplumda dezavantajlı grupların sosyal yaşamla bütünleşmesini sağlamak 

 İlin yazılı kaynak ve belgeler yönünden birikimini yarınlara taşımak için bir şehir 
bibliyoteği oluşturarak bu varlığı sahne sanatları, müzik ve diğer kreatif 
düzenlemelerle bütünleştirmek 
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Stratejiler 
Tanımlanan stratejiler tanımlı amaçların altında özetlenmiştir. Bu nedenle sayıca çok 

olduklarından bu değerlendirmede tek tek yer verilmemiştir. Göze çarpan önemli noktalar, 

özellikle çevre ve doğal kaynakların korunması en detaylı stratejilerin olduğu 

amaçlardandır. Genel olarak, amaçlara ulaşmak için, dışarıdan hizmet alımı, insan 

kaynaklarının eğitim yoluyla geliştirilmesi, araştırma ve denetim gibi yaklaşımlar 

tanımlanmıştır. Çevre Düzeni Planı’nın yapılması ise, İmar, Yapı ve Emlak Hizmetleri ile 

Mekansal Gelişmeyi Sağlamak amacı altında tanımlanan bir strateji olarak ifade edilmiştir.   

Eylem Planları / 

Projeler 

Ayrıca Eylem Planı – Proje tanımı yoktur. Bunlar yerine göstergeler bulunmaktadır. 

Faaliyet adımları / 

işler 

Tanımlanmamıştır. 

Ne derece 

gerçekleşmiş? 

Yalnızca plan incelenmiştir, ayrıca gerçekleşme oranları ile ilgili bir belgeye ulaşılamamıştır.  

 

3.1.6.2. Planın Sektörlere göre Bursa İli’ne ilişkin kararları 

 
İl özel idare yetki ve sorumluluğunda ağırlıklı tarım alanlarının bulunması nedeniyle tarımsal alanların 
korunması ve geliştirilmesi, altyapı ve sosyal ve teknik donatı alanlarının geliştirilmesi ile özellikle 
kırsal kesimde yaşam kalitesinin artırılması yönünde hedef ve stratejiler ağırlık kazanmaktadır. 
 
Madencilik; 
Madencilik sektörüyle ilgili doğal kaynakların tespiti, kayıt altına alınması ve daha rasyonel 
kullanılması yönünde çalışmalar yapılması stratejik planın sanayi/madencilik sektörleri açısından 
üzerinde durduğu önemli hususlardan biridir. 
 
Konut ve Yaşam Kalitesi; 

 “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 
boyut da göz önüne alınarak etapla 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 islah edilmeli, mevcut konut alanları tasfiye 
edilmelidir”.  
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Kültürel Yapı: 
Bursa İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2010-2014, kültür varlıklarının korunması konusunu üçüncü ve 
dördüncü faaliyet alanları olarak tanımlanan “İmar, Emlak ve Mekansal Gelişim” ile “Sağlık, Sosyal ve 
Kültürel Gelişim” başlıklarında irdelemektedir. Bu kapsamda tanımlanan hedefler,  
 

 İmar, yapı ve emlak hizmetleri ile mekansal gelişmeyi sağlamak amacı çerçevesinde kültür ve 
tabiat varlıklarını koruma kanunu gereğince koruma ve uygulama çalışmalarını etkin ve 
verimli bir şekilde yürütmek, kamu için gerekli projeleri yapmak,  

 Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişmeyi artırmak için Bursa‟nın 
yazılı kaynak ve belgeler yönünden birikimini yarınlara taşımak için bir şehir bibliyoteği 
oluşturarak bu varlığı sahne sanatları, müzik ve diğer kreatif düzenlemelerle bütünleştirmek,  

 Bursa’nın tarihsel bütünlüğünü oluşturan yapıların restore edilerek gün ışığına çıkarılmasını 
ve insanlarda bir şehir estetiği terbiyesi doğmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.  

 
Altyapı: 
Altyapı ve Çevresel Gelişim başlığı altındaki amaç ve hedefler aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 Altyapı ve ulaşım hizmetlerini geliştirerek ihtiyaçları karşılamak 

 Hizmet alanımızda yer alan yerleşim birimlerinin yol ve ulaşım problemlerini çözmek 

 Hizmet alanımızda yer alan yerleşim birimlerinin içme suyu ve kanalizasyon problemlerini 
çevreye duyarlı yöntemlerle çözmek 

 Çevreye bütünsel yaklaşım ile yaşam standardını yükseltmek 
 
Planda altyapı ile ilişkili stratejiler; 
 

 ‘’Uluabat Gölü, İznik Gölü ve Nilüfer Çayı'nın 5 km'lik koruma bandı içerisinde yer alan köy 
yerleşim birimlerindeki atıksular çevreye duyarlı yöntemlerle uzaklaştırılacaktır.’’ 

 ‘’İznik ve Uluabat Gölü yakın koruma havzası içerisinde kalan köylerin, katı atıklarının 
toplanarak depolama alanlarına nakli ve nihai bertarafına yönelik proje üretilecektir.’’ 

 ‘’Anılan hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülmesi sağlanacaktır.’’ 

 ‘’Nilüfer Çayı’ndaki çevre kirliliğini önleyici tedbirlere dair toplantı, seminer, etüt, proje, 
hizmet alımı vb. her türlü faaliyet yapılacaktır.’’ 

 ‘’İlimiz yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli arattırılarak İdaremiz hizmetlerinde 
uygulanabilirliğine yönelik planlama ve projelendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.’’ 

 ‘’Köylerimizin içme suyu depolarının ve otomatik klorlama sistemlerinin düzenli olarak çalışıp 
çalışmadıkları denetlenerek tüm köylerimizde içme suyu numuneleri alınıp analizler 
yapılacaktır.’’ 

 ‘’Sorumluluk sahamızdaki tüm köy yerleşim birimlerinde içme suyu ve kanalizasyon 
sağlanacaktır.’’ 

 

3.2. 1998 ONANLI 1/100.000 ÖLÇEKLİ BURSA İLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI-

2020 DENEYİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.2.1 Planlama Süreci ve Planlama Yaklaşımı 

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 3391 sayılı yasa ile 1987 yılında kurulmuştur. 1994 yılında Nazım Plan 
Bürosu’na yeni bir nazım plan yapma görevi verilmiştir.  Nazım Plan çalışmaları ilgili odalar, 
üniversiteler, kamu kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin geniş katılımıyla başlanmıştır. Bu 
çalışmalarda ülke, bölge, metropoliten bölge ve metropoliten alan basamakları dikkate alınmıştır.  
Geniş bir kapsamda ele alınan planlama çalışmalarında merkezi ve yerel düzeyde çok sayıda yetkili 
otoritenin yer alması merkezi ve yerel yönetimler arasında yetki paylaşımı, işbirliği ve eşgüdüm 
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konularını gündeme getirmiş ve 13 Temmuz 1995 tarihinde Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında ortak çalışmaya dayalı bir Protokol imzalanmıştır.   
2020 yılını hedef alan plan şeffaflık ve halk katılımı ilkesi ile sürdürülebilir gelişmenin sağlanması 
ilkelerini benimsemiştir. Plan onaya sunulmadan önce geniş bir katılımla Şehir Danışma ve Dayanışma 
Meclisinin görüşlerine başvurulmuş ve görüş ve eleştiriler değerlendirilmiştir. 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nda “strateji” planı tanımı yer almadığı gerekçesiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı planın 
adından strateji terimi çıkartarak planı “Çevre Düzeni Planı” olarak 19 Ocak 1998 tarihinde 
onaylamıştır.   
Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin hazırladığı “Bursa Kent Raporu”na göre; 1998 onaylı Çevre 
Düzeni Planı’nın gerek hazırlanışı ve onay süreci gerekse getirdiği birçok kavram ile örnek bir çalışma 
niteliğinde olduğu vurgulanmaktadır. Planın hazırlık sürecine kamu kuruluşları, ilçe ve belde 
belediyeleri katılmış, plan kararları Yerel Gündem 21, Kent Konseyinde meslek odaları, sivil toplum 
temsilcileri, sanayiciler, ziraat odaları, üniversite tarafından tartışılmış ve sahiplenilmiştir.   
Planlama yaklaşımında 5P ilkesi (Politika, Plan, Program, Proje, Para) benimsenmiştir. “5P ilkesi ile 
belirlenen kararlar doğrultusunda yapılan plan çalışmalarında amaç, plan olmayıp planlama 
yapmaktır. Amaç, ele alınan sorunları çözmek üzere geliştirilen politika, strateji, taktik ve teknik 
müdahale kararlarını hayata geçirebilmektir.”  Bu tür bir planlama anlayışı durağan ve donmuş bir 
plan değil ön eylemli (proaktif) bir planlama sürecini öngörmektedir.  
Planlama çalışmalarında beklenenler genel olarak üç grupta toplanmıştır: 
 
“1. Sektörel ve sektörler arası eşgüdüm konularında ve değişik ölçeklerde hazırlanacak plan 
kararlarının iç ve dış tutarlıklarını sağlamak; bunları değişik ölçeklerde plan ve plan eki rapor belgeleri 
biçiminde ilgili onama süreçlerinden geçirmek.  
2. Nazım planların uygulama planları arasında kademeli bir birliktelik oluşturarak ilçe 
belediyelerindeki planlama çalışmalarını yönlendirmek. 
3.  Planların yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikleri ışığında program ve proje paketlerini 
geliştirerek planlama ve uygulama arasındaki bağlantıları kurmaktır.” 
 
Planlama yaklaşımı sektörel ve sektörler arası eşgüdümü esas almıştır. Planlama çalışmalarında 
öncelikle sektör bazında mevcut durum ile sorun ve olanaklar tespit edilmesi, daha sonra sektör 
temsilcileri ve ilgililer ile o sektörün sorun ve olanaklarının değerlendirilip bir sektör ana planı ortaya 
konulması öngörülmüştür. Planlama sürecinin sonunda değil, süreç içinde sektör temelli 
müzakerelerin ağırlık kazanması vurgulanmıştır. Bu yöntemle hazırlanacak sektör ana planlarının, 
daha sonra yapılacak sektörler arası müzakere çalışmalarıyla karşılaştırılıp, kent ve bölge bütünü ile 
ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu süreçte planın politika, strateji, taktik ve teknik kararları bağlamındaki iç ve dış tutarlılık çatısının, 
sektör ve kent mantığının karşılıklı tartılması ve tartışılması aracılığı ile adım adım biçimlenmesi 
sağlanacaktır. Bu, SEKTÖR ANA PLANLARI ELEKLEME YÖNTEMİ olarak adlandırılmıştır.   
Bursa Çevre Düzeni Planı, sorunları belirleyen, sorunlara müdahale etme amacını taşıyan, amaç ve 
ilkeler doğrultusunda politik ve stratejik kararları özetleyen doküman olarak tanımlanmıştır. Bursa 
Çevre Düzeni planında fiziki planlamanın üstünde ülkenin ekonomik yapısı, sektörel gelişmeleri 
dikkate alınarak, sorunlar ortaya konarak planlama amacı ve genel ilkeler belirlenmiş, bu amacı ve 
genel ilkeleri gerçekleştirecek stratejik kararlar üretilmiştir. Sorunlara yönelik çözümlerin üst yönetim 
mekanizmalarının işlerliği ile oluşturulması ve tüm yönetim birimlerinin üst ölçekli planlara uyumlu 
şekilde hareket etmesi gerekliliğinin bir kere daha vurgulanma gereği duyulmuştur. Asıl amacı 
belirleyen ve kenti 2000’li yıllara taşıyacak olan koruma stratejileri ve aynı zamanda kenti 
geliştirmeye yönelik stratejiler belirlenerek planın içeriği ve kapsamı ile birlikte fiziki planlardan 
ayrılmıştır. 
ÇDP Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri incelendiğinde Plan Raporu’nda sözü edilen sektör ana 
planlarına ilişkin olarak alt ölçekli nazım planlara girdi sağlayacak bir dizi ana planın hazırlanması 
öngörülmüştür.  
Bunlar sırasıyla; 



28 
 

1. Bursa İli Sulama Ana Planı - Tarımsal Niteliğin ve Verimliliğin Artırılmasına Yönelik 
2. Bursa İli İçme Suyu Ana Planı 
3. Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi, Milli Park ve Av-Yaban Hayatı Koruma Ana Planı 
4. Bursa İli Doğal Sitler ve Kentsel Sitler Koruma Ana Planı 
5. Bursa İli Sanayi Ana Planı 
6. Bursa İli Turizm Ana Planı 
7. Ulaşım Ana Planı diğer Altyapı Planları 
 
Ana planlar yanında bir dizi alt ölçekte hazırlanacak planları yönlendirecek plan kararları da alınmıştır. 
1. Ovaların Korunması Protokolü 
2. Ova Koruması Uygulama Eylem Planları 
3. Su Kirliliği Azaltma Eylem Kararları 
4. İçme Suyu Kaynakları Korunması için Destek Projelerin Oluşturulması 
5. Özel Mahsül Alanlarının Tespiti, Geliştirilmesi için İşbirliği 
 
Sektör Ana Planları Elekleme Yöntemi ile katılımcı bir süreçle hazırlanması öngörülen bu yönlendirici 
sektörel, tematik ve alansal ana plan türleri 1990’ların planlama mevzuatı ve pratiğinde bulunmayan 
hususlar olması açısından dikkat çekicidir. 
Plan hedef yılı 2020 olarak belirlenmiştir. Ancak 2020 hedef yılı çok uzun bir zaman dilimi olarak kabul 
edilmiş ve nüfus projeksiyonları 2005 yılı için de hesaplanmıştır.  2005 yılında projeksiyon hesapları ile 
gerçekleşme arasında bir değerlendirme yapılması için olanak yaratılmıştır. 2005 için öngörülen bu 
değerlendirmenin 2010 yılına kadar ertelendiği anlaşılmaktadır. 
1999 yılında meydana gelen depremler Bursa İlindeki yerleşmeleri de etkilemiştir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi afetler, risk, deprem ve güvenli kent planlaması konularında çalışmalar başlatmıştır. 2000 
yılı Ocak ayında Nazım Plan Bürosu ve Danışmanlar “Bursa Afet Eylem Planı” ve Şubat ayında “Güvenli 
Kent Planlaması” çalışmasını gündeme almışlardır. “Güvenli Kent Planlama” projesi kapsamında doğal 
verilerden hareketle tehlike haritalarının hazırlanması, tehdit altındaki yapılar, yapı stokları, altyapı 
stoğu gibi toplumsal verilerin hasar görebilirlik düzeylerinin saptanması, olası hasar dağılımını 
gösteren senaryoların belirlenmesi ve afet riskli alanların (ARA) özel proje alanı (ÖPA) olarak ele 
alınması ve planlanması konularında çalışmaların başlatılması danışman raporlarında vurgulanmıştır.  
2000 yılı Mart ayında 17 Ağustos Depremi sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar 
devam ederken bu çalışmalara paralel olarak 1998 onaylı 2020 Strateji Planının gözden geçirilerek 
güncelleştirilmesi de gündeme gelmiştir. Revizyon çalışmaları sırasında 1998 ÇDP uygulamaları ile 
ilgili olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler kapsamında bölge ve metropoliten 
planlama basamaklarında bazı eksiklikler saptanmıştır. Belediye sınırları dışında planlama çalışmaları 
genel olarak yetersiz bulunmuş ve eksiklikler tespit edilmiştir. Bu sorunların temel nedeni merkezi 
yönetimin bölge, havza ve il düzeyinde gelişme planları hazırlamamış olmasıdır. Bu nedenle 
yerleşmelerin planlama çabalarını koordine edecek sağlıklı bir planlama çerçevesi bulunmamaktadır. 
2002 senesinde yapılan değerlendirmelere göre 1998 onaylı ÇDP’nin 4 senelik uygulama sürecinde 
bazı önemli sorunlar saptanmıştır. Mücavir alanlarda arazi kullanımı ve yapılaşma faaliyetleri askıya 
alınmamış ve bu hususlarda ilçe belediyelerinin yapacağı uygulamalara ışık tutacak esaslar 
yürürlükteki 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı hükümlerine uygun olarak belirlenip BŞB 
Meclis kararına bağlanmamıştır. Mücavir alanları da içeren Planlama Alt-Bölgeleri (Merkez, Batı 
Koridoru, Kuzey Koridoru ve Uludağ) için 1/25.000 ölçekli planlama çalışmaları başlatılmamış ve 
1/5.000 ölçekli Nazım Planlar tamamlanmamıştır. Mücavir alanlardaki uygulamalara ilişkin olarak, 
Bursa Metropoliten Bölge sınırları içerisinde BŞB (BŞ, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyeleri), 
Valilik ve sayıları 12’yi bulan belde belediyeleri arasında 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Strateji 
Planı uygulama hükümleri gereğince bir yerel planlama ve uygulama koordinasyon mekanizması 
oluşturulamamıştır. 
Revizyon planlama çalışmaları devam ederken 8 Şubat 2002 tarihinde Bursa BŞB’nin 25.258 hektarlık 
mücavir alanına, 24.150 hektar mücavir alan eklenmiştir. Böylece, Bursa Belediyesinin arazi kullanma 
ve yapılaşma, planlama, projelendirme, imar ve denetim konularındaki yetki ve sorumluluk alanı 
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yaklaşık 50.000 hektara çıkmıştır.  50.000 hektara çıkmış olan mücavir alan 1/100.000 ölçekli Bursa 
Çevre Düzeni Planı kapsamında planlanmış olması nedeniyle arazi kullanımı, altyapı ve yapılaşma 
bağlamında kararları alınmıştır. Ancak “Metropoliten Alan Planlama Kurulları” oluşturulmamış ve 
1/25.000 alt-bölge planları da tamamlanmamıştır. Hazırlanan Bursa-Merkez Alt-Bölge, Bursa-Batı Alt-
Bölge 1/25.000 ölçekli planlar ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır. Genel 
olarak 1/25.000 ölçekli planların hazırlanmaması ve onaylanmaması uygulama sürecinin önünde 
önemli bir sorun yaratmaktadır.  
1998 onaylı Çevre Düzeni Planının onaylanmasından yaklaşık 5 sene sonra önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. Bursa Demiryolu projesi ve Havaalanı yatırımlarındaki değişiklikler, Bursa Mücavir 
Alanı’nın iki katına çıkması, yeni belde belediyelerinin kurulması ve özel statülü sit alanlarının 
belirlenmesi, Bursa Toptancı Hali için BŞB sınırları içinde yer bulunması ihtiyacı, yeni sanayi alanlarına 
olan ihtiyaç, afet risk yönetimine ilişkin konular planlama gündemine gelmiştir.  
Söz konusu plan değerlendirildiğinde; 

 Ana Planlar ve Eylem Planları’nın hazırlanmamış olduğu, 

 Alt ölçekli Nazım Planların katılımcı olmayan bir süreçle gecikmeli olarak hazırlanmış olduğu, 

 Belediye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı 

arasında yetki çatışmalarının işbirliği ve eşgüdüm sorunlarına sebep olduğu, 

 Planın uygulanması için bir uygulama programı ve eylem planlarının hazırlanmamış olduğu,  

 Uygulamadan sorumlu kuruluşların ÇDP’yi sahiplenmelerinde ve iletişim kanallarında eksiklik 

olduğu, 

 ÇDP uygulama kararlarının stratejik plan, performans programı ve bütçelere yansıtılamadığı 

kolaylıkla söylenebilir. 

3.2.2. Planın temel ilke ve kararları 

 
Temel Amaç: 
 “2020 yılı için sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması. Bursa’nın tarihsel kimliğinin korunması 

doğrultusunda ve Türkiye’nin kalkınma politikası içinde Bursa ilinin sektörel gelişme hedeflerini, 

planlama ilkelerini belirleyerek bu ilkeler doğrultusunda sağlıklı gelişmesini ve büyümesini temin 

etmektir” olarak tanımlanmaktadır. Planın amaç bölümünde sanayi sektörüne dolaylı olarak referans 

verilmektedir. Bursa’nın konut alanları ve sosyal donatılarına yönelik açık bir amaç yer almamaktadır. 

Ancak “sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre yaratılması” amacının konut alanlarını da içerdiği kabul 

edilebilir. Bursa İl’inde sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması; tarımsal, turistik ve tarihsel 

kimliğinin korunması  ana amaç içinde belirtilmiştir 

 
İlkeler: 
Korumaya İlişkin İlkeler: 
Bitkisel üretimde önemli yere sahip Yenişehir, İnegöl, M.kemalpaşa, Karacabey ve Bursa Ovaları , 
Yatırım yapılıp fiilen sulanan ve ilgili kuruluşların yatırım programlarında bulunan sulaması yapılacak 
bütün araziler ile Mutlak Tarım Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Özel Ürün Arazileri, 
Zeytinlik, Kestanelik, İncirlik gibi özel ürün yetiştirilen alanlar, 
Orman kadastrosu yapılarak belirlenmiş orman özelliği gösteren alanlar, 
İçme ve sulama amaçlı kullanılan su kaynakları ile bunların havzaları ve göllerin koruma alanları, 
Kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarının korunması ilkeleri planda korumaya ilişkin genel ilkeler 
olarak belirlenmiştir. 
Gelişmeye İlişkin İlkeler: 
Gelişme alanlarının tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak belirlenmesi, 
Sanayi alanlarının tarımsal toprak niteliği düşük olan alanlarda OSB olarak belirlenmesi, 
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Kirletici sanayiyi kontrol altına almak, bu amaçla doğal eşiklere dikkat etmek kaydıyla çevre 
tedbirlerini belirlenmesi, 
Mevcut OSB lerde çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla arıtma tesisi yapma zorunluluğunun 
getirilmesi kararları gelişmeye ilişkin ilkeler kapsamında doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin 
sağlanması adına pozitif etki sağlayacak kararlardır. 
Metropoliten Alan ve Planlama Bölgeleri İle İlgili Kararlar: 
Gemlik planlama bölgesinde yeni sanayi alanlarının oluşturulmayacak, 
Mudanya planlama bölgesinde Kentsel sit ve doğal sit kararları aynen devam edecek, 
Mudanya ve Güzelyalı bölgesindeki özel ürün alanları ve doğal eşikler sebebiyle bölge gelişmede 
kısıtlanacak, yeni yerleşim alanları açılmayacak, 
Doğu planlama bölgesinde bulunan su havzaları ve Gölbaşı Göleti nedeniyle gelişmesi kısıtlanacak, 
daha önce alınan sanayi kararları koridor planı yapılana kadar durdurulacak bu plan kararlarının 
irdelenecek, 
Bölgede konut gelişimi ve kirletici sanayi alanı oluşturulmayacak, 
Uludağ Planlama bölgesinde bulunan Uludağ Milli Parkı sınırları 6.6.1996 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile değiştirilerek Alaçam Bölgesi Milli Park sınırlarına dahil edilecek olması, 
Orman Bakanlığı’nın söz konusu planları hazırlayana kadar koruma amacıyla (Milli Park sınırları 
içindeki arazilerde mülkiyetine bakılmaksızın yeni bir tesis yapılmasına izin verilmez; Milli Park sınırları 
içinde ekolojik dengeyi bozacak herhangi bir uygulama yapılamaz; Yaban hayatını tahrip edecek 
davranışlara müsaade edilmez; Doğal dengeyi olumsuz etkileyecek hiçbir orman ürünleri üretiminin 
yapılmaması; Avlanmaya izin verilmemesi; Kontrollü otlatma yapılması; Doğal bitki örtüsünü tahrip 
edecek hiçbir tesise izin verilmemesi) hükümlerini yürürlüğe koyacak olması, 
Merkez Planlama Bölgesi içerisinde kalan Bursa OSB ve Demirtaş OSB de arıtma tesislerinin yapılması 
zorunlu tutulacak, 
Gürsu-Kestel deki sanayi gelişiminin mevcut durumu dışında genişlemesine izin verilmeyecek ve 
mevcut durum iyileştirilecek, 
Duaçınarı ve Balıklı KSS lerinde sanayi niteliğindeki tesislere yer verilmeyecek, 
Ova içindeki noktasal sanayi alanları tasfiye edilecek, 
Ova içindeki noktasal konut alanları rehabilite edilecek, 
Yerleşimin sıhhileştirilmesi amacı ile yeni yeşil kuşaklar ve yeşil alanlar oluşturulacak, 
Batı Planlama Bölgesinde kalan Uluabat gölünün Koruma Bandı belirlenecek ve bu bantta koruma 
hükümleri uygulanacak, 
Bölgede yer seçimi yapılmış olan Organize Deri Sanayinin plansız gelişmeye neden olmaması için 
tedbirler alınacak, 
Parsel ölçeğinde ve organize olmayan sanayiye izin verilmeyecek olması kararları  planlama bölgeleri 
ile ilgili temel kararlar olarak göze çarpmaktadır. 

3.2.3. Planın sektörlere ilişkin kararları 

Sanayi: 
Planda sanayi gelişiminin kontrollü olarak sağlanması, merkezdeki sanayilerin ilçelere kaydırılmasının 
teşvik edilmesi, mevcut OSB ve sanayi bölgelerinin çevresel etkilerinin azaltılması, tarımsal niteliği 
yüksek alanların korunması ve sanayi gelişiminin tarımsal niteliği düşük alanlarda OSB olarak 
gelişiminin teşvik edilmesi gibi hedefler bulunmaktadır. Sanayinin planlı bir şekilde geliştirilmesi ve 
kaçak gelişen sanayi alanların tasfiyesi plan kapsamında hedeflenen hususlardır.  
Çevre düzeni planı ile Bursa’nın gelişme yönü batı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan alt 
ölçekli planlarda kentin batısında büyük sanayi alanları planlanmış, özellikle İrfaniye ve Başköy 
mevkilerinde gelişme eğiliminde olan sanayi talepleri plan kararları ile de desteklenmiştir.  
Plansız gelişen sanayi bölgeleri çevre düzeni planı kararlarında irdelenecek sanayi olarak 
tanımlanmıştır ancak, sanayi bölgelerinin alt ölçekli planları yapılarak uygulamaları devam 
etmektedir. 
Sanayinin desantralizasyonu ile ilgili Mustafakemalpaşa ve Yenişehir Organize Sanayi Bölgelerinin 
teşvik edilmesi hususunda özellikle ulaşım olanaklarının sağlanmaması nedeniyle başarı 
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sağlanamamıştır. Her iki bölgede doluluk oranı düşüktür. Mustafakemalpaşa OSB de İstanbul-İzmir 
otoyolunun yapılmasına bağlı olarak talep artışı beklenmektedir.  
Sanayinin desantralizasyonu kapsamında Badırga Bölgesinde kurulan deri OSB ile kent merkezindeki 
dericilerin bu bölgeye kaydırılması sağlanmıştır. Aynı bölgede kurulma çalışmaları devam eden tekstil 
boyahaneleri OSB ile ovada kaçak gelişmiş sanayilerin bir bölümünün bu bölgeye kaydırılması 
beklenmektedir. Kent içerisinde dağınık olarak gelişmiş sanayi kuruluşlarının bir bölümü de sanayi 
bölgeleri ve OSB’lerde yer seçmiş durumdadır. Özellikle rekabet olanaklarının gelişmesi ve ortak 
altyapı olanaklarından faydalanma gibi hususlar sanayi kuruluşlarını OSB ve sanayi bölgelerine 
yönlendirmektedir. Özellikle Yalova Yolu güzergahında konaklama ve showroom taleplerinin artması 
bu bölgede yer alan sanayi kuruluşlarının bölgeyi terk etmeleri ve dönüşümlerini sağlayan artı bir 
değerdir. 
Özellikle kent içerisindeki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin toplu olarak yer aldığı Küçükbalıklı ve 
Duaçınarı gibi bölgelerin sağlıklaştırılması amacıyla kurulan küçük sanayi siteleri beklenen etkiyi 
sağlamamıştır. Bu amaçla kurulan Otosansit beklenen ilgiyi görmemiş, küçük ölçekli işletmeler 
yerlerinde kalmayı tercih etmiştir. Aynı amaçla hayata geçirilmesi planlanan BESOB sanayi sitesi de 
gerek yer seçimi ve gerekse yasal süreci nedeniyle amacı doğrultusunda başarılı olamayacağı kanaati 
yüksektir. BESOB sanayi sitesi çevre düzeni planı kararlarına ve kentin gelişme yönü hedeflerine aykırı 
bir karardır. 
Gemlik Bölgesi liman ve serbest bölgeye bağlı olarak kentin depolama ve lojistik merkezi olarak çevre 
düzeni planı kararları doğrultusunda gelişim göstermektedir. 
OSB’lerin çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik bölge içinde veya dışında yapılan arıtma tesisleri ile 
atıkların arıtmaya tabi tutularak çevre kirliliğinin azaltılması hedeflenmiştir. Ancak özellikle İnegöl OSB 
başta olmak üzere yanlış yer seçimleri ile hava kirliliği gibi çevresel sorunlar yoğun şekilde 
yaşanmaktadır.  
Mustafakemalpaşa OSB ve Karacabey’de tarımsal sanayinin gelişmesi yönündeki hedefler gerekli 
düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle tarım dışı sanayilerin de bölgede yer seçmesi sonucunu 
doğurmuştur. 
Çevre düzeni planı ile tarımsal alanların korunması yönündeki hedefler gerçekleştirilememiştir. 
Özellikle Bursa Ovası olarak bilinen Yıldırım ve Gürsu bölgelerinde sanayi amaçlı kaçak yapılaşma 
kontrol edilememiş ve ova koruma olarak tanımlanan bölgede küçük sanayi bölgeleri (samanlı ve 
vakıfköy gibi) ortaya çıkmıştır. Ovada özellikle yoğun su kullanımı olan tekstil boyahanelerinin yer 
seçmesi ile zemin suyu seviyesi oldukça düşmüştür. Buda tarımsal toprakların verimliliğini 
düşürmektedir.  
Kaçak olarak gelişen sanayiler Toprak Koruma Kanununa eklenen geçici madde ile  5 TL m² bedeli ile 
tarım topraklarını tarım dışına çıkarılması ve bunların bir bölümü mevzii imar planları ile 
yasallaşmıştır.  
Taşocağı ve madencilik ile ilgili mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle kentin 
birçok bölgesinde bu faaliyetler görülmektedir. Görsel olarak olumsuz bir yapıya sahip işletmeler 
özellikle orman alanlarının tahrip edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  
 
Hizmetler: 
Plan Raporunda Bursa Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası verileri ve TUİK verileriyle Bursa İli 
Merkez Alanı ve ilçelerinde 1970- 1990 döneminde ticaret-hizmetlerin değişimini ve artışını ortaya 
koyan analitik çalışma yer almaktadır. 
Tarım ve sanayi sektörlerinde ülkede ilk sırada yer alan Bursa’nın hizmet sektöründe ülke ekonomisi 
içindeki yerini kaybetmekte olduğu, ve diğer iller sınıfına girdiği belirtilmiştir. Bursa İli sektörel 
dağılımında hizmetler sektörü yüzde 44 lük bir paya sahiptir. Bu oran diğer illerin alt payına eş 
değerdir Hizmet sektörü içinde yalnızca ticaret değişkeni kullanıldığında Bursa’nın kademede 
yükseldiği, ancak bu sektörde bile sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde 
olmadığı görülmektedir. Ticaret sektörünün hangi alanlarındaki yetersizlik nedeniyle tarım ve 
sanayinin ihtiyacını karşılayamadığı ise belirtilmemiştir. Lokasyon katsayıları incelendiğinde tarım ve 
sanayide 1 in üzerinde olan LK nın hizmetlerde 1 in altına düştüğü görülmektedir. Raporda Hizmetler 
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kavramı genel olarak ele alındığından iş hizmetleri ve toplumsal hizmetlerde eksiklik ve 
yetersizliklerin hangi alanlarda yoğunlaştığı belirsizdir. Planlama kararları öncesinde analitik 
çerçevedeki eksiklikler vardır. 
1/100000 Plan Raporunda 2020 yılı için Bursa İl sınırları içinde Metropoliten Merkezler 
Kademelenmesi önerilmiştir. Bu şemaya göre Bursa Merkez ilçesi, birinci kademe hizmet ve sanayi 
merkezi olarak işlevlendirilmiş, İlçeler ise sanayi ve tarım merkezi ya da tarım merkezi işlevleriyle, iki, 
üç, ve dördüncü dereceden merkezler olarak belirlenmiştir. Bursa Merkezi Birinci Kademe Merkez 
statüsündedir. İnegöl ve Mustafa Kemal Paşa tarım-sanayi fonksiyonlarıyla ikinci kademe merkez, 
Orhangazi tarım-sanayi fonksiyonlarıyla üçüncü kademe merkez, Karacabey, Yenişehir üçüncü 
kademe tarım merkezi, ve İznik dördüncü kademe tarım merkezi olarak gösterilmiştir. 
Planlama Bölgesi Kararları başlığı altında planlama bölgeleri ayrı ayrı ele alınarak planlama kararları 
geliştirilirken ise M. Kemalpaşa Planlama Bölgesi metropoliten bölgede 2.kademe merkez, 
Karacabey Planlama Bölgesi, 2. kademe merkez, 
İznik Planlama Bölgesi, 2. kademe turizm ve kültürel ağırlıklı merkez, 
Yenişehir Planlama Bölgesi, 2. kademe merkez, 
Gemlik Planlama Bölgesi 2. kademe merkez 
Mudanya Merkezi, 2. derecede tarihsel ve turizm ağırlıklı merkez olarak belirlenmiştir. 
Merkez Planlama Bölgesi için 2020 yılında hizmet kullanımı ağırlıklı bir kimlik belirlenmiş, ancak bu 
hizmetlerin ayrıntılı açılımı verilmemiştir. İş hizmetleri konusunda İstanbul ile ilişkiler 
değerlendirilmemiştir. Merkez fonksiyonlarının tek merkez içine sıkıştığından bahisle merkezin 
desantralizasyonu kararı getirilmiştir. 10 Km’lik kuşaklar içinde 1. ,2., ve 3. derece, ayrı fonksiyonlara 
sahip yeni merkezler oluşturulması amaçlanmaktadır. Birinci kademe merkez geleneksel merkezdir. 
Her türlü mal, eşya alım satım fonksiyonları ile servis alanları, kültürel, yönetsel donatıların 
ihtisaslaştığı ana merkezdir. 
 “İkinci Kademe Merkezler, Geçit, Görükle, Ertuğrul, Kestel civarında oluşturulacak merkezlerdir. 
Üçüncü Kademe Merkezler ise 1/25.000 Ölçekli Planlarda belirlenecektir. Bu merkezler şehir 
merkezinin yükünü hafifletmek amacı ile geliştirilen, alt merkezlerle şehir merkezinde karşılanan pek 
çok gereksinimin bu alanda giderilmesini sağlayıcı fonksiyonlar ve günlük tüketime yönelik ihtiyaçların 
yer aldığı merkezdir. Bu merkezler mali kurum, sigorta ve taşınmaz mallara ait hizmetlerin 
ihtisaslaştığı, ulaştırma haberleşme depolama hizmetlerinin geliştirildiği merkezdir, ayrıca alışveriş 
ortamını rahatlatıcı fonksiyonlar da yer alacaktır. ” ifadesi ile işlevler belirlenmiştir. 
Merkez Planlama Alanı sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş, Gürsu, Kestel Belediyeleri yer 
almaktadır. Bu bölgede yapılan planlarla nüfus yoğunlukları artmış olduğundan sıhhileştirme 
yapılması kararı getirilmiş, yoğunluk artımına gidilemeyeceği belirtilmiştir. 
1/100.000 Bursa İl ÇDP Planında Bursa’nın ülke içindeki rolü ve gelişmişlik düzeyi ile uyumlu hizmet 
sektörü düzeyine ulaşamadığı ifade edilmekle birlikte geleceğe yönelik bir vizyon ortaya konmamış, 
ihtiyaçlar ve sektördeki eksiklikler irdelenmemiş, turizm sektörüne ilişkin öneriler yapılırken 
hizmetlerle çok yakın bağıntısı dikkate alınmamıştır. Bursa hizmet sektörü kapsamında yalnızca il 
sınırları içine değil aynı zamanda bölgesine de hizmet verebilecek bir konuma sahipken bu 
kapsamdaki potansiyeli, fırsat ve sınırları irdelenmemiştir. 
 
Turizm: 
Planda ana amaç içinde turistik ve tarihsel kimliğin korunması belirtilmiştir. Alt ölçekli 1 / 25.000 ve 
1/5000 planlarda (bu plandan sonra yapılan) turizmin geliştirilmesi ile ilgili hedefler, ilke ve stratejiler 
sadece 1/100.000 plandaki genel ilke olarak belirtilmiştir. Bu ülkeler alt ölçekli planlarda geliştirilip 
uygulama yönelik hedefler oluşturulmamıştır. 
Uludağ Çevre Düzeni Planı’nın sadece milli park kısmının 1 /25.000 planı yapılmış daha önce 
bakanlıkça onaylı plan sınırlarında kalan kısmında belirsizlik oluşmuştur. Bursa Valiliği 
koordinasyonunda yapılması gereken koruma ve turizm master planı yapılmamıştır. Metropoliten 
alan dışında belirlenen turizmin geliştirileceği yayla turizmi alanları ile ilgili çalışma genel olarak 
yapılmamıştır. 
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Planlama ilkelerinde; hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizm desteklenmesi, tarihsel 
yerleşimlerin kimlikleri korunması ilkesi , İznik yerleşiminin mevcut tarihi ve turistik kimliğinin 
geliştirilmesi, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde yayla turizminin teşvik edileceği 
belirtilmiştir. Valiliğin koordinasyonunda ,İl turizm planı ve kültür ve tabiat varlıklarını korumak 
amacıyla ana koruma planı yapılması ilkesi belirtilmiştir. 
Metropoliten alan uygulama hükümlerinde ; 

 Alaçam’ın turizm merkezi olarak  planlanacağı, Uludağ’ın  turizm merkezi olarak korunacağı 

 Mudanya’nın tarihi ve turizm ağırlıklı bir kademe merkez olacağı ve bu doğrultuda 
geliştirileceği 

 İznik yerleşiminin tarihsel ve turizm kimliğinin korunarak geliştirileceği belirlenmiştir. 
1/25.000 Planlama bölgeleri dışında, Kocayayla mevkiinde yayla turizmi ve rekreasyon alanlarının  
geliştirileceği, Oylat ve Akarcada Termal  turizmin geliştirileceği belirtilmiştir. 
 
Konut ve Yaşam Kalitesi: 
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 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. 
Planda 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) 
 

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.” 
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 “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.” 

 
Planda 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.” 

 
Uygulama Hükümleri: 
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.” 

 “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.” (2020 Yılı Bursa İl Ç.D.P.) 

 
Kültürel Yapı: 
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl’inde 
sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını; tarımsal, turistik ve tarihsel kimliğinin korunmasını 
ve Türkiye’nin kalkınma politikası kapsamında sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen 
planlama ilkeleri doğrultusunda sağlıklı gelişmeyi ve büyüme hedeflerini sağlamayı amaçlamaktadır. 
“İlke, görev, sorumluluklar ve denetim” başlığı altında tanımlanan koruma ilkeleri çerçevesinde 2863 
sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” uyarınca belirlenen sit alanlarının korunması 
hedeflenmektedir. Gelişme ilkeleri çerçevesinde ise tarihsel kimliğin korunmasının gerektiği 
yerleşmelerde, nüfus artışı ve yığılmalara neden olacak kararların alınmaması hedeflenmektedir. 
Planlama ilkeleri çerçevesinde metropoliten alanda hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizmin 
desteklenmesi, tarihsel yerleşimlerin kimliklerinin korunması ve İznik yerleşiminin mevcut tarihi ve 
turistik kimliğinin geliştirilmesi ve bunu koruyabilmek için hiçbir türde ve ölçekte sanayinin 
oluşmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Plan, tanımlanan 7 bölge için planlama kararları 
getirmektedir. Buna göre, 

 Sit alanları olan Gemlik ve Umurbey civarında konut dışı kentsel çalışma alanlarının 
oluşturulması esastır. 

 Mudanya-Gemlik Planlama Bölgesi’nde Umurbey’in tarihsel kimliğini korumak için koruma 
kararları oluşturulacaktır. Mudanya tarihsel ve turizm kimliği ağırlıklı kademe merkezdir, bu 
kapsamda koruma ve geliştirme kararları oluşturulacaktır. 
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 Batı Planlama Bölgesi’nde Gölyazı yerleĢiminin tarihi ve doğal değerleri korunacak, önerilen 
rekreasyon alanların koruma kararlarını desteklenecektir. 

 Merkez Planlama Bölgesi içinde yer alan tarihi merkezin korunması, sıhhileştirilmesi ve 
restorasyonu esastır. Bölgenin 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. 

 İznik Planlama Bölgesi’nin 2020 yılında kimliğini ağırlıklı olarak belirleyecek olan tarımsal, 
tarihi, turistik ve kültürel değerleri korunacaktır. İznik ilçe merkezinde hiçbir sanayi tesisinin 
yer seçmesine izin verilemez. 

 Planlama bölgeleri dıĢındaki alanlarda yer alan sit alanlarında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu”, ilgili yönetmeliği ile ilgili kurul kararlarına göre uygulama 
yapılacaktır. 

 Turizm alanlarında İznik - Orhangazi ve İznik Çevre Yolu projeleri önem kazanmaktadır. Bu yol 
ve çevre yolu özellikle, İznik İlçesinin kültür turizmi açısından geliĢme potansiyeli taşıması 
nedeniyle ağırlık kazanmaktadır.  

 
Doğal Yapı: 
 
Ulaşım: 
Bursa 2020 ÇDP’da ulaşım sektörü için tanımlanmış bir vizyon yoktur. Plan raporunda ulaştırmaya 
ilişkin hedefler, amaçlar ve ilkeler de açık biçimde tanımlanmamıştır. Planın analiz bölümünde 
ulaştırma sektörüne ilişkin olarak başlıca aşağıdaki hususlar belirtilmiştir: 

 Bursa, Doğu Marmara alt bölgesinin önemli ulaşım akslarının merkezi durumundadır. 

 Bursa, coğrafi bakımdan İç Batı Anadolu’nun İstanbul’a ve dolayısıyla Avrupa’ya açılımında 
stratejik bir konuma sahiptir. Aynı şekilde dış ülkelerden ve İstanbul’dan İç batı Anadolu ve 
Ege’ye geçecek olan malların dağılım merkezi Bursa olmaktadır. Ancak ulaştırma 
hizmetlerinde böylesine önemli bir fonksiyonu olmasına ve ucuz taşımacılık imkanlarına sahip 
bulunmasına rağmen, pahalı ve ülkenin bugünkü ekonomik yapısına uygun olmayan karayolu 
taşımacılığı Bursa’nın ulaşım sistemleri arasında ilk sırayı teşkil etmektedir. 

 Bursa ağırlıklı olarak karayolu ulaşım ağının yükünü bölge ve ülke ölçeğinde taşımaktadır. 

 İstanbul-İzmir Devlet Yolu bağlantısı Bursa’ya önemli bir karayolu trafik yükü getirmektedir. 

 Bursa’nın ulaşım hizmetlerinde, civar illere olan yolcu taşımacılığından daha fazla oranda 
Bursa üzerinden dış ülkelere gönderilen mallar ve aynı şekilde dış ülkelerden Bursa’ya ve civar 
illere (öncelikle Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon ) gönderilen mallar önem arzetmektedir. 

 Bursa’nın mal akışı bakımından ülkesel ve bölgesel ölçekteki bir diğer ulaşım sistemi de 
Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yer alan limanlardan sağlanan deniz ulaşımıdır.  
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4. BÖLGESEL DEĞERLENDİRME 

4.1. BURSA’NIN KÜRESEL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 

4.1.1. Küreselleşmenin Etkileri 

 
Türkiye’de özellikle 1980 sonrası kamu politikalarının değişimiyle etkileri hissedilmeye başlanan 
küreselleşme süreci dünya üzerinde geniş bir coğrafyada sosyo-ekonomik yapıyı bütünüyle yeniden 
şekillendirmiştir. Üretim ilişkilerinin değişimi ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bölgelerin öne 
çıktığı ve küresel ekonomiye eklemlendiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu süreçte Bursa’nın Türkiye 
içindeki yeri kadar Bursa’da öne çıkan sektörlerin uluslararası pazarlardaki konumu da önemli 
olmaktadır.  
Bursa, gerek antik çağda, gerekse Osmanlı zamanında her zaman dış dünya ile ilişkilerin yoğun olarak 
yer aldığı ve ekonomik yapının diğer dünya bölgelerindeki değişimlerden yoğun olarak etkilendiği bir 
yer olmuştur. Cumhuriyet döneminde de 1960‟lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde sanayileşmeye 
başlayan Bursa, 1980 yılı ile beraber dış ticarete dayalı sanayileşme yolunu seçen Türkiye’nin önemli 
ihracat merkezlerinden birisi olarak tekrar tarihi rolüne kavuşmuştur. 
Bursa, kişi başına dış ticaret verileri değerlendirildiğinde (TUİK, 2009), Türkiye’de Kocaeli, İstanbul ve 
Ankara’nın ardından 4. Sırada gelmektedir. Buna göre dışa en açık ekonomilerden birisi olan Bursa ili 
ekonomisi, tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerin öncülüğünde ihracatta önemli bir merkez olarak 
tarihten gelen rolünü sürdürmektedir. 
 
Bursa’da Uluslararası Kuruluşların Tahsis Ettiği Kredilerle Gerçekleşen Projeler 
Bursa’da Dünya Bankası (DB) kaynakları ile gerçekleştirilen tek proje BUSKi’ nin yüklenicisi olduğu 
1993-2001 tarihleri arasında gerçekleşmiş Bursa Su ve Kanalizasyon iyileştirme Projesi’ dir. 108 
milyon Euro tutarındaki proje başarı ile uygulanmış ve projenin amaçları olan kentsel ve endüstriyel 
atık suların toplanması, yağmur sularının kente zarar vermeden toplanması, özellikle kentin 
çeperlerindeki yoksulların kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi, atık su yönetiminin geliştirilmesi ve 
kullanma suyunun etkin kullanımıyla kayıpların azaltılması hedeflerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
proje, DB’ ye yeni başvurular için referans olmuş, Bursa Büyükşehir ve Nilüfer Belediyelerinin 1997 
tarihli kent içi ulaşım iyileştirme proje başvuruları kabul edilmiştir. Fakat söz konusu projeden bir 
sonuç alınamamıştır. Bursa’nın kent içi ulaşım sorunlarını çözme konusunda önemli bir adım olarak 
görülen BURSARAY hafif raylı ulaşım sisteminin inşasına Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’ nın (ERDB) sağladığı kredi ile başlanmıştır. Avrupa Kalkınma Bankası ayrıca 
altyapı yatırımları konusunda BUSKİ’ ye de kaynak sağlamıştır. 
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kaynaklı projeler 
Yerel yönetimler reformu çerçevesinde içişleri bakanlığının uygulayıcısı olduğu, 2006 yılında 
gerçekleşen kamu personelinin eğitilmesi programında yer alan illerden biri Bursa olmuştur. UNDP 
tarafından desteklenen ve Yerel Gündem 21‟in uygulayıcısı olduğu Politikada Kadınlar projesinde 
Bursa Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi ilk gönüllüler arasında yer almıştır. Yerel gündem 21’ in etkin 
katılımcılarından olan Türkiye’de bu konuda Bursa’nın faal ve öncü bir rol üstlendiği UNDP tarafından 
belirtilmektedir ( UNDP, 2011) 
 

4.1.2. AB Politikaları ve AB Uyum Sürecinin Bölgeye Etkileri 

 
1999 Helsinki zirvesi ile aday statüsü kazanan Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri, 3 Ekim 2005 
tarihinde başlamıştır. Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esaslarını belirleyen "Müzakere Çerçeve 
Belgesi" de kabul edilmiştir. Müzakerelerin ilk aşamasını tarama toplantıları oluşturmaktadır. AB 
müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve 
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kurallar bütünüdür Bir aday ülkenin AB'ye katılımı, Birlik müktesebatı olarak bilinen, Birlik sistemini ve 
Birliğin kurumsal çerçevesine bağlanan hak ve yükümlülüklerin kabulünü gerektirir. Türkiye bu 
müktesebatı, katılım tarihindeki haliyle uygulamak zorundadır. 
33 fasıl arasında yer alan, 22 no. lu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu fasılı, AB 
Konseyi'nde görüşülmesi süren fasıllar arasında yer almaktadır. Bu fasılın birinci önceliği, Topluluğun 
uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB katılım öncesi programlarının 
uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, programlama, proje hazırlama, izleme, 
değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal 
yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi olarak belirlenmiştir. İkinci öncelik ise, gelecekte 
uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, idari kapasitenin merkezi, bölgesel 
ve yerel düzeyde artırılmasıdır. 
Bu kapsamda, 26 Düzey 2 (NUTS II) Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur. 2007 sonrası 
dönemde, mali işbirliği alanında Türkiye’nin katılım öncesi fonlardan yararlanabilmesi kapsamında, 
öncelikle DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda IPA’ nın, Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının 
geliştirilmesi bileşenlerine ilişkin önceliklerini ortaya koyan Stratejik Çerçeve Belgesi hazırlanmıştır. 
Stratejik Çerçeve Belgesiyle uyumlu olarak, iki bileşen altında yer alacak Operasyonel Programlar 
aracılığıyla projeler finanse edilecektir. Bölgesel Kalkınma bileşeni altında, Ulaştırma Bakanlığının 
koordinasyonunda Ulaştırma Operasyonel Programı, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 
Çevre Operasyonel Programı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Bölgesel Rekabet 
edebilirlik Operasyonel Programı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni altında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı hazırlanmaktadır. 
Bu çerçevede, Stratejik Çerçeve Belgesi Yukarıda belirtilen Operasyonel Programlara ilişkin ana 
öncelikleri belirleyen temel dokümandır. Stratejik Çerçeve Belgesi 31/12/2007 tarih ve 2007/76 sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 
Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan 5 yıllık kalkınma planının, AB ile aynı dönemi (2007-2013) 
kapsaması hedeflenmiştir. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planını izleyen ara dönemde (2004-2006) Ön Ulusal 
Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 9. Kalkınma Planı ise 2007-2013 dönemi için hazırlanmıştır ve yedi yıllık 
bir süreyi kapsamaktadır. Planın vizyonu “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış 
bir Türkiye” olarak belirlenmiştir. 9. planın bölgesel gelişme raporunda, AB’ nin yakınsama, işbirliği, 
rekabet, kümelenme ve yönetişim ilkeleri benimsenmiştir. 
Değişiklik yapılan yasalar arasında yer alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. 
Maddesi ile kamu idarelerinin stratejik planlarını hazırlama gereği ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, 
İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi bir yönetme enstrümanı olan stratejik planlarını hazırlamıştır. 
Öte yandan 2003 yılında belirlenmiş olan 26 adet Düzey 2 istatistikî bölge arasında yer alan ve 2006 
tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
gereği kurulmuş olan TR 41 Kalkınma Ajansı (BEBKA) da 2010-2013 dönemini kapsayan “Bursa 
Eskişehir ve Bilecik Bölge Planı” nı hazırlamıştır. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunda ‘İl Çevre Düzeni’ planından söz edilmiş, ancak tanımı ve hangi 
ölçeklerde yapılacağına ilişkin bir açıklama getirilmemiştir. İl Çevre Düzeni Planlarının il bütününü 
kapsayacağı ve stratejik planlama anlayışı ile geliştirileceği düşünüldüğünde Avrupa ülkelerinin kent 
ve bölgelerinde benimsenmiş olan ‘Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi’ ile tanımlanan ‘Mekânsal 
Stratejik Plan’ yaklaşımı ile gelişeceği ve mekâna ilişkin yerel ve bölgesel planlar ile ekonomik gelişme 
perspektiflerinin de ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi gerekliliği yanısıra katılımcı yöntemlerin öne 
çıkacağı açıktır . 

4.1.3. AB Bölgesel Gelişme Politikaları ve Bursa 

 
AB’ nin bölgesel gelişme politikaları, bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltma temel 
ilkesini benimsemiştir ve uyum politikası (Cohesion Policy) genel başlığı altında yer almaktadır. 
Çevreyi gözeterek altyapı ve ulaşılabilirliği iyileştirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirerek 
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yenilikçilik, girişimcilik ve bilgi ekonomisini teşvik etmek ve daha çok ve daha iyi işler yaratarak 
istihdama katılımı arttırmak bu politikanın temel bileşenleri olarak belirlenmiştir. Avrupa Bölgesel 
Gelişme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu da bu politikanın mali araçları olarak tayin 
edilmiştir. Söz konusu mali araçlar arasından aday ülkelerin bölgesel gelişmelerini desteklemek için 
birinci fon kullanılmaktadır. 
Aday ülkelere yapılan desteklemeler Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi 
İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma başlıklarını 
kapsamaktadır. Geçiş Dönemi Desteğinde sivil toplum diyaloğunu geliştirme ve afet risklerini azaltma; 
Sınır ötesi İşbirliği programında ülkeler ve bölgeler arası ilişkileri güçlendirme; Bölgesel Kalkınma’ da 
çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet edebilirlik; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde geri kalmış 
bölgelerin istihdam kapasitelerinin iyileştirilmesi ve Kırsal Kalkınma’da tarımsal faaliyette bulunan 
kurum ve kuruluşlara finansman desteği öne çıkan başlıkları oluşturmakta ve AB bölgesel 
politikalarının belli başlı göstergelerini oluşturmaktadır. 
Bursa özelinde sadece kamu kurumlarının yararlanabildiği Geçiş Dönemi Desteği ile çeşitli sosyal 
dayanışma ve dönüşüm projelerinin gerçekleştirilebilmesi, Bölgesel Kalkınma başlığında önemli 
altyapı projelerinin gerçekleştirilebilmesi ve Kırsal Kalkınma’da tarımsal yapının güçlendirilmesi ve AB 
standartlarına uyum konuları öne çıkmaktadır. Özellikle kırsal kalkınma başlığından faydalanabilecek 
iller arasında bulunmak önemli bir tarım varlığı bulunan ve tarım alanlarını koruma baskısı hisseden 
Bursa için kayda değer fırsatlar sunmaktadır. 
 
Avrupa Birliği Kaynaklı Projeler 
Türkiye 2007- 2013 mali yardım döneminde AB’ nin Katılım Öncesi Mali Yardım aracı olan IPA 
(Instrument for Pre-accession Assistance) programından faydalanmaktadır. Bu program çerçevesinde 
Türkiye için öncelikler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını güvence 
altına alan kurumların varlığının istikrarını sağlamak, Türkiye-AB Sivil Toplum diyaloğunu teşvik 
etmek, AB uyum politikasına ve kırsal kalkınma alanlarına katılım sürecine yardımcı olmak olarak 
tanımlanmıştır. Bu süre için yardım miktarı 1,6 milyar € olarak belirlenmiştir. 
Bursa, AB mali yardımlarından faydalanma açısından 81 il arasında, imzalanan 3,8 milyon €’ luk 
toplam 35 sözleşme ile 25. sırada yer almaktadır. Bölgesel kalkınma başlığı altında imzalanan 
sözleşmeler çıkarıldığında Bursa sıralamada 6. sıraya kadar çıkmaktadır. Bunun nedeni bölgesel 
kalkınma başlığı altında verilen fonlardan altyapı yatırımlarında daha fazla eksiği bulunan görece az 
gelişmiş illerin öncelikli olarak yararlanabilmesidir. 
Bahsi geçen 35 proje dışında, merkezi kurum ve kuruluşları aracılığı ve AB fonları ile gerçekleştirilen 
çeşitli pilot projeler de Bursa’da uygulanmıştır. Bunlar 2005 yılında uygulanan Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin katılımcısı olduğu İç Göç Alan İllerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (İGEP), 
Türkiye’nin en fazla göç alan 4 ili İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın kurumsal kapasitelerini 
geliştirmek sureti ile göçün olumsuz etkileri ile baş edebilmelerini ve göçün mağdurlarının özellikle 
çocukların durumlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 2.156.000€ bütçeli proje Bursa’nın AB 
kaynakları ile gerçekleştirdiği önemli projeler arasında yer almaktadır. 2006 yılında uygulanan Kadın 
Girişimciliğin Desteklenmesi (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu), Aktif İstihdam Tedbirleri 
Projesi (Türkiye İş Kurumu), Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü) merkezi idarenin AB fonlarını kullanarak geliştirdiği pilot projeleridir. Bursa ayrıca 
AB’nin kırsal kalkınma mali yardım aracı olan IPARD’ ın ikinci aşamasında da yer almaktadır. 
2001- 2006 yılları arasında Bursa’dan AB fonları kullanarak hazırlanan projelerin dağılımı 
incelendiğinde,  Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nin iki proje ile belediyelerin kullandığı toplam fonların 
%14‟ünü kullandığı görülmektedir. Fonların %86‟sını ise Yıldırım (2 proje), Orhaneli, Osmangazi ve 
Gölyazı belediyeleri kullanmıştır. Türkiye ortalamalarına bakıldığında, belediyeler sözleşme adedi 
bakımından projelerin %12‟sini, sözleşme tutarı bakımından ise %26‟unu almaktadır 
(www.mfib.gov.tr), söz konusu oranlar Bursa özelinde sırası ile %20 ve %29‟dur. 
Bursa’daki belediyelerin AB fonlarından faydalanma performansı Türkiye ortalamasının biraz 
üzerindedir. Fakat bu fonlardan toplamda, büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere 5 belediye 
faydalanabilmiştir. AB fonlarının altyapı geliştirme, sosyal uyumluluk, mesleki eğitim ve kültürler arası 
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diyalog gibi birçok konuda önemli bir maddi kaynak sağlama aracı olduğu düşünüldüğünde bu konuda 
bütün alt kademe belediyelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve proje finansman olanakları 
hakkında bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca iş örgütlerinin bu konudaki etkinliği göze çarpmaktadır. Fakat burada göze çarpan bir başka 
husus, Türkiye’de AB fonlarından en yüksek oranla faydalanan kesim olan KOBİ’ lerin Bursa’da hiç 
sözleşme imzalamamış olmasıdır. Bu eksikliğin nedenleri ayrıca incelenmeyi hak etmektedir. 
 

4.2. BÖLGENİN KONUMU VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR AÇISINDAN 

DURUMU 
 
Bursa, yüzyıllarca İpekyolu ağı içindeki en önemli geçit kentlerden birisi olmuştur. Bu açıdan bir 
hinterland yerine bir ticaret-ulaşım ağı içindeki fonksiyonundan bahsetmek daha doğru olabilir. 
 

4.2.1. Uluslararası Ulaşım Bağlantıları Açısından Bölgenin Özellikleri 

 
1977’ de Doğu Avrupa’ da başlatılan ve Kuzey-Güney ekseninde gelişmeyi amaçlayan ve Türkiye’nin 
de dahil olduğu büyük ulaşım koridoru Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyol Ağı halini almıştır. Aynı 
dönemde Trans-Avrupa Ağları içinde birbiriyle bütünleşik deniz-hava-kara-demiryolu ulaşım 
sistemleri kurgulanmıştır. Bu süreç neticesinde, Kuzey-Güney Otoyol ağı önce Balkanlar ve 
Karadeniz’in dahil olduğu bir bölgede diğer ulaşım ağlarını da içine alan PETRA konsepti ile genişlemiş 
ve ardından da Ön Asya Ülkeleri arasındaki Sarakhs anlaşmasının eklemlenmesiyle Avrupa Kafkasya 
Asya Ulaşım Koridoru yani TRACECA’ ya dönüşmüştür. Bunun neticesinde Türkiye’nin Avrupa-Asya 
arasındaki önemi artmıştır. 
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) tarafından 
da desteklenen Avrasya Ulaşım Koridoru, Japonya’dan Avrupa’ya kadar uzanan, Karadeniz, Kafkasya 
ve Hazar bağlantılarını kullanmayı amaçlayan ve geniş bir coğrafyayı kapsayan bir ulaşım koridoru 
olarak geliştirilmektedir. 
Türkiye bu açıdan önemli bir geçiş alanını oluşturmaktadır. Bu güzergâh, ‘İkinci İpek Yolu’ olarak da 
adlandırılmaktadır. Rusya ve İran gibi ülkelerin ise alternatif olarak Finlandiya-Hindistan arasında 
uzanan bir Kuzey-Güney aksını destekledikleri bilinmektedir. Ukrayna, Moldova, Moğolistan, 
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan 
da projeye dahil olan ülkelerdir. 
TRACECA yalnızca ulaşım altyapısını kapsamamakta, ayrıca ulaşım modları arası geçişin 
kolaylaştırılması, kara-demiryolu-deniz taşımacılığının bütünleştirilmesi, trafik, güvenlik gibi 
konularda işbirliği sağlanması ve gümrük, vergi gibi uygulamaların uyumlulaştırılmasını da 
amaçlamaktadır. Güzergâhın bir özelliği de Ankara üzerinden Akdeniz ve oradan Atlantik’e açılması 
düşünülen deniz koridoruna sahip olmasıdır. 
TRACECA projesine ek olarak, Ön Asya ülkelerinin İzmir ve Mersin gibi limanlara erişimini geliştirmek 
için ayrıca yeni bağlantılar da geliştirilmektedir. 
Türkiye bir yandan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kanalıyla uluslararası ulaşım ağı üzerinde 
önemli bir rol üstlenme stratejisini uygularken, bir yandan da yakın bölgeleri ile ilişkilerini geliştirmek 
için de ulaşım amaçlı anlaşmalar ve yatırımlar yapmaktadır. Bu çerçevede Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Karadeniz’ de Ro-Ro ve vagon taşımacılığı başta olmak üzere önemli 
yeni hatlar açılmıştır. Ayrıca kentler arası ilişkiler de geliştirilmektedir. Örneğin Ukrayna, Romanya, 
Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarla Türkiye ve bu ülkeler arasında karşılıklı 
feribot seferleri başlarken, birçok şehir kardeş olmuş ve karşılıklı özel sektör yatırımları yapılmıştır 
(Erkut ve Baypınar, 2007). 
Bursa açısından durum incelendiğinde, Bursa’daki sınai ve zirai üretim açısından uluslararası 
piyasalara çıkış açısından önemli limanların ve karayolu bağlantılarının ülke genelinde açılmasına 
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rağmen, Bursa’nın bu çıkış noktalarına erişimi açısından henüz ciddi bir gelişme olmadığı 
görülmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde Bursa açısından önemli birçok yeni ulaşım projesinin 
kamu gündeminde olduğu ya da hâlihazırda uygulanmakta olduğu görülmektedir. Trans-Avrupa 
Otoyol Ağları sistemi içinde Bursa’nın ilerideki otoyol bağlantıları Şekil 5’deki gibi olacaktır. 
 

Şekil 5 Trans-Avrupa Otoyol Ağları 

 
AGR Uluslararası Yol Ağı anlaşmasına göre Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa Alanı içinde tanımlandığı 
yol ağına göre Bursa, Portekiz-Lizbon’dan Habur üzerinden Irak’a kadar uzanan E-90 otoyol ağı 
üzerinde tanımlanmaktadır (Şekil 6). Lapseki – Çanakkale üzerinden gelen bu bağlantının bir köprü ile 
güçlendirilmesi durumunda, Bursa’da ciddi kentsel gelişim etkileri olması muhtemeldir. Hâlihazırda 
devam eden Ankara-Niğde arası otoyol çalışmalarının da Bursa açısından Mersin Limanı ve Gaziantep 
ile Hatay üzerinden Ortadoğu ülkelerine erişim olanaklarını iyileştireceği varsayılabilir. 
Bursa’ya dair bir öngörü Ulaşım Altyapısı İhtiyaç Değerlendirme Çalışmasında (TINA) yer almaktadır. 
Buna göre karayolu ulaşımında Bursa-Eskişehir-Sivrihisar aksındaki trafiğin ileride yoğunlaşacağı da 
ayrıca dile getirilmiştir. Ayrıca hâlihazırda Bursa-Derince ve Karacabey – Balıkesir hatlarında 
yoğunluğu fazla olduğu, 2004 verilerine göre günde 6500 ve üzeri ağır vasıtanın bu güzergâhlardan 
geçiş yaptığı ifade edilmiştir. TINA’ ya göre öncelikli geliştirilmesi gereken demiryolu hatlarına göre 
Bandırma-Eskişehir arasındaki aks öncelikli bir demiryolu aksı olarak tanımlanmıştır. Bursa, hızlı tren 
ağı içinde bir uğrak noktası olacaktır. Bununla beraber Bandırma-Bursa-Osmaneli hattının çok türlü 
ulaşım sistemi açısından önemli bir rolü olacağı ifade edilmiştir. Ancak İzmir-İstanbul arasında 
doğrudan doğruya bir hızlı tren hattı öngörülmemektedir. İstanbul – İzmir arasındaki ulaşımın Bursa 
üzerinden yeni geliştirilecek olan otoyol ile gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 
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Şekil 6 Uluslararası E Yolları, (KGM, 2011) 

 

4.2.2. Uluslararası Taşıma Güzergâhları 

 
Deniz Taşımacılığı 
Bursa ve Türkiye’yi ilgilendiren en önemli deniz ulaşım aksları şunlardır: İtalya (Trieste, Brindisi, Bari), 
Fransa (Toulon), Hazar üzerinden Ön Asya, Orta Asya Karadeniz üzerinden Kuzey Karadeniz, Ön Asya 
ve Orta Asya Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Doğu Avrupa Mısır (İskenderiye) üzerinden Ortadoğu 
ve Arap Yarımadası Uzakdoğu. Ayrıca dolaylı hatlarla diğer kıtalara ulaşılmaktadır. Anvers üzerinden 
Batı Afrika, Anvers üzerinden Güney Amerika, Salerno üzerinden Libya ve Tunus. 
Deniz taşımacılığı ile ilgili söylenebilecek en önemli şey, 1990’lı yıllardan itibaren büyük bir gelişme 
içinde olduğu ve özellikle Ro-Ro bağlantı sayısı, sefer sıklığı ve kapasitelerinin arttığıdır. Ayrıca, 
karayolu-demiryolu-deniz taşımacılığı arasında gittikçe bütünleşik hizmetler sunulduğu ve 
ihtisaslaşmanın arttığı görülmektedir. Örneğin otomobil ihracatı ve ithalatı konusunda uzmanlaşmış 
limanlar açılmakta ya da mevcut olanların kapasiteleri artırılmaktadır. 
Bursa açısından önem taşıyan en önemli ulaşım türlerinden birisi RO-RO’ dur. Özellikle Avrupa Birliği 
ülkeleri olan ticarette ağırlıklı olarak kullanılan RO-RO taşımacılığı ile karayolu ve demiryolu ile 
bütünleşik bir şekilde taşıma yapmak mümkün olmaktadır. RO-RO açısından önemli kapasiteye sahip 
limanların çoğu Bursa’ya yakındır. Bu limanlar arasında en önemlisi Pendik – Haydarpaşa’dan Trieste 
hattı olup, toplam RO-RO trafiğinin neredeyse yarısı bu hatta gerçekleşmiştir. Bursa açısından önemli 
diğer RO-RO hatlarından birisi Çeşme-Trieste hattıdır. Bununla beraber günümüzde Gemlik ve İzmit 
Körfezlerinde de önemli RO-RO bağlantıları bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde tamamlanması 
planlanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı ise RO-RO taşımacılığı ve diğer taşımacılık türleri açısından 
Bursa’ya büyük hizmet sunacaktır. 
Ayrıca Marmara Denizi içinde Tekirdağ Akport ve Gemlik, Bandırma, Derince gibi noktalarla da 
ilişkilerin gelişeceği göz önüne alındığında Bursa açısından önemli bir kapasite artışı olacağı 
düşünülebilir. Türkiye deniz taşımacılığının en önemli sorularından birisi özellikle varış noktalarındaki 
kapasite sorunlarıdır. Hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren büyük taşımacılık Şirketleri bu 
bölgelerde yatırım yaparak sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Bursa’daki sanayi 
kuruluşlarının geleceği açısından stratejik önem taşıyan varış noktalarında ortak yatırımlara gidilmesi 
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gerektiği söylenebilir. Özellikle Rusya, Fransa ve İtalya bu açıdan kapasitenin geliştirilmesi gereken 
bölgelerin olduğu ülkeler olarak öne çıkmaktadırlar. 
 
Kara taşımacılığı 
Karayolu taşımacılığı, birçok diğer ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüm taşımacılık içinde %90 ile en 
büyük paya sahip olan sektördür. Bunun başlıca nedenleri, esneklik, düşük yatırım maliyetleri ve 
kapıdan kapıya teslim, elleçleme sayısı azlığı ve düzenli – sık sefer yapma olanakları gibi nedenlerdir. 
Karayolu taşımacılığında Türkiye açısından 10 önemli güzergâh bulunmaktadır. Keçeci’ye (2011) göre 
bunlar: 
 
Avrupa ve Kuzeye yönelik güzergâhlar- Batı Kapıları: 
Kapıkule-Bulgaristan- Sırbistan-Karadağ- Hırvatistan- Avusturya 
Kapıkule-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya-Ukrayna-Rusya Federasyonu 
İstanbul Limanı-İtalya(Ro-Ro gemileri), (Trieste Limanı)- Avrupa 
İpsala- Yunanistan- İtalya (Ro-Ro gemileri)( Brindizi/Trieste)-Avrupa 
Çeşme- İtalya (Ro-Ro gemileri)-Avrupa  
 
Doğuya yönelik güzergâhlar Doğu kapıları: 
Gürbulak Sınır Kapısı-İran- Türkmenistan-Kazakistan 
Sarp Sınır Kapısı-Gürcistan-Rusya Federasyonu 
Trabzon/Samsun/Zonguldak Limanları-Rusya limanları(Ro-Ro gemileri) 
 
Güneye yönelik güzergâhlar: 
Cilvegözü-Suriye- Orta Doğu ülkeleri 
Habur Sınır Kapısı-Irak 
 
Uluslararası kara taşımacılığı açısından Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum nedeniyle Türkiye 
Transit Karayolu Projesi’ni (TETEK) uygulamaya koymuş ve 3200 km’lik güzergahı bu ağa dahil 
etmiştir. Bu ağ Bulgaristan sınırında Kapıkule’den başlayarak İstanbul, Gerede-Ankara yolu ile devam 
etmekte, daha sonra bir kolu Suriye sınırına, bir kolu da Irak’a uzanmaktadır. Ayrıca Gerede’den 
ayrılıp Refahiye – Erzincan üzerinden geçerek İran sınırına uzanan bir aks daha bulunmaktadır. 
Bursa, konumu itibariyle kara ulaşımında çok avantajlı bir konumda sayılmaz. İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerle yüksek hızlı otoyol bağlantıları henüz yoktur. Ayrıca İstanbul’da ve İzmit Körfezi 
geçişlerinde trafiğin yoğun olması da olumsuz bir unsurdur. Bununla beraber İstanbul-İzmir Otoyol 
Projesi, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi ve İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü gibi projelerin Bursa’nın 
Batı Kara Koridorlarına erişimini artıracağı söylenebilir. Aynı şekilde İstanbul-İzmir bağlantısı, TETEK 
ağına erişimi dolayısıyla Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Ön Asya pazarlarına erişimi kolaylaştıracaktır. Bir 
başka kolaylık da, TETEK ağı üzerinden Samsun’a ve oradan BDT ülkeleri ve Rusya’ya karayolu ya da 
RO-RO bağlantısı ile ulaşma kolaylığı olacaktır. Çanakkale Boğaz Köprüsü Projesi de Bursa açısından 
önemli bir bağlantı olacak, doğrudan Batı Kara Koridorlarına erişim olanağı sunabilecektir. 
Hâlihazırda mevcut bağlantı eksiklikleri nedeniyle Çeşme-İtalya RO-RO bağlantısı önemlidir. Kuzey Ege 
Çandarlı Limanı’nın tamamlanması ile İtalya ve Yunanistan üzerinden kara koridorlarına erişimin 
kolaylaşacağı düşünülebilir. Bu bağlantı açısından bakıldığında TCDD Lojistik Köyler Projesi 
kapsamında gerçekleştirilecek olan Balıkesir’deki Gökköy Lojistik Köy Projesi önem arz etmektedir. 
Lojistik Köy, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm 
faaliyetlerin muhtelif işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği belirli bir alandır. Gökköy Lojistik 
Köyü’nün Bursa açısından katkı sağlayabilmesi için zaman ve maliyet avantajı sağlayacak şekilde 
Bursa’daki sanayi tesislerine karayolu bağlantılarının kurgulanması gerekeceği açıktır. 
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4.2.3. Uluslararası Enerji Koridorları ile Bağlantılar 

 
Bursa, Türkiye’de doğalgaz dağıtım hattı üzerinde önemli bir konuma sahiptir ve uluslararası bir geçiş 
güzergâhı üzerindedir. Bununla beraber ham petrol hatlarından uzaktadır. Bunun yanı sıra Bursa, 
enerji sektörü için önemi gittikçe artan Bor madenine sahiptir ve yakın çevresindeki rezervler Dünya 
rezervlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  
Türkiye’de dört önemli bor yatağı bulunmaktadır. Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı, Susurluk; Bursa- M. 
Kemalpaşa İlçesi, Kestelek Beldesi; Eskişehir-Seyitgazi; Kütahya-Emet. Türkiye’de 2010 yılında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre 1.400.000 ton bor bileşiği üretilmiştir. Bunlardan elde edilen 
gelirin %97’si ise dışsatım yoluyla elde edilmiştir. Türkiye, 60’ın üzerinde ülkeye bor bileşikleri 
satmaktadır (Daly, 2008) ve kullanım alanlarının genişlemesi ile beraber bunun sayısında artış 
beklenebilir. Hâlihazırda satışların yaklaşık %55‟i Asya, %35‟i ise Avrupa’ya yapılmaktadır. Yarısından 
fazlası ise cam ve seramik sektöründe kullanılmak üzere tüketilmektedir. Dolayısıyla Bursa ve yakın 
çevresi, uluslararası piyasaların bor ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerdir ve ileride bir enerji 
kaynağı olması durumunda önemi artacaktır. 
Bursa’da mevcut olarak işletilen bir doğalgaz kaynağı bulunmamaktadır. Doğalgaz, Bursa’da yaygın bir 
şekilde konut ısıtmasında ve sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca 1 adet 1400 MW, 1 adet 
410MW, 1 adet 146 MW, 1 adet 89 MW ve bir tane de benzer doğalgaz çevrim santrali ile elektrik 
üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında doğalgaz kaynaklarına erişimin Bursa açısından 
önemi çok büyüktür. Bursa, gerek mevcut, gerekse gelecekte inşa edilmesi düşünülen doğalgaz boru 
hatları için bir geçiş güzergâhı konumundadır ve bu da Bursa’nın geleceği açısından önemli bir 
avantajdır. Hâlihazırda Bursa’ya doğalgaz Tekirdağ-Ankara ana boru hattından gelmektedir. 
Cambazlar Köyü kuzeyinde bir ana istasyon ile Seçköy mevkiinde bir PİG istasyon bulunmaktadır. 
Seçköy’den Ovaakça-Hasköy-Orhaniye üzerinden Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga 
üzerinden Çan’a ulaşan Bursa-Çan doğalgaz boru hattının yapımı devam etmektedir. Tekirdağ-Ankara 
doğalgaz boru hattı Barakfakih-Turanköy Mevkii, İnegöl ve Kurşunlu Köyü üzerinden Ankara’ya 
ulaşmaktadır.  
NABUCCO projesi ile Türkiye – Gürcistan ve Türkiye-Irak sınırından başlayarak, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan’ı geçerek Avusturya’ya kadar uzanacak bir doğalgaz hattı oluşturulmak istenmektedir. Bu 
sayede Hazar, Ortadoğu ve Mısır gibi önemli doğalgaz üretim merkezlerinden Avrupa’ya önemli 
miktarlarda doğalgazın taşınması amaçlanmaktadır. 2013 yılında inşasına başlanması ve 2017‟de 
tamamlanması amaçlanan proje sonucunda 50 yıl kullanılabilecek bir altyapının oluşturulması ve 
nihai olarak yılda 31 milyar m3 doğalgaz aktarılması amaçlanmaktadır. NABUCCO resmi sitesinde yer 
alan görsel kaynaklara göre, Doğalgaz hattının, Ankara, Eskişehir, Bilecik üzerinden gelerek Bursa - 
Gemlik’in güneyinden Çanakkale’nin kuzeyine doğru uzanarak Çanakkale Boğazı’nı geçmesinin 
planlandığı anlaşılmaktadır. Doğalgaz hattının Bursa için 2017 yılından itibaren yüksek miktarda 
doğalgaza erişme olanağı sunması, gerek sanayiinin gelişimi, gerekse hava kirliliği gibi sorunların 
azaltılması açısından önemli bir gelişme olacaktır. Bununla beraber boru hattının uluslararası risk 
yönetimi standartlarına uygun inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle, bu standartların ve boru hattı 
güzergâhı ile ek tesislerinin konumlarının Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmalarında dikkate alınması 
gerekecektir. 
Türkiye, enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak sık sık komşu ülkelerden elektrik satın alma yoluna 
gitmektedir. Ancak aynı şekilde komşu ülkelere elektrik temin etmektedir. Bu açıdan Bursa ana 
elektrik iletim hatlarından birinin geçiş güzergâhı üzerindedir. Bursa’da ve çevre illerde önemli 
elektrik üretim tesisleri de bulunmaktadır. Bursa’da tüketilen elektrik enerjisinin yarısından fazlası 
sanayi tesislerinde, yaklaşık bir çeyreği ise meskenlerde kullanılmaktadır. 
Bursa’da doğalgaz, linyit (Orhaneli) ve dizel yakıt kullanan termik santraller bulunmaktadır. Büyük 
olan doğalgaz santrali Ovaakça’da kuruludur ve 1400 MW güç üretmektedir. Daha küçük olan 
doğalgaz santralleri toplamda 650 MW üzerinde güce sahip santrallerdir. Demirtaş ve Nilüfer 
OSB’lerinde sanayi tesisleri için elektrik üretmektedirler. Orhaneli Termik Santrali 210 MW gücünde 
olup linyit ihtiyacı Bursa ilçelerinden karşılanmaktadır. 
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Ayrıca Bursa İnegöl Cerrah’ta, İznik Dereköy’de, M.Kemalpaşa Suuçtu’da hidrolik santraller 
bulunmaktadır. Bunların toplam kurulu gücü 288 MW kadardır. Son zamanlarda rüzgâr, güneş enerjisi 
ve biokütleye dayalı (Demirtaş) enerji üretimi de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bursa’da yerleşik olup 
diğer illerde enerji üreten firmalar da mevcuttur. 
Rüzgâr enerjisi açısından avantajlı durumda bulunan Bursa’nın, :NABUCCO Projesi’nin hayata geçmesi 
ile beraber doğalgaz açısından da önemli bir geçiş noktası olması ile beraber temiz elektrik üreten 
tesisler için önemli bir üretim ve ihracat merkezi olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
 

4.3. TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİŞME DİNAMİKLERi İÇİNDE BURSA 

4.3.1. Ulusal Vizyon, Stratejiler ve Kalkınma Planlarında Bursa’nın Yeri 

 
Bursa’nın rolü öncelikle 1960’lı yıllarda İstanbul’un yükünü azaltma amacının önem taşıdığı, ancak 
1970’lerin sonunda çevre kirliliğinin önemli bir unsur olarak karar ve politikaları etkilediği 
görülmektedir. 1980’lerin ortasında Bursa bir bölge merkezi olarak değerlendirilmiş, Kütahya, 
Balıkesir, Eskişehir, Bilecik illerinde doğrudan ya da paylaşarak etkilediği alanlar bulunduğu, İstanbul 
Bölge Merkezi’ni de paylaşarak etkilediği ifade edilmiştir. Bölgesel gelişmenin bu fonksiyonel ilişkiler 
çerçevesinde yönlendirilmesi tercihinde bulunulan 5. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın ardından, 6. 5. Yıllık 
Kalkınma Planı kapsamında Bursa, İstanbul yakınında bir çekim merkezi olarak ele alınmıştır. Bununla 
beraber metropoliten bölgeler üzerindeki sanayi ve nüfus baskısının azaltılması gerekliliği de dile 
getirilmiştir. 
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Tablo 2 Kalkınma Planları dönemlerine göre Bursa’nın gelişimini etkileyen planlar, önemli gelişmeler 

 

Kalkınma 

Planları 
Planın temel argümanı ve Bursa’yı etkileyen yönleri Bursa için anlamı 

Kalkınma 

Planları Öncesi 

Dönem 

 1924 Lörcher Planı 

1940 Prost Planı 

1960 Piccinato Planı 

1963-67 

1. 5 Yıllık Plan 

Potansiyel gelişme bölgeleri, bölgelerin üstünlüklerinden 

hareketle bölge planları yapılması /geri kalmış bölgelere 

kamu hizmetlerinde öncelik verilmesi/ büyük şehirlerin 

çevrelerinde yeni çekim ve büyüme merkezleri 

oluşturulması 

 

1963 Doğu Marmara Bölge Planı  

“Doğu Marmara Bölge Planının temel amacı daha çok İstanbul 

büyükşehir bölgesinin sorunlarına çözüm bulmak için yeni gelişme 

merkezleri tespit etmek, İstanbul’un yükünü hafifletmek. Planın ve 

dönemin kamu uygulamalarının sonucu Bursa Marmara Bölgesi içinde 

İstanbul’dan sonra nüfusça en büyük ve ekonomik olarak en önemli 

merkez durumuna gelmiştir.” 

1968-72 

2. 5 Yıllık Plan 

Sektör faaliyetlerine yol gösterici şehirsel gelişmeyi 

düzenleyici yerleşme planları hazırlanması 

 

 

 

 

1973-77  

3. 5 Yıllık Plan 

Sektör / İl planlama öncelikli.  

Bölgesel farklılıkların giderilmesi ve belirli az gelişmiş 

bölgelerin kalkındırılması 

 

 

 

1976 Bursa Kent Bütünü ve Yakın Çevresi Planı 

1979-83  

4. 5 Yıllık Plan 

Sektörler ve bölgeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, 

bölgesel sorunlara yönelik kaynak mobilizasyonu. 

  

 “4.Plan sanayiden kaynaklı çevre sorunlarının vurgulandığı bir plan 

olmuştur. Bu kapsamda Bursa için: Sanayi ve tarım nedeniyle kirlenen 

sular arasında Nilüfer Çayı’nın bulunduğu, Gemlik’te deniz kirliliği 
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olduğu, Bursa’da sanayi kaynaklı toprak kirliliği yaşandığı tespitleri 

yapılmıştır.”  

1984 Bursa Nazım Planı 

 

1985-89  

5. 5 Yıllık Plan 

Bölge planlama / Fonksiyonel Bölgeler 

Belirli sektörler açısından potansiyel gösteren bölgelerde 

gelişmenin hızlandırılması, kaynakların etkin kullanılması 

amacıyla bölge planı yapılması 

16 fonksiyonel bölge kullanılarak hazırlanacak bölge 

gelişme şemalarıyla mal akımları e hizmet dağılımlarının 

planlanması 

 

 

Çalışmada beşinci kademe merkezlerin etki alanındaki il ve ilçeler ile 

ortaya çıkan 16 fonksiyonel bölge arasında yer alan Bursa Bölge 

Merkezinin doğrudan etkilediği alanlar; İznik ilçesi hariç Bursa ili, 

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ve Balıkesir’in Dursunbey ilçesidir. 

Paylaşarak etkilediği alanlar ise Eskişehir Bölge Merkezi ile: Osmaneli 

ilçesi hariç tüm Bilecik ili ve İstanbul Bölge Merkezi ile: İznik ilçesidir. 

1990-94 

6. 5 Yıllık Plan 

Yerleşme kademelenmesinde dengeye ulaşmak ve 

metropoliten alanlara yönelen nüfus ve sanayi 

yoğunluğunu azaltmak  

 

 

“İstanbul nedeniyle Marmara bölgesindeki diğer yerleşimlerin önem 

kazanması, bu yerleşimler içinde Bursa’nın ön plana çıkması ve bir çekim 

merkezi haline gelmesi” 

 

1990 1/5.000 NİP 

 

1994 il strateji planı 

 

1995-99  

7. 5 Yıllık Plan 

Bölge planlama / Sürdürülebilirlik  

Sektörel ve mekansal çalışmaların bütünleştirilmesi, illerin 

sektörel uzmanlaşması, şehir planlama, bölgesel farkların 

giderilmesi ve rekabet gücünün artırılması  

 

1995 1/5.000 NİP revizyonu 

1998 1/100.000 2020 ÇDP / il str.pl. 

2001-05  

8. 5 Yıllık Plan 

Stratejik bölge planlama / Kümelenme / İl Gelişme Planları 

Yerel girişimciliğin ve yerel kaynak kullanımının planda 

vurgulanması, rekabet edebilirliğin geliştirilmesi 

2003 1/100.000 Metropoliten Alan Planı Bayındırlık 
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2004-06  

Ön Ulusal 

Kalkınma Planı 

Rekabet gücü, insan kaynakları, çevre-altyapı, bölgelerin 

ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki 

gelişmişlik farklarının azaltılması, kırsal kalkınmanın 

hızlandırılması 

 

 

2006 1/100.000 Bursa İl Genel Meclisi 2020 

2007-13 

9. Kalkınma 

Planı 

Gelişme eksenleri: Rekabet gücü nün artırılması, istihdamın 

artırılması, beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın 

güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması, kamu 

hizmetlerinde kalitenin artması. Öne çıkan kavramlar bilgi 

ve iletişim teknolojileri, ar-ge ve yenilikçilik, kümelenmeler, 

yerel kaynaklar, içsel potansiyeller ve kırsal kalkınma. 

 

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2010-2013 (BEBKA) 

Kaynak 9.Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme ÖİK Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Alt Komisyonu Raporu; Albayrak ve Erkut 2010; Dinler, 2008
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1995 sonrasında ise Bursa açısından önemli olan yaklaşımlar, sektörel ve mekânsal politikaların ve 
uygulamaların birleştirilmesi, kümelenme, yerel girişimciliğin desteklenmesi gibi kümülatif büyüme 
süreçlerini destekleyecek yaklaşımlardır. 2004 sonrasında ise Rekabet unsurunun iyice öne çıktığı ve 
insan kaynakları, altyapı, bilgi ve iletişim teknolojileri ve ARGE – yenilikçilik eksenlerinde politikalar 
üretildiği görülmektedir. 
2009-2010 yılları arasında kurulan Kalkınma Ajansları ile bahsedilen politikaların ve stratejilerin yerel 
olarak oluşturulan Bölge Planları yoluyla uygulanması yoluna gidilmiştir. Aynı şekilde değişen İl Özel 
İdaresi Kanunu ve yerel yönetimlere yetki devirleri ile beraber kalkınma planlarında tercih edilen 
politikaların il gelişme planları yoluyla il düzeyinde mekânsal stratejilere ve uygulamalara dönüşmesi 
olanağı ortaya çıkmıştır. 
Bu bağlamda Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmaları da il gelişme planı olarak ele alınmalı ve son 
kalkınma planı olan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda çizilen vizyon dikkate alınmalıdır. Planda Türkiye 
için rekabet, gelir dağılımının iyileştirilmesi, bilgi toplumuna dönüşülmesi, istikrarlı büyüme ve AB 
uyum sürecini tamamlamış olmak temalarını barındıran aşağıdaki vizyon çizilmektedir: 
 
Vizyon: İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye
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Tablo 3 Ulusal vizyon ve stratejiler doğrultusunda Türkiye ve Bursa’nın değerlendirilmesi 

Plan, Program, ya da Strateji Belgesi  Türkiye Değerlendirmesi Bursa Değerlendirmesi 

9.Kalkınma Planı   

Vizyon: İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 

paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, 

bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum 

sürecini tamamlamış bir Türkiye. 

Türkiye, WEF rekabetçilik endeksi sıralamasında 61.sırada, ulusal 

düzeyde rekabet gücünü yükseltme gereksinimi 

Gelişmişlik düzeyi yüksek il, güçlü bölgesel bağlantılar, 

Belirli sektörlerde rekabet gücü yüksek (otomotiv) 

Geleneksel sektörlerde rekabet gücü düşme eğiliminde (tekstil) 

Orta Vadeli Program 2007-2013   

Amaç: Refah seviyesinin artırılması için büyümeye 

istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu 

dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarı sağlamak. 

İşgücüne katılım oranı 48,8 (2010) / 48,5 (2013 hedef) 

İşsizlik 12.2 (2010) / 11,4 (2013 hedef) 

İşgücüne katılım oranı 49,4 (2009)  

İşsizlik 14.7 (2009)  

Rekabet gücü Rekabet gücünün artırılması için yaşam standartlarının 

yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentsel gelişme 

Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Laboratuar ve araştırma merkezi altyapısının güçlendirilmesi 

Yüksek katma değerli mal üretimi, üretimde dışa bağlılığın 

azaltılması ve yerli teknoloji kullanımının desteklenmesi 

Geleneksel sektörlerde marka ve tasarım 

KOBİ’lerin rekabetçiliğinin ve girişimciliğin teşviki 

Bilgi-iletişim teknolojisi altyapısı, çeşitli ve etkin ulaşım sunumu, 

etkin enerji kullanımı 

Turizmde tür ve mevsimsel çeşitlilik 

Tarımda doğal kaynakların korunması ve gıda güvenliği vb 

uygulamaları 

Rekabetçi sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılması gereği (otomotiv) 

ve Ar-Ge kullanımı, test laboratuarları vb altyapı gereksinimi 

Geleneksel sektörlerde özellikle tekstilde rekabet gücünün korunması, 

marka ve tasarım geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürün elde 

edilmesi için  yatırım ihtiyacı 

Bursa’nın turizmin çeşitlendirilmesi hedefine yönelik sahip olduğu 

potansiyeller 

Tarım potansiyelleri, doğal kaynakların korunması konusundaki riskler 

İstihdam Eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması Meslek eğitimi ve ara eleman yetiştirmeye yönelik mevcut kurumlar / 

değişen teknolojilere bağlı olarak yeni ihtiyaçlar 

Beşeri gelişme Eğitim, kültür değerlerinin vurgulanması, günümüz değerleriyle 

bütünleştirilmesi 

Kültür – tarih turizmi potansiyeli, değişen üretim ve teknoloji yapısının 

kültürle bütünleştirilmesi ihtiyacı / mevcut potansiyeller: otomotiv 

müzesi / otomotiv kenti / geçmişten gelen ipek kültürü / kayak vb 

değerler / karagöz vb kültürel değerler ve turizm 

Bölgesel gelişme –gelişmişlik farklarının 

azaltılması 

Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik, bölgesel düzeyde 

rekabet gücü yüksek sektörlerde odaklanan yerel uzmanlaşma, 

bölgesel yenilik 

Kalkınma ajansı etkinlikleri, yerel uzmanlaşma potansiyeli yüksek 

sektörel yapı, bölgesel yenilik sistemi geliştirme kapasitesi olan 

kurumlar (teknopark, üniversite, mesleki birlikler, odalar gibi) 
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Plan, Program, ya da Strateji Belgesi  Türkiye Değerlendirmesi Bursa Değerlendirmesi 

Sanayi Strateji Belgesi  

2011-2014 

  

Vizyon: Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde 

Avrasya’nın üretim üssü olmak 

Orta teknolojili ürün? 

Orta teknolojili sektörlerde otomotiv ön planda 

Yüksek teknolojili sektörlerde ön planda olan sektör? 

Avrasya bölgesindeki diğer önemli üretim merkezleri: Uzakdoğu, 

Çin, Hindistan, Rusya,  Doğu Avrupa Ülkeleri ve AB 

Orta teknolojili sektörlerden otomotiv’de avantajlara sahip, 

dışa açık ve kârlılığı yüksek bir sektörel yapı var. 

Pazar ağırlıkla AB ülkeleri  

Yurt dışı rakipleri Çin, Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri,  

Hedef 1: Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin 

üretim ve ihracat içindeki payının arttırılması 

Yüksek teknolojili ürün payı  

Üretim: %5,1 (2002) / %4,1 (2008)* 

İhracat: %6,2 (2002) / %3,1 (2008)* 

Orta üst teknolojili ürün payı: 

Üretim: %18,2 (2002) / %24,8 (2008)* 

İhracat: %24,3 (2002) / %30,9 (2008)* 

 

Hedef 2: Düşük teknoloji sektörlerde katma 

değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması 

Türkiye’de düşük teknolojili sektörlerin payının  büyüklüğü, 

istihdamdaki önemi 

 

Düşük teknoloji sektörlerde katma değeri yüksek ürün 

üretme ihtiyacı (tekstil, gıda vd) 

Tasarım, marka geliştirme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, 

sektörlerin yenilikçiliklerinin geliştirilmesi 

Hedef 3: Becerilerini sürekli geliştiren şirketlerin 

ekonomideki ağırlığının artırılması 

Becerilerini sürekli geliştiren şirketlerin ekonomideki ağırlığının 

artırılması 

Becerilerini sürekli geliştiren şirketlerin ekonomideki 

ağırlığının artırılması 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 

2011-2016 

  

Vizyon: Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve 

insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere 

dönüştürebilen Türkiye 

  

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi   

Temel amaç: Temelde yerel potansiyel ve 

kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel 

varlıkların korunmasını esas alarak, kırsal 

toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel 

alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir kılınmasıdır.  

 

Kırsal alanların kalkındırılması, kente göç ve gelişmişlik farklılıkları 

ele alınan temel problemler  

Kentleşme baskısı ve  yoğun rekreatif kullanımların 

etkileyeceği kırsal alanlar 

Ulaşım, kentleşme, sanayileşme ve turizm nedeniyle 

bozulma tehlikesi altındaki doğal alanlar,  

Kırsal kalkınmayı gerçekleştirme, işgücü niteliğinin 

artırılması, göçten kaynaklanan sosyal problemler 
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Tablo 3 (Devam-3) 

Plan, Program, ya da Strateji Belgesi  Türkiye Değerlendirmesi Bursa Değerlendirmesi 

TKB Tarım Strateji Belgesi 2006- 2010    

Hedef: Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 

kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve 

gıda güvencesinin sağlanması 

 

Tarım alanlarının korunması,  

Denetim ve üreticilerin eğitimi 

 

Tarım alanlarının korunması, sanayiden kaynaklı kirlenme 

problemleri, laboratuar , depo ve eğitim ihtiyacı 

 

Hedef: Tarımsal işletmelerin rekabet gücünün 

arttırılması 

Arazi yönetimi, markalaşma ve pazarlama  

Hedef: Tarımsal pazarlama altyapısının 

güçlendirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun 

sağlanması 

Tarımsal lojistik koşullarının geliştirilmesi, Tarım-sanayi 

entegrasyonu 

 

 

Depolama tesislerinin, laboratuarların kurulması açısından 

Bursa’nın potansiyelleri, artan ulaşım bağlantılarının 

sağladığı kolaylıklar, ulaşım bağlantılarının neden olduğu 

tarımsal alan kayıpları vb riskler 

Hedef: Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi Birlikler, kooperatifler vb.  Birlikler, kooperatifler vb. ve yerel düzeyde güçlü kamuoyu, 

sanayi ve ticaret örgütlenmesi 

Hedef: Kırsal gelirlerin arttırılması ve kırsal toplum 

yaşam şartlarının iyileştirilmesi 

Kırsal kalkınma ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, özellikle ilin 

güneyindeki yerleşimler 

Hedef: Türkiye’de tarım destekleme ödemelerini 

ülke bütçesinin %1’inin altına indirilmesi 

  

TR4 Doğu Marmara Bölgesi Tarım Master 

Planı  

  

 Doğu Marmara Bölgesi için: 

Üretimin pazar talebi doğrultusunda şekillendirilmesi, üretim açığı 

olan ürünlerin ekilmesi 

Organize tarım -hayvancılık bölgeleri ve ürün - hayvan 

borsalarının kurulması 

Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde örtü altı 

tarımın geliştirilmesi 

Organik bitkisel ve hayvansal üretime geçiş 

Çayır ve mera ıslahı çalışmalarının tamamlanması 

Orman plantasyonlarına arıcıların konuşlandırılması 

Ürün-hayvan borsası için Bursa’nın taşıdığı potansiyeller,  

Jeotermal kaynaklar, artan organik tarım-hayvancılık talebi 

Orman alanlarının varlığı 
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Tablo 3 (Devam-4) 

Plan, Program, ya da Strateji Belgesi  Türkiye Değerlendirmesi Bursa Değerlendirmesi 

Ulusal Kümelenme Politikası Geliştirme 

Projesi 

  

 5 tematik alanda 10 küme tanımlanmış Marmara Otomotiv İş Kümesi içinde Bursa’nın önemli rolü 

var 

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı 2011-2014 

  

Hedefler: 

Ar-Ge altyapısını iyileştirmek 

Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve 

kapasitelerini artırmak 

Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları 

geliştirmek 

Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek 

Fiziksel altyapıyı geliştirmek 

Ulusal düzeyde Ar-Ge altyapısına yönelik kurumlaşma, proje ve 

yatırım teşvikleri, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi, teknolojik 

değişimlerin ve yeni ürün/süreç/pazar alanlarının gelişimi  

Bursa içindeki mevcut Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,  

Ulusal teşviklerden yararlanma, 

Mevcut üretim kapasitesinin sektörün değişen dinamiklerine 

uyumlu hale getirilmesi, 

AB’ye ve belirli markalara bağımlı üretim yapısı için 

alternatif oluşturma ihtiyacı, krize ve değişen sektörel 

dinamiklere uyum 
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4.3.2. Türkiye’de Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıkları ve Bursa’nın Yeri 

 
Bursa, Türkiye içinde gelişmiş bölgeler arasında yer almaktadır. Bununla beraber, AB bölgeleri içinde 
ele alındığında, Bursa’nın gelişmişlik düzeyi açısından kat etmesi gereken çok yol olduğu sonucuna 
varılabilir.  
 
Ekonomik Farklılıklar 
Şekil 4’de gösterildiği üzere, 1997 yılında Türkiye’nin doğu kısmı satın alma gücü paritesine göre kişi 
başına 4000 € altında bir gelir düzeyine sahip iken, 2006 yılı itibariyle bu kısım Batı kısmındaki 
düzeylere yaklaşmıştır. Türkiye’nin batısındaki bazı iller de bir üst kategoriye çıkmışlardır. Bununla 
beraber en önemli gelişme ise Edirne-Ankara aksı üzerinde yaşanmış, TR 41 Bursa Bölgesi’nin de dahil 
olduğu bir bölgesel koridor boyunca güçlü bir ekonomik büyüme gözlenmiştir. Genel olarak gözlenen 
bir olgu ise, Yunanistan ile Türkiye’nin Batı kısmının beraber önemli bir büyüme gösterdiğidir. 
Şekil 5’de İBBS-2 düzeyinde satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirdeki 10 yıldaki toplam 
büyüme ve ortalama yıllık büyüme oranları yüzde olarak verilmektedir. Buna göre TR 41 Bursa 
Eskişehir Bilecik Bölgesi en önemli büyüme odaklarından birisi olmuştur. Daha dikkatli incelendiğinde, 
İstanbul ve Kocaeli bütünü bir merkez olarak ele alındığında çevresindeki TR21 Tekirdağ, BG41 
Yugozapaden, TR81 Zonguldak, TR82 Kastamonu ve TR41 Bursa bölgelerinin en hızlı büyüyen bölgeler 
arasında olduğu görülmektedir. Bu bölgeler, önemli limanların olduğu, geleneksel sanayi 
merkezlerine yakın ya da kendi içinde sanayi alanları barındıran yerlerdir. 
Bursa açısından konuyu değerlendirdiğimizde, yüksek büyüme oranları nedeniyle, TR41 Bursa 
Bölgesi’nin ileride de göç almaya devam etmesi muhtemel görünmektedir. 
Ayrıca İstanbul, Kocaeli gibi merkezlerde ekonomik büyümenin yavaş, ancak TR41 Bursa Bölgesi’nde 
hızlı olması, Bursa açısından hem olumlu hem de olumsuz etkileri de beraberinde getiriyor olmalıdır. 
Bir yandan kişi başına düşen gelir miktarının artması, yaşam kalitesi açısından olumlu etkiler 
yapabilecek iken, bir yandan da hızlı ekonomik büyüme beraberinde doğal çevre üzerindeki baskıyı da 
artırıyor olmalıdır. 
Türkiye içi bölgelerarası eşitsizlikleri değerlendirmek için ise, varyasyon katsayısı ve minimum-
maksimum değerlerindeki değişim incelenmiştir (Tablo 4). Tablo 6 verilerine göre Bursa’da kişi başına 
gelir 1997 yılında ülke ortalamasının %29 üzerinde iken, 2006 yılında %68 üzerine çıkmıştır. 
Dolayısıyla Bursa’da bölgesel gelişme hızı 10 yıl boyunca Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
gerçekleşmiş ve Bursa’nın önemi artmıştır. 2006 yılında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir ile 
beraber Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde katma değer yaratılan bir bölge olmuştur. 
Türkiye’de Bursa ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı 4. Önemli merkezdir. Mutlak büyüklük açısından 
bakıldığında, Türkiye’de alınan maaş ve ücretlerin %6,9‟u Bursa’da alınmaktadır. 
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Şekil 7 Güneydoğu Avrupa’da IBBS-2 bölgeleri düzeyinde kişi başına satın alma gücü paritesi 
düzeyleri 
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Şekil 8 Güneydoğu Avrupa’da IBBS-2 bölgeleri düzeyinde kişi başına satın alma gücü paritesi artış 
düzeyleri 
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Tablo 4 Güneydoğu Avrupa’da Bölgelerarası Farklılıkların Gelişimi – Varyasyon Katsayıları ve 
Minimum-Maksimum Oranları 

 Yıllar  

 1997 2006  

Bulgaristan    

Standard  Sapma (€) 900,56 2989,09  

Kişibaşına Ortalama Gelir (€) 4150,00 8266,66  

Varyasyon Katsayısı 0,22 0,36 Artmış 

   

 

    

Yunanistan 

  

 

Standard  Sapma (€) 2645,58 3321,99  

Kişibaşına Ortalama Gelir (€) 13507,69 20669,23  

Varyasyon Katsayısı 0,20 0,16 Azalmış 

   

 

    

Romanya 

  

 

Standard  Sapma (€) 1038,89 4379,80  

Kişibaşına Ortalama Gelir (€) 4875,00 9537,50  

Varyasyon Katsayısı 0,21 0,46 Artmış 

   

 

    

Türkiye 

  

 

Standard  Sapma (€) 2069,84 3956,08  

Kişibaşına Ortalama Gelir (€) 4576,92 8953,85  

Varyasyon Katsayısı 0,45 0,44 Hafifçe Azalmış 

Bursa 5900,00 15000,00 %254 artmış 

   

 

Güneydoğu Avrupa Bölgesi    

Maksimum (€) 14500,00 20900,00  

Minimum (€) 12300,00 18500,00  

Maksimum Minimum  Oranı 0,85 0,89 Hafifçe Artmış 

   

 

   

 

Güneydoğu Avrupa Bölgesi    

   

 

Standard  Sapma (€) 4358,51 6281,33  

Kişibaşına Ortalama Gelir (€) 6764,15 11837,74  

Varyasyon Katsayısı 0,64 0,53 Azalmış 

 

Veri kaynağı: Eurostat, Erişim tarihi 27.04.2011 

Eğitim düzeyi farklılıkları 
Eğitim düzeyi, ekonomik üretkenlik, yaşam kalitesi gibi birçok konu ile ilişkili olarak ele alınan önemli 
bir göstergedir. Özellikle teknolojik yeniliklerin bölgesel gelişmedeki öneminin anlaşılması ve beşeri 
sermaye kavramının öne çıkması ile beraber, yükseköğrenim mezunları, ya da teknik eğitim almış 
personel sayısı gibi göstergeler önem kazanmıştır. 
Türkiye’deki nüfusun bildiğimiz üzere İstanbul ve çevresinde yığıldığı görülmektedir. Yükseköğrenim 
görmüş nüfusun oranının toplam nüfusa oranı incelendiğinde İstanbul, Bursa gibi yerlerde Avrupa ile 
kıyaslandığında yükseköğrenim görmüş nüfusun genel nüfusa oranının en düşük seviyelerde olduğu 
gözlenmektedir (Şekil 9). Bu açıdan yükseköğrenim görmüş nüfus oranının toplam nüfusa oranının en 
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yüksek olduğu yer Ankara ve İzmir’dir ve bu şehirler kabaca Kuzey İtalya ile benzer oranlara sahiptir. 
Türkiye genelinin ise Romanya ile benzer özellikler gösterdiği söylenebilir. 
 

 
 
Şekil 9 Yükseköğrenim görmüş olanların 14-65 yaş grubu (iktisaden faal) nüfus içindeki oranı, 2007 

Kaynak  ESPON, Territorial Observation No.3, 2010, s.15 

Veri kaynakları: AB İşgücü Araştırması, 2007, Eurostat NSIs 2008-10, Eurographics Association 
 
Bu tabloya rağmen, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki yükseköğrenim görmüş nüfus, mutlak 
büyüklükler açısından hatırı sayılır bir büyüklüktedir ve Güneydoğu Avrupa’daki en büyük 
kümelenmelerden birini oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması, gelişmişlik göstergesi olarak 
düşünülebilir. İBBS-2 düzeyinde verilere göre, 2009/2010 döneminde TR 41 Bursa Bölgesi’nde öğrenci 
başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması olan 22 öğrencinin hafifçe altında, 21 öğrenci olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Sağlık Göstergeleri 
TR 41 Bursa Bölgesi’nde yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2007 yılında Türkiye ortalaması 
olan 262 yatak sayısının hafifçe üzerinde, 279 olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber bölge, 
Türkiye’de yüz bin kişi başına en çok yatak sayısına sahip olan TR 81 Zonguldak Bölgesi’nin ancak 
dörtte üçü kadar yatak sayısına sahiptir. 
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Diğer Göstergeler 
Bursa’da yaşam kalitesi açısından irdelenebilecek bir başka gösterge belediyeler tarafından kişi başına 
temin edilen su miktarıdır. Bursa Türkiye’de kişi başına temin edilen su miktarı açısından sonuncudur. 
Bunun bir nedeni Bursa’da sanayi ve tarım faaliyetlerinin yüksek su tüketimi olabileceği gibi, bir başka 
nedeni de hızlı artan nüfus ve yetersiz altyapı olabilir. Bursa’da birçok sanayi kuruluşunun kendi su 
kuyularını kullanıyor olmalarının yer altı suyu açısından sorun Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile 25 
Mayıs 2011’de yapılan toplantıda da dile getirilmiştir. 
Gelişmişlik ile ilgili bir başka gösterge ise kişi başına düşen elektrik tüketimi miktarıdır. Buna göre 
Bursa, kişi başına elektrik tüketiminde ülke genelinde 5. Sırada ve İstanbul’un önlerinde yer 
almaktadır. 
 

4.3.3. Marmara Bölgesi İçinde Bursa 

 
İstanbul’un mekânsal gelişiminde sanayinin desantralize olması çevre yerleşmelerdeki gelişmeleri de 
teşvik etmektedir. Özellikle İstanbul-Ankara arasındaki karayolu aksı ve İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan 
uluslararası bağlantılar bu gelişmelerin izlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Bunun sonucunda kent 
doğu ve batı yönünde büyürken, Anadolu’dan ve Trakya’dan kente gelen göç zamanla çevre 
yerleşimlere/illere yayılmaya başlamıştır. 
Bu süreçte Bursa gelişmiş sosyo-ekonomik yapısıyla Marmara Bölgesi içinde İstanbul’un yoğunluğunu 
dengeleyen bir gelişme odağı olarak desteklenmiş bir ildir. Doğu Marmara Bölge Planı ve sonraki 
dönemlerde uygulanan planlar ilde sanayi gelişimini teşvik etmiştir. Sanayide artan iş olanakları, 
İstanbul’a yakın konumunun sağladığı ulaşım ve erişilebilirlik avantajları, kırsal alanda verimli tarım 
topraklarının desteklediği üretken yapı gerek kırı, gerekse kenti göç için cazip duruma getirmiştir. 
Geçmişinden gelen ticari – idari merkez olma özelliği bu göçün sadece yurt içiyle sınırlı olmamasının 
da kültürel temelini desteklemektedir. 
Günümüze gelindiğinde Bursa Marmara Bölgesi içinde İstanbul’dan sonra en büyük nüfusa sahip il 
konumundadır. İhracat ve ticari aktivite oranıyla İstanbul’u takip etmekte, bir anlamda İstanbul’u 
bütünlemektedir. Nitekim Bursa’daki firmalar Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki firmalar gibi İstanbul’daki 
firmalar için hem tedarikçi hem de müşteri durumundadır. Bu durum İstanbul Metropoliten Alanının 
planlanması çalışmalarında da dikkate alınmış ve Bursa’yı da içeren geniş bir bölge üzerinde 
öngörülerde bulunulmuştur. Özellikle ana ulaşım bağlantıları, uluslararası otoyollar, limanlar, liman 
bağlantıları bulundukları ilin önceliklerine göre değil İstanbul’un belirlediği üretim sisteminin 
bileşenleri olarak planlanmaktadır. ‘İstanbul’un Ege ve Anadolu’ya mal boşaltımı ve transferinin 
Gemlik üzerinden Bursa’ya kaydırılması’, ‘GEMPORT Limanı’nın yanında yer alacak yeni bir liman 
projesi’ gibi Bursa’yı etkileyen kararlar alınması söz konusudur. 
Sanayi gelişimi açısından ele alındığında Bursa gelişmiş üç metropoliten ili takip eden ve bir yandan da 
benzer konumdaki Kocaeli ile yarışan bir kent durumundadır. Kocaeli’nin gelişim süreci İstanbul 
sanayinin plan kararlarıyla desantralizasyon süreçlerinden etkilenmiş, fiziksel olarak da İstanbul 
metropoliten alanının devamı niteliğinde gerçekleşmiştir (Erkut ve Albayrak, 2004). Sakarya’yı da 
içine alan bu aksın gelişiminde tür çeşitliliği de içeren ulaşım bağlantılarının etkisi görülmektedir. 
İstanbul’un hizmet sunumu anlamında bu yerleşimler üzerindeki etkisi devam etmekte, hatta Kocaeli 
ile İstanbul arasında günübirlik evden işe yolculuklar da yapılmaktadır.  
Konum olarak İstanbul’a yakınlığına karşın Bursa’nın fiziksel gelişiminde Ankara ve İzmir’in de etkisi 
olduğu görülmektedir. Ankara ve İzmir yolu üzerindeki gelişmeler bu etkinin göstergeleridir. Kentin 
gelişimi doğal eşiklerle güneyden ve kısmen kuzeyden sınırlanmış olsa da İstanbul bağlantısını 
sağlayan Gemlik aksı hızla sanayileşmekte, kentsel kullanımlar ulaşım güzergâhına paralel olarak 
Kocaeli ile bütünleşmektedir. Bursa’nın konumu ekonomik aktiviteleri destekleyecek kadar İstanbul’a 
ve diğer merkezlere yakın olmakla birlikte, kendi dinamiklerini geliştirecek kadar da uzak ve ayrıdır. 
Merkezdeki hızlı gelişme ve ana ulaşım aksları boyunca gözlenen hızlı kentleşme, çevre ilçe ve illere 
taşma etkilerini de barındıran bir bölgesel büyüme olgusuna işaret etmektedir. Bu büyüme olgusu, 



59 
 

çevre illerdeki stratejik kararları da etkilemektedir. Bu kararlar, özellikle çevre illerde yapılan Bölge ve 
Çevre Düzeni Planlarında açıkça gözlenebilmektedir.  
Sanayileşmeyi ve kentleşmeyi temele alan bu gelişme anlayışının çevresel maliyetleri de yine bölge 
ölçeğine yayılmaktadır. Sanayiden kaynaklanan su ve hava kirliliği, kıyıların yapılaşmaya açılması ve 
tahribatı, ormansızlaşma, tarım alanlarının kirlenmesi ve hatta kentleşmeye açılması il sınırı 
gözetmeksizin karşılaşılan başlıca problemlerdir. 
 

4.4. SEKTÖREL GELİŞİM VE BÖLGESEL REKABET GÜCÜ ANALİZİ 

4.4.1. Bölgenin Ekonomik Özellikleri 

 
Bu bölümde ilin ekonomik yapısı ve bu yapı içinde önem taşıdığına inanılan sektörler 
incelenmektedir. Türkiye’nin ihracat yapısına bakıldığında (Şekil 34) öne çıkan sektörlerin Bursa 
ekonomisi içinde de ağırlığı olan sektörler olduğu görülmektedir. Bu sektörlerden tekstil- hazır giyim, 
motorlu kara taşıtları (otomotiv) ve gıda sektörleri gerek üretim ve istihdam değerleri gerekse ihracat 
içindeki payları sayesinde Bursa’da ön plana çıkan sektörler olmaktadır. Ayrıca Bursa’ya özgü bir 
değer olarak Uludağ da ele alınmış ve Uludağ’la ilişkili olarak başta kış turizmi olmak üzere turizm 
sektörü de incelenmiştir. Gıda sektörünün ele alınışında da Bursa’nın tarım toprakları açısından 
avantajları göz önünde bulundurulmuş ve sektör, tarım sektörü ile ilişkili olarak incelenmiştir. Bu 
incelemelerin dışında odak grup görüşmeleri ve yerel aktörlerle gerçekleştirilen görüşmelerde 
(mülakatlarda) bu sektörlere ilişkin özgün sorunlar ve potansiyeller tanımlanmıştır.  
Bursa açısından ilk bakışta ortaya çıkan en önemli özellik, ülke ihracatı içinde belli sektörlerde çok 
yüksek pay alıyor olmasıdır. Otomotiv ve makine sektörlerinde ülke ihracatının yaklaşık altıda biri 
Bursa’ya aittir. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ise %10‟lu paylara sahip olan Bursa, diğer 
sektörlerde de nüfus oranına göre hatırı sayılır oranlarda ihracat gerçekleştirmektedir (Şekil 10). 
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Şekil 10 İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Toplam İmalat Sanayi ihracatı içindeki Pay Türkiye (%) 
(Sanayi Strateji Belgesi 2011-2016) 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bursa ilindeki ciro açısından en büyük 250 firması için 1997 yılından 
beri her yıl yayınladığı veriler Bursa’daki sektörel yapı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bursa’daki 
en büyük 250 firmada yer alan sektörlerin firma sayısı açısından payının yıllara göre değişimi Şekil 
11’te yer almaktadır. 
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Şekil 11 BTSO ilk 250 firma içinde sektörlerin payı (1997-2009) 

1997 yılından 2009’a gelinen süre içinde sektörel yapıda ciddi değişimler olmuştur. Bursa’da yer alan 
tüm sektörlerdeki firmalar Türkiye’nin ekonomik yapısından ve dünyadaki değişimlerden ya da 
krizlerden etkilenmektedir. Ancak bu etkilenmenin düzeyi sektörlere göre farklılaşmaktadır. 
Geleneksel olarak Bursa’da en önemli sektör olan tekstil-hazır giyim sektörü 2001 yılından itibaren 
sürekli gerilemekte, buna bağlı olarak ilk 250’ye giren firma sayısı azalmaktadır. 2007 yılından itibaren 
otomotiv sektörü bu alanda liderliği devralmış görünmektedir. Benzer bir değişim istihdam alanında 
da gözlenmektedir (Şekil 12). 
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Şekil 12 BTSO ilk 250 firma içinde sektör başına çalışan sayısı 

Sektörlere göre iç ve dış satış tutarları incelendiğinde 1999 depreminin ve ekonomik krizlerin 
etkilerini izlemek mümkündür. 2001 krizi sonrasında en yüksek cirolu dört sektörde de artış 
gözlemlense de otomotiv sektörü diğer sektörlerden ayrışmaktadır. Bu durumda sektörün ihracat 
yapma yeteneği ve rekabet gücünün yüksek oluşu etkilidir (Şekil 13). Sektörlerin 13 yıllık bu 
dönemdeki kârlılıklarına bakıldığında zaman içindeki dalgalanmalara karşın otomotiv sektörünün en 
kârlı sektör olduğu söylenebilir. 2001 yılı hariç makine-metal ve gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri 
de nispeten kârlılıklarını korumuşlardır. Ancak tekstil sektörünün kriz dönemlerinde kârlılığını 
koruyamadığı ve sektörün belli dönemlerde zarar ettiği görülmektedir (Şekil 14). 
 
 

 
 
Şekil 13 BTSO ilk 250 firma içinde seçilmiş dört sektörde dışa açıklık oranı (ihracat /ciro) 
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Şekil 14 BTSO ilk 250 firma içinde seçilmiş dört sektörde karlılık 

4.4.1.1. Otomotiv Sektörü 

 
Türkiye’nin sanayileşme çabaları içinde simgesel bir yeri olan otomotiv sektörünün 1940’lı yıllardan 
başlayan gelişiminde dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve değişimlerin de belirleyici etkileri olmuştur. 
Bursa otomotiv sektöründe özel sektörün payının artışıyla öne çıkan illerden biri olmuştur. Günümüze 
gelindiğinde sektör Türkiye imalat sanayi ihracatında önemli bir paya ulaşmış, farklı illerde yabancı 
lisanslarla otomotiv fabrikaları açılmış, yan sanayi gelişmiş ve bütün bu süreç içinde Bursa’nın önemi 
artarak devam etmiştir. 
Sektörün olgunlaştığı 70’li yıllarda İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropoliten kentler ve İstanbul 
çevresinde hızla sanayileşen Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi iller yatırımların toplandığı bölgeler 
olmuştur. Doğu Marmara Bölgesinin büyük önem kazandığı bu yıllarda bölgede rafineri, petrokimya, 
lastik ve dokuma gibi otomotivi destekleyici sektörlerin de gelişme gösterdiği görülmektedir. Bugün 
de Bursa’nın en önemli otomotiv üreticileri olan Karsan (1966), Tofaş, ve Oyak-Renault (1971) bu 
dönemde kurulmuş ve büyük ölçüde ilin sanayi yapısını şekillendirmiştir. Tezer’in (2010) yaptığı 
sınıflandırmaya göre yapılan tabloda Bursa’daki otomotiv sektörünün gelişim aşamaları aşağıda 
sunulmaktadır (Tablo 5). 
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Tablo 5 Otomotiv politikalarının gelişimi ve Bursa’da sektörün gelişiminde önemli aşamalar 

Dönemler Dönem özellikleri Bursa’daki gelişim 

1941-1950 Devlet öncelikli dönem  

1051-1960 Özel yatırımların başlaması  

1961-1980 İthal ikamesi dönemi Karsan’ın kuruluşu (1966) 

Oyak-Renault’nun kuruluşu (1971) 

Tofaş’ın kuruluşu (1971) 

1981-1995 İhracat öncelikli sanayileşme ve tam rekabet 

hazırlık 

Uludağ İhracatçılar Birliği’nin kuruluşu 

(1986)  

 

1996-2005 Gümrük birliği ve tam rekabet Ulutek’in kuruluşu (2005) 

2006 ve sonrası Teknoloji yönetimi ve yenilikçilikle 

sürdürülebilir küresel rekabet 

 

 
Küreselleşme ve dünya ekonomisine eklemlenme çabaları ihracat odaklı bir sanayi yapısını teşvik 
etmiştir. Bursa bu süreçte önemli bir ihracat merkezi haline gelmiştir. AB ile Gümrük Birliğine geçiş 
tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. AB 
ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve otomotiv için AB ülkelerinin bir pazar olarak taşıdığı önem 
ve Avrupa pazarını hedefleyen üreticilerin üretim mekânı olarak Türkiye’yi tercih etmeleri, Türkiye 
içinde ihracat için avantaj sunan lokasyonların ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde yeni 
yatırımlar Marmara Bölgesine yoğunlaşırken Bursa’nın üretiminde AB pazarının önemi artarak devam 
etmiştir. 
Küresel rekabette teknolojinin yenilenme hızı, üreticileri daha kaliteli ve daha yenilikçi bir üretim 
yapısı oluşturmaya teşvik etmektedir. Sektörün artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’de de 
araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik merkezler kurulmaya başlanmıştır. 1992’de ODTÜ Biltir, 
2004’te İTÜ OTAM ve 2005’te ULUTEK kurulurken Ankara, İstanbul ve Bursa otomotive yönelik Ar-Ge 
ve teknoloji altyapısının yoğunlaştığı iller olarak dikkat çekmiştir. 
Türkiye’de OSD kayıtlarına göre 16 ana üretici firma faaliyet göstermektedir. Bu üreticilerin 3’ü ve 
Türkiye’deki otomotiv girişimlerinin yaklaşık %5’i Bursa’da bulunmaktadır (Şekil 15). Bu oranla Bursa 
dördüncü sırada yer alırken sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’yı takip etmektedir (TUİK, 2007). 
 

 
 
Şekil 15Türkiye’deki otomotiv girişimleri içinde illerin payı (Albayrak, 2009) 
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Türkiye’de toplam otomotiv üretimi artış gösteren bir yapıya sahip olmakla birlikte, uluslararası 
krizlerden etkilenmekte olduğu 2009 yılı değerlerinden takip edilebilir 2010 yılında krizin etkileri 
giderilmiş ve %26‟lık bir büyüme sağlanmıştır. Bu dönemde kapasite kullanım oranları %57‟den 
%72‟ye yükselmiştir. 
2010 yılında Bursa’daki otomotiv üretimi 422.803 adet otomobil, 218.227 adet kamyonet, 1797 adet 
minibüs ve 1220 adet kamyondur. Bu değerlere göre 2010 yılında Türkiye’deki otomobil üretiminin 
%70‟i Bursa’da gerçekleşmiştir. Ayrıca Kamyonet üretiminin % 49‟u, minibüs üretiminin %11‟i ve 
kamyon üretiminin %5‟i de Bursa’da gerçekleşmiştir. Bu anlamda Bursa’nın ağırlıklı rolünün öncelikle 
otomobil üretimi olduğu görülmektedir. 
Türkiye otomotiv sanayi bu üretim yapısıyla Türkiye’yi 2010 yılında dünya otomotiv üreten ülkeler 
arasında (birim bazında) 16. sıraya yükseltmiştir (Şekil 16). 
 

 
 
Şekil 16 2010 yılı dünya otomotiv üretiminde ülkelerin payları 

Kaynak 1 OICA, (2011) 

Avrupa pazarı Türk otomotiv sanayi için önemli bir pazar durumundadır. AB otomotiv sektörü 
ithalatında gelişmekte olan ülkelerin payı artmakta ve Türkiye bu pay içinde Brezilya, Çin ve Hindistan 
ile birlikte yer almaktadır. Türkiye’nin etkili olduğu alan ‘otomotiv yedek parça ve aksesuarları’ 
olurken, Hindistan ve Çin ‘tarımsal makine parçaları’ ve ‘diğer ekipmanlar’ kategorilerinde üst 
sıralardadır (CBI, 2004). 
Türkiye toplam değerlerde Doğu Avrupa’daki en yakın rakiplerinden Polonya ve Çek Cumhuriyetinin 
önünde yer alırken, Türkiye’nin avantajının ticari araç üretiminden kaynaklandığı, otomobil 
üretiminde Polonya ve Çek Cumhuriyetinin daha yüksek, Slovakya’nın da Türkiye’ye yakın değerlere 
sahip olduğu görülmektedir. 
Yeni AB üyesi olan Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve diğer yakın Balkan ülkelerinde 
son yıllarda verilen vergi indirimleri, devlet destekleri ve ucuz işgücü maliyetleri gibi nedenler bu 
ülkeleri yatırım ve üretim Türkiye’ye göre daha avantajlı duruma getirmektedir (OSD, 2011). Bu 
ülkelerde uygulanan teşvikler tabloda sunulmaktadır. Bunun dışında Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan 
ve Brezilya gibi büyük pazarlar küresel otomotiv firmalarının ilgisini çekmektedir. İran’daki üretim 
miktarları da dikkate değer bir artış göstermiştir. Türkiye ülkesel rekabet gücü açısından Avrupa’daki 
otomotiv sektöründe önemli paya sahip ülkelerle karşılaştırıldığında Rusya, Romanya ve Polonya’nın 
üzerinde olduğu görülmektedir. 
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Otomotiv ihracatında pazarın büyük bölümünü AB ülkeleri oluşturmaktadır. 2010 yılında AB15 
ülkelerinin sektörün ihracatındaki payı %52, ithalattaki payı ise %67 olarak gerçekleşmiştir. AB27 ve 
EFTA ülkeleri birlikte ele alındığında bu oranlar ihracat için %75‟e ve ithalat için %77‟e ulaşmaktadır. 
Bursa ilindeki üretimin yöneldiği pazar yapısı da Türkiye’nin yapısıyla paralellik göstermektedir. 
Firmaların ihracatta yöneldikleri pazarlarına bakıldığında AB ülkelerinin önemi Tablo 6’da izlenebilir. 
2004’ten 2009’a gelindiğinde pazarın ¾’ü AB ülkelerinin talepleri doğrultusunda şekillenmektedir. 
 

Tablo 6 Bursa otomotiv ihracatının bölgesel dağılımı (%) 

İhracat bölgeleri 2004 2008 2009 

AB 27 69,7 73,0 75,1 

Diğer Avrupa (AB hariç) 6,5 8,7 3,0 

Kuzey Afrika 3,9 4,1 5,1 

Kuzey Amerika 5,3 1,2 1,1 

Yakın ve Orta Doğu 5,5 5,5 5,5 

Diğer ülkeler 9,2 7,5 10,2 

 
Kaynak 2 Sak, (2009) 

SEDEFED ve TÜRKONFED için hazırlanan Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Raporu (Ülengin vd 2010) 
sektörün rekabet gücünün geliştirilmesinin; yerel tedarikçi kalitesi, vergilendirme kapsamı-etkisi, 
kredi erişim kolaylığı, inovasyon (yenilik) kapasitesi, şirket Ar-Ge harcamaları, son teknolojilerin 
yaygınlığı ve Ar-Ge’de üniversite-sanayi işbirliği gibi faktörlere bağlı olduğu tespitini yapmaktadır. 
Sektörün rekabet gücünü artırması büyük oranda yenilikçilik ve teknolojik gelişmelere uyum 
yeteneğinin artırılmasına bağlı olduğu görünmektedir. Ancak Bursa’da otomotiv sektöründeki 
firmalarda yapılan bir araştırmada ankete katılan firmaların yalnızca %40,5‟i Ar-Ge birimine sahip 
olduğu ve firmaların %52‟sinin hiç Ar-Ge personeli olmadığı gibi, % 30‟unda da mühendis ya da 
yüksek lisanslı personel istihdam edilmediği görülmüştür (Erkut ve Albayrak, 2010). Sadece ana 
üretici firmaların değil yan sanayinin de teknoloji ve insan kaynağı açısından gelişmeye gereksinimi 
vardır. Bununla birlikte ulusal düzeyde sektörü destekleyecek bir Ar-Ge altyapısının kurulduğu ve 
gelişmekte olduğu görülmektedir (Tablo 7). 
 

Tablo 7 Otomotiv sektörünün Ar-Ge ve inovasyon altyapısını destekleyen kuruluşlar 

Ar-Ge Tesisleri Faaliyet Alanı 

TUBİTAK MAM  Akaryakıt ve Yanma Sistemleri Test ve Analizleri, Malzeme Test ve 

Analizleri Hibrit ve Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi 

TSE Gebze Kalite Merkezi Aydınlatma Lambaları Test Düzenleri 

ODTÜ BİLTİR Merkezi Koltuk Çarpma Testleri 

OTAM A.Ş. / İTÜ Otomotiv 

Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi 

Motor Performans, Hafif Araçlar ve Dizel Motorlarda Emisyon, 

Gürültü, Titreşim 

TOFAŞ  

 

Hafif Araç Motor Performans ve Emisyon, Yol Simülatörü, Özel Test 

Düzenleri, Tasarım Stüdyo 

FORD OTOSAN Dizel Motor Performans ve Emisyon, Özel Test Düzenleri, Tasarım 

Stüdyo 

 

Not: Tezer, (2010)’dan uyarlanmıştır. 
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Artan çevre sorunları ve iklim değişikliği tehdidi sektörü daha çevre dostu teknolojiler geliştirmeye 
zorlamaktadır. Türk otomotiv sanayinin de dünyada giderek yaygınlaşan bu eğilimlere uyum 
sağlaması geliştirilecek yeni teknolojilerde öncü olması gerekmektedir. OSD Otomotiv sektör 
raporunda başlıca potansiyel teknoloji alanları (OSD, 2011); içten yanmalı motor üretimi, Hibrit motor 
teknolojileri, içten yanmalı motorlu araç üretimi, Elektrik motorlu araç ve yan sanayi ve Çevre dostu 
teknolojiler olarak sıralanmıştır.  
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile belirlenen ‘otomotiv sektörünün sürdürülebilir 
rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek bir yapıya 
dönüşümünü sağlama’ amacı doğrultusunda belirlenen hedefler içinde ilk sırayı alan ‘Ar-Ge 
altyapısının geliştirilmesi’ hedefi Bursa için de önem taşımaktadır. Ar-Ge altyapısına yönelik olarak 
araştırma merkezleri, test merkezleri ve laboratuvarları kurulması gerekmektedir. Sektörün içinde 
bulunduğu teknolojik dönüşüm süreci de düşünüldüğünde Bursa gibi Türkiye’nin otomotiv üretiminin 
büyük bölümünü karşılayan ve üç büyük ana üreticinin, çok sayıda yan sanayi üreticisinin bulunduğu 
bir ilde de bu yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiği görülmektedir. 
Özetle; Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve teknolojik dönem tüm sektörleri yoğun bir rekabet 
ortamında teknoloji değişimlere zorlamaktadır. Mevcut yapının dönüşümünde pazarın yenilik 
talepleri kadar, yeni üreticilerin ortaya çıkışı ve kriz ortamının gerek talepte gerekse üretim koşulları 
üzerindeki etkileri belirleyici olmaktadır. Siyasi krizler dahi ekonomik sonuçları itibariyle sektörü 
etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle sektörün sadece AB ülkelerine yönelik ihracat yapısı 
belirli kırılganlıklar barındırmaktadır. Bu anlamda üretici firmaların bağımlı oldukları dış üreticiler de 
uzun vadede riskli bir durum oluşmasına yol açmaktadır. Son dönemde gerçekleşen yeni üretim 
anlaşmaları vb. gelişmeler bu yapıyı kırmak ve riskleri azaltmak anlamında olumlu gelişmeler olarak 
değerlendirilebilir. Pazarı genişletecek girişimlerle sektörün önündeki belirsizliklerin azaltılması 
önemlidir. 
Ekonominin genel olarak güçlü oluşu sektörün koşullarını da iyileştirmektedir. Özellikle işgücünün 
eğitimi, yaşam koşulları, yeniliği destekleyici araştırma ve bilgi üretimine yönelik altyapı oluşturulması 
ve diğer destekleyici kurumların oluşturulması kentin gelir düzeyinin artışı ile yakından bağlantılıdır. 
Stratejik planlarda ortaya konulan gelişme hedefleri doğrultusunda ayrılan yatırım ve desteklerden 
Bursa’nın pay almasının sağlanması sektörü güçlendirecek alanlardan biridir. Ayrıca sektörün üretimi 
ve ihracatı üzerinde makroekonomik kararların etkisi ve sektörü destekleyici uluslararası ulaşım 
yatırımlarının yürütülmesi konuları merkezi hükümetin düzenleyici rolünü vurgulamaktadır. 
 

4.4.1.2. Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektörleri 

 
Bursa’da tekstil, tekstil ürünleri, deri ürünleri ve ilgili sektörler oldukça gelişmiştir ve ulusal üretim 
içinde önemli bir paya ve ilişkilere sahiptir. Bursa’da tekstil, hazır giyim ve deri ile ilgili sektörler, aynı 
şekilde destekleyici sanayiler ve hizmetlerle de bir bütün oluşturmaktadır.  
 
Çıkarıcı sanayiler: İpekböcekçiliği, hayvancılık Bursa’da sektör açısından önemli çıkarıcı sanayilerdir.  
 
Dönüştürücü sanayiler: Özellikle suni elyaf hazırlanması, iplik eğirilmesi, dokuma, örme ve örme 
olmayan (non-woven) kumaş üretimi, terbiye ve boyama-baskı işleri, kesimi, dikilerek hazır giyim 
ürünü ya da ev tekstili haline gelmesi, ambalajlanması gibi bütün süreçler gerek Bursa’da gerek Bursa 
çevresinde gerçekleştirilebilmektedir.  
 
Dağıtıcı hizmetler: Ürünlerin dağılmasını sağlayan lojistik, depolama, perakende ve toptan ticaret gibi 
hizmetler ağırlıklı olarak Bursa dışında özellikle İstanbul’da yer almaktadır. Ancak küresel dağıtımda 
Türkiye’nin elinin zayıf olması nedeniyle Bursa’da da büyük dağıtım Şirketleri yoktur. Bazı firmalar 
kendi AVM’lerini açmakta ve dağıtım kanallarını oluşturmaya çalışmaktadır. Bununla beraber Bursa, 
İstanbul gibi şehirlerde büyük uluslararası fuarlar düzenlenebilmektedir. 
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Üretici hizmetler: Finans hizmetleri İstanbul’da yer alırken, mühendislik, Ar-Ge, reklamcılık gibi 
hizmetler kısmen İstanbul kısmen de Bursa’da verilebilmektedir. 
 
Tekstil ve ilişkili sektörlerin Bursa özelinde incelenmesi, işletme sayısının çokluğu, kayıt dışı 
faaliyetlerin yoğunluğu, işletme karakterinin, kurumsallaşma ve değer zinciri içinde bütünleşme 
düzeylerinin farklılığı gibi faktörler nedeniyle oldukça güçtür. Böyle bir değerlendirmeyi yapabilmek 
için genel olarak çalışma çerçevesini kısıtlamak gerekmiştir. 
Bu çalışmada TÜİK GSİS (Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı) 2002 verileri NACE 1.1 sınıflandırmasına göre 
düzenlenmiştir. NACE 1.1. sınıflandırmasına göre tekstil ve ilgili sektörlere yönelik sınıflar aşağıdaki 
gibidir: 
İmalat Sanayii “D” ana sınıfını oluşturmaktadır. Bu sınıf altında, Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı: DB 
başlığı altında sayımı yapılan tekstil ve tekstil ürünleri imalatı iki ana kategoriye ayrılmaktadır: 

 17 kodlu Tekstil ürünleri imalatı: Bu kısımda, doğal ve sentetik elyafın hazırlanması, eğrilmesi, 
ipek atılması, iplik üretimi, dokuma, apreleme, giyim hariç diğer tekstil ürünlerinin 
hazırlanması, halı, kilim vb. dokunması, dokumasız kumaşların hazırlanması, halat vb. üretimi, 
örme ve tığ işi kumaşların hazırlanması gibi işlerde faaliyet gösteren işyerleri sayılmaktadır. 

 18 kodlu Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması: Bu kısımda, deri ve tekstil 
ürünleri ile hazırlanan iç ve dış giyim eşyaları, iş giysileri üretimi ile kürkün hazırlanması ve 
boyanması gibi faaliyetlerde bulunan işyerleri sayılmaktadır. Dolayısıyla deri giyim de bu 
başlık altında yer almaktadır. 

Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: DC başlığı altında sayımı yapılan deri ve deri ürünleri imalatı aslında tek 
bir ana kategori içinde incelenmektedir: 

 19 kodlu Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve 
ayakkabı imalatı olarak açıklanmaktadır. 

Yukarıda sayılan sınıfların alt sınıfları da bulunmakla beraber, il düzeyinde verilere ulaşılamamıştır. 
 
Bursa’da faaliyet gösteren ilgili sektörler 
Bursa hem hammadde üretilen, hem ara malların üretildiği, hem bitmiş ürünlerin üretildiği ve son 
yıllarda da katma değer yaratan AR-GE ve moda tasarım faaliyetlerinin arttığı, Dünya çapında önemli 
bir tekstil ve deri merkezidir. İstihdam, dış ticaret ve diğer verileri ilerleyen bölümlerde incelendiği 
üzere, Bursa’da tekstil ve deri ürünleri üzerine aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterilmektedir (Tablo 8 
ve Tablo 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Tablo 8 Fonksiyonel Açıdan Bursa’da Tekstil, Deri ve İlişkili Sektörler 

Çıkarıcı Sanayiler Detaylar 

  

İpek böceği ve kozası üretimi  Ülke üretiminin neredeyse tamamı Bursa’dadır. 

Besicilik (deri, yün ve kösele) Bursa’nın çeşitli ilçelerinde mevcuttur 

  

Dönüştürücü Sanayi – (İmalat)  

  

İpek üretimi Ülke üretiminin neredeyse tamamı Bursa’dadır. 

Elyaf – sentetik elyaf üretimi Dünya üretiminde Türkiye 7.dir (SGM, 2010) ve üretimin 

büyük kısmı Bursa’dadır. 

İplik üretimi Türkiye’nin polyester iplik üretiminin %80’i Bursa’da 

gerçekleştirilmektedir. 

Dokuma-Dokunmayan Kumaş (Non-

wowen)-Örme kumaş üretimi 

 

Boyama-Apre (Terbiye)  

Konfeksiyon – Hazır Giyim Üretimi  

Ev Tekstili Üretimi  

Dokuma tezgahları ve diğer tekstil 

makinelerinin üretimi 

 

Tekstil kimyasalları üretimi  

  

Dağıtıcı Hizmetler  

  

Perakende ticaret Son yıllarda tekstil firmaları kendi AVM’lerini hem 

Bursa’da hem diğer illerde yaygınlaştırmaktadırlar. 

Toptan ticaret BUTTİM Türkiye’de benzeri pek bulunmayan önemli bir 

merkezdir. 

Lojistik  

  

Üretici Hizmetler  

  

Tasarım  

Ar-GE BUTEKOM ve Uludağ Üniversitesi yanı sıra yeni 

kurulmakta olan Bursa Teknik Üniversitesi ile AR-GE 

kapasitesi bulunmaktadır. 

Finans  

Mühendislik, makine teçhizat, yazılım vs. 

destekler 

BUTTİM’de ve diğer yerleşmelerde bu tür destek veren 

firmalar yer almaktadır. 
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Tablo 9 Ürün ve Üretim Süreci Açılarından Bursa’da Tekstil, Deri ve İlişkili Sektörler 

Ürün ile ilişkili faaliyetler 

    

Hammadde ve Ara 

Mallar 

Elyaf ve İplik İpek kozası ve ipek üretimi 1 

 Sentetik elyaf ve iplik üretimi 1 

 Pamuk vb. doğal lifli iplik üretimi  

Kumaş  Dokuma üretimi  

 Dokunmayan kumaşlar  

 Örme kumaşlar – Pamuk, yün, sentetik kumaşların üretimi  

Deri Ham deri – hayvancılık ve deri ithalatı  

 Giyim eşyası için kullanılan deri imalatı  

 Mobilya için kullanılan deri imalatı  

 Ayakkabı, çanta vb. ürünler için kullanılan deri imalatı  

Aksesuar ve diğer 

ürünler 

Kordela, vatka, tela vs. imalatı, ticareti ve ithalatı  

Düğme, çıt çıt, metal aksesuar imalatı, ticareti ve ithalatı  

Üretim süreçlerinde 

kullanılan ürünler 

Yıkama, ütüleme vb. ile ilgili kimyasalların ithalatı  

Yapıştırma, boyama vb. ile ilgili kimyasalların ticareti ve 

ithalatı 

 

Ambalaj malzemeleri ticareti  

Bitmiş Ürünler Giyim İç giyim ürünleri üretimi  

 Dış hazır giyim ürünleri üretimi  

 Deri giyim ürünleri imalatı  

 Askeri amaçla kullanılan tekstil ürünleri  

Aksesuar Deri, doğal ve sentetik kumaşlardan yapılma çanta ve ayakkabı 

imalatı 

 

Dekorasyon, Mobilya Ev tekstili üretimi  

İnşaat, Tıbbi, Vb. Teknik tekstil üretimi  
  

  

Üretim Süreci Açısından Önem Taşıyan Ürünler ve Hizmetler 
  

  

Tüketim girdileri Yardımcı 

kimyasalların üretimi 

ve ithalatı  

Boya – baskı yardımcı kimyasalları  

Kasar kimyasalları (yumuşatıcılar)  

Ön terbiye kimyasalları ve yıkayıcılar  

Apre kimyasalları  

Yanmazlık, su geçirmezlik, boya tutuculuk vb. sağlayan 

kimyasallar 

 

Köpük kesiciler  

Enerji Tamamen sanayi amaçlı elektrik enerjisi üretimi  

Sermaye Malları Makine ve yedek 

parça üretimi, alım 

satımı 

Tekstil dokuma, örme makinesi imalatı  

İkinci el makine alım satımı, ithalatı  

Sarma, katlama, ambalajlama vb. işler yapan makinelerin 

imalatı ve ithalatı 

 

Elektronik kontrol araçları imalatı ve ithalatı  

Arıtma sistemleri imalat ve ithalatı  

Yedek parça ithalatı  

Hizmet Girdileri Toplama - Dağıtım 

Süreci Açısından 

Önem Taşıyan 

Hizmetler 

Pazarlama ve reklamcılık  

Lojistik hizmetleri  

Gümrük, ithalat ihracat hizmetleri  

Uluslararası Seyahat Hizmetleri  

Tasarım, Ürün 

Geliştirme 

Nano-tekstil ürünleri araştırmaları ve fonksiyonel ürünler  

Moda tasarımı  

Üretim süreçlerinin 

geliştirilmesi ve 

yönetimi 

Mühendislik hizmetleri, imalat otomasyon sistemleri kurulumu 

ve işletilmesi 

 

Yönetim danışmanlığı  

Su ve enerji tüketimi vb. yönelik AR-GE çalışmaları  
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Bursa’da ürün ve üretim süreçlerine yönelik bir çok fonksiyonun var olduğu, bununla beraber yine 
ürün ve üretim süreci yeniliklerine ve desteğine yönelik yardımcı faaliyetlerin son yıllarda geliştiği 
görülmektedir. 
1998, 2001 ve 2006 krizlerinin ise Bursa üzerinde değişik etkileri olmuştur. 1998’de deri sektörü, 
2006’da ise büyük ölçekli tekstil firmaları zarar görmüş, birçok işyeri kapanmıştır. Bursa, bütün bu 
sorunlara ve dinamik yapıya rağmen, gerek verilen teşvikler, gerekse tekstil ve dokumacılıktaki 
yüzlerce yıllık birikimi ile uluslararası piyasalardan faydalanmayı bilmiş ve gelişmiş bir tekstil-deri 
kümelenmesi halini almıştır. Ancak, son yıllarda Çin üzerinde kotaların kalkması, yine Çin ve 
Hindistan’ın yoğun yabancı sermaye çekmeleri ve yerel yatırımları ile hızlı bir şekilde üretim 
kapasitelerini artırmaları ve ölçek ekonomilerinden faydalanmaları, Vietnam, Kamboçya, Malezya, 
Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelerde gelişen fason üretim nedeniyle Türkiye ciddi bir şekilde 
uluslararası pazarlarda zorlanmaktadır. Bu üretimin önemli bir bölümü Hong Kong üzerinden organize 
edilmektedir (Loo, 2002). 
2000’li yıllarda yaşanan bir başka önemli sorun Türkiye’nin net enerji ithalatçısı olması ve enerji 
fiyatlarının spekülatif hareketlerle aşırı artması ve fiyat oynaklığı yaşanması olmuştur. Enerji 
maliyetleri hâlihazırda Bursa’daki işletmeler açısından neredeyse işçilik maliyetinden daha önemli bir 
sorun halini almıştır. 
Bütün bu çerçeve içinde, genel kanı, Bursa’da tekstil sektörünün çok zor durumda olduğudur ve buna 
gerekçe olarak küçük imalatçı sayısındaki azalma gösterilmektedir. Bununla beraber bazı firmaların 
hızla büyüyerek entegre tesisler kurdukları, hatta kendi dağıtım kanallarını oluşturdukları ve diğer 
illere de yatırım yapar hale geldiği de gözlenmektedir. Bugün Bursa’da ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 
yer alan firmaların tekstil, hazır giyim vb. üretim tesisleri yer almaktadır (Tablo 10). 
 

Tablo 10 Türkiye' deki ilk 500 Firma içinde Olan ve Bursa’da Üretim Faaliyeti Bulunan Firmalar 

Sıra Firma Adı  İlçe Beyan Edilen Ciro 

87 Korteks Nilüfer 590073815 

216 YeşimTekstil Kestel 275841306 

308 Küçükçalık Tekstil İnegöl 191558759 

378 Akbaşlar Tekstil Gürsu 159407753 

381 Teknik Malzeme Osmangazi 159014504 

385 Özdilek AVM Osmangazi 158037598 

484 Bıran İplik İnegöl 128373771 

 
Genel sektörün gelişimi işyeri sayıları açısından incelendiğinde, Bursa’da tekstil ürünleri imalatı 
alanında faaliyet gösteren işyerlerinin sayısının ülke genelindeki yaklaşık % 50 artışa göre çok daha 
yavaş arttığı, giyim eşyası ve imalatı ile ilgili sektörde ise ülke genelindeki artıştan çok daha hızlı 
artarak 2002 yılında 1992 yılındakinin yaklaşık iki katına ulaştığı, derinin tabaklanması ve işlenmesi ile 
ilgili işyerlerinin sayısının ise ülke genelinde olduğu gibi azaldığı gözlenmektedir. Bu istatistiklerde 
2006 yılında başlayan ve 2008’de etkisini hissettiren küresel krizin Bursa üzerindeki etkileri 
görülmemektedir. Ancak, 1998 krizinde derinin tabaklanması ve işlenmesi sektörünün olumsuz 
etkilendiği ve ülke genelinde olduğu gibi işyeri sayısının azaldığı izlenebilmektedir. Dolayısıyla Çin’in 
sentetik elyaf ve kumaş üretimindeki atılımları, kotaların kalkması ve kriz ortamının Bursa’da en 
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azından 17 kodlu tekstil ürünleri imalatı sektörü içinde yer alan işyerlerini olumsuz etkilemiş olacağı 
yönünde diğer kaynaklarda yapılan yorumları dikkate almak gerektiği düşünülmektedir. 
Bursa’da 17 kodlu tekstil ürünleri imalatı sektöründe işyeri sayısı %6 artarken çalışan sayısının on 
yılda yaklaşık sekiz kat arttığı, dolayısıyla ortalama işyeri büyüklüğünün ciddi şekilde arttığı, çalışan 
sayısındaki artışın Türkiye geneli ile paralel gerçekleştiği; 18 kodlu giyim eşyası imalatı ve kürk 
sektöründe on yılda işyeri sayısı yaklaşık iki kat artarken çalışan sayısının sekiz katından fazla arttığı, 
yani bu sektörde de işyeri büyüklüğünün arttığı, çalışan sayısındaki artışın Türkiye toplamındaki 
artıştan daha hızlı olduğu; 19 kodlu derinin tabaklanması, bavul, çanta ve ayakkabı imalatı sektöründe 
ise işyeri sayısında %35 düşüşe karşın çalışan sayısının hemen hemen sabit kaldığı, dolayısıyla işyeri 
büyüklüğünün arttığı gözlenmektedir. Bu sektörde Türkiye genelinde çalışan sayısı %70 oranında 
artmış iken, Bursa’da hemen hemen hiç artmamıştır. 
Tekstil ürünleri imalatında Bursa’daki işyerleri çalışan sayısı bakımından 2002 yılında Türkiye’deki 
ortalama büyüklükten daha büyük hale gelmiştir. 
Giyim Eşyası ve İmalatı sektöründe ise Bursa’daki işyerleri Türkiye’deki genel karaktere yakın şekilde 
büyümüştür. Derinin tabaklanması ve işlenmesi sektöründe ise Bursa’daki işyerleri çalışan sayısı 
açısından büyümekle beraber, Türkiye genelindekinden daha küçük işletmeler olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. 
Bursa’da tekstil, dokuma, giyim ve deri sektörleri ile ilgili olarak tüzel kişilik kazanmış OSB’ler içinde 
faaliyet gösteren işletmelerin dağılımı Tablo 11’deki gibidir. Bu kaynağa göre OSB’lerdeki tüm 
işyerlerinin %39,64’ü tekstil, hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet gösterirken, %1,58‟i de deri 
sektöründe faaliyet göstermektedir. 
 
Tablo 11 Bursa’da OSB’lerde Tekstil, Dokuma, Hazır Giyim ve Deri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren 
İşyeri Sayısı 
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Tekstil, Hazır 

Giyim, vb. 

73 257 33 47 51 3 36 1 - 501 

Deri - - - - - - - - 20 20 

         Toplam 521 

 

Kaynak   TC BSTB BĠM (2011) 

 
 
Bu bağlamda OSB’ler dikkate alındığında Bursa’da tekstil dokuma hazır giyim ve deri sektörlerinin 
44.971 kişi ile en çok işçi çalıştıran sektör grubu olduğu anlaşılmaktadır. Bunu 39.341 kişi ile otomotiv 
ve yan sanayii izlemektedir. Tüm sektörlerde 120.345 kişinin çalıştığı düşünülürse, yalnızca bu iki 
sektörün OSB’lerdeki toplam istihdamın üçte ikisinden fazlasını sağladığı anlaşılmaktadır. OSB’lerdeki 
tekstil, dokuma hazır giyim deri imalatı yapan işyerlerindeki ortalama çalışan sayıları incelendiğinde, 
en büyük firmaların İnegöl, BTSO ve GUSAB OSB’lerde yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Bursa ihracatının sektörel dağılımı incelendiğinde, 2008-2009 yıllarında yaşanan kriz döneminde 
ihracatın tekstil ve hammaddelerinde %20 civarında düştüğü, deri ve deri mamullerinde yine benzer 
şekilde düşüş yaşandığı, ancak halı ihracatında %30 kadar artış olduğu görülmektedir. Genel olarak 
ihracattaki düşüş parasal değer olarak %18 civarında kalmıştır. 2010 yılında ise hafifçe toparlansa da 
2008 değerlerine ulaşılamamıştır. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinin bu veriler ile ne kadar 
örtüştüğü bilinmemekle beraber, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ihracat rakamları ise ihracatta 
tekrar toparlanmaya işaret etmektedir. 
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4.4.1.3. Tarım ve Gıda Sanayii 

 
Gıda sanayi Bursa için hem doğal kaynakların ve avantajların değerlendirilmesi hem de istihdam ve 
katma değer yaratan başlıca sektörlerden biri olması bakımından önemli bir iş kolunu teşkil 
etmektedir. Buna karşılık tarım bölge için sadece bir iş kolunu değil özellikle kırsal alanda bir yaşam 
biçimini de ifade etmektedir. Tarım sektörü ayrıca artan nüfusa karşılık sınırlı kalan doğal kaynakların 
etkin kullanımının hayati önemi ile bağlantılı olarak uluslararası ve ulusal politikaların da odağında 
bulunmaktadır. Bu bakımdan ilkin bölgenin tarımsal varlıklarının tespiti ve bölgesel gelişme için etkin 
bir biçimde kullanılma yollarının araştırılması, ikinci olarak da gıda sanayine girdi oluşturacak şekilde 
tarım- sanayi entegrasyonunu sağlanması hedefine yönelik analiz ve değerlendirmelerin 
gerekmektedir. 
IPARD (instrument for pre-accession assistance- rural development – katılım öncesi mali yardım- 
kırsal kalkınma) programı, Avrupa Birliği’nin aday ülkelerin birliğin ortak tarım politikalarına uyumunu 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak için geliştirdiği araçtır. Tarım ve hayvancılık politikalarının 
desteklenmesi konusunda mali yardımların organize edildiği IPARD programı 2006 yılında yürürlüğe 
girmiş ve Türkiye 42 il ile programa dahil olmuştur. Bursa da bu iller arasında yer almaktadır. Bu 
kapsamda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının IPARD program verilerine göre (GTHB, 2009) Bursa’nın 
faydalanabileceği destekler Tablo 12’da gösterilmektedir. 
 

Tablo 12 IPARD programından destek almak için Bursa’nın uygun olduğu tedbir başlıkları 

TEDBİR KODU 101 

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına 

Ulaştırılmasına Yönelik  Yatırımlar  

Alt-tedbir 1 Süt üreten Tarımsal İşletmelerin Desteklenmesi  

TEDBİR KODU 102 Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek  

TEDBİR KODU 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden 

Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik 

Yatırımlar  

TEDBİR KODU 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yatırımlar 

Alt-tedbir 1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  

TEDBİR KODU 103  Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yatırımlar  

Alt-tedbir 3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

 

Bursa’nın tarım ile ilgili yönetsel kararları, TR4 Doğu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı ve Bursa 
Tarım İl Müdürlüğünün Tarım Master Planında yer almaktadır. Söz konusu kararlar kırsal kalkınma, 
tarım ürünleri planlaması ve tarımsal destekleri konularındadır. Ayrıca TR41 bölgesel kalkınma 
planında ve 1997 BBB çevre düzeni planında da planlamaya ilişkin kararlar alınmıştır. 
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Doğu Marmara Bölgesi Tarım Master Planında, 2000 Yılı DPT verilerinde 854.968.911 TL’lik tarımsal 
üretim değeri ile (toplam GSYH’sinin %18,6’sı) Bursa’nın TR4 Doğu Marmara Bölgesi içinde en yüksek 
değere sahip olduğu belirtilmektedir. Tarımın ildeki ve bölgedeki güçlü konumunun vurgulanmasının 
ardından bölgenin potansiyelleri; 
 

 Kırsal nüfus artışı  

 İklimsel olarak polikültür yetiştiriciliğine uygun olması  

 Üretimde çeşitliliğe sahip olması  

 Verimlilik açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olması  

 Katma değeri yüksek ürünlerin yetiştiriliyor olması  

 Sebze ve meyvecilikte Türkiye üretiminin %10’unun karşılanıyor olması  

 Arıcılık açısından zengin polen kaynaklarının varlığı  

 Su ürünleri açısından zengin kaynaklar barındırması  

 Tarımsal örgütlenme düzeyinin yüksekliği  

 İstanbul gibi bir metropole olan coğrafi yakınlık  

 Yaz aylarında turizmin artması olarak belirlenmekte ve bölgenin problemleri Tablo 13’de 
özetlendiği gibi sıralanmaktadır. 

 

Tablo 13 TR4 Bölgesinde Tarım Sektörünün Problemleri 
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kota uygulamaları ve alternatif ürün 

seçiminde zorluklar 

 

depolama öncesi ve sonrası soğuk zincir eksikliği 

 
yetersiz ve verimsiz makineleşme 

 
bölgede ürün işleme tesislerinin eksikliği 

yoğun gübre kullanımı nedeni ile kirlenme 

 
üretim ve ihracat organizasyonu eksikliği 

 
Kaynak  TR4 Tarım Master Planı’ndan derlenmiştir 
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Bu sorunlar ve potansiyellere bağlı olarak raporun getirdiği öneriler; 
 

 Üretimin pazar talebi doğrultusunda şekillendirilmesi  

 Organize tarım bölgeleri ve ürün borsalarının kurulması  

 Tütün ve Şeker gibi üretimi sınırlanan ürünlerin yerine yem bitkileri gibi üretim açığı olan 
ürünlerin ekilmesi  

 Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde örtü altı tarımın geliştirilmesi  

 Organik bitkisel ve hayvansal üretime geçiş  

 Çayır ve mera ıslahı çalışmalarının tamamlanması  

 Organize hayvancılık bölgelerinin kurulması  

 Hayvan pazarlarının hayvan borsasına dönüştürülmesi 

 Orman plantasyonlarına arıcıların konuşlandırılması konularına odaklanmakta ve Tablo 14’da  
özetlenen gelişme eksenleri ile amaç ve hedefleri belirlemektedir. 
 
Tablo 14 TR4 bölgesi için önerilen gelişme eksenleri ve amaç ve hedefler 

GELİŞME EKSENİ   Bitkisel üretimde gelirin ve verimliliğin arttırılması ve gıda güvenliği 
 

AMAÇ ve HEDEFLER  bölgeye uygun katma değeri yüksek sebze ve meyve çeşitlerinin 
üretimlerinin arttırılması 

 

 
gıda güvenliğinin sağlanması 

 
arazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması 

 
iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

 
GELİŞME EKSENİ   Hayvansal üretimde gelirin ve verimliliğin arttırılması ve gıda güvenliği 

gelişme ekseni altında 
 

 
AMAÇ ve HEDEFLER işletme ölçeklerinin geliştirilmesi 

 
yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi 

 
mera ıslahının hızlandırılması 

 
hayvan borsasının oluşturulması  

 
GELİŞME EKSENİ   Tarımsal pazarlama ve tarım sanayi entegrasyonu 

 
AMAÇ ve HEDEFLER pazarlama sistemlerinin iyileştirilmesi 

 
muhafaza ve soğuk hava depolarının oluşturulması 

 
sözleşmeli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 

 
tarımsal sanayinin geliştirilmesi 

 
GELİŞME EKSENİ   Örgütlenme  

 
AMAÇ ve HEDEFLER örgütlenmenin iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi 

 
üretici örgütlerinin geliştirilmesi için mali ve teknik destek sağlanması 

 
üreticilerin teknik hizmet alabilecekleri ve ortaklaşa pazarlama 
yapabilecekleri örgütlenme yapısına kavuşmalarının desteklenmesi  

 

 
GELİŞME EKSENİ   Kırsal gelirin arttırılması ve kırsal toplum yaşam şartlarının 

iyileştirilmesi  
 

 
AMAÇ ve HEDEFLER  katılımcı bir yaklaşımla tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi 
 

 
kırsal alanlarda kadın ve gençlerin ekonomik yaşamdaki etkinliklerinin  
arttırılması  

 

 

 
Kaynak  TR4 Tarım Master planından derlenmiştir. 
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Bursa Tarım Master Planına göre ilin potansiyeli özellikle Gemlik tipi zeytin ve Şeftali üretiminde 
görülmektedir. Söz konusu türlerin üretim ve pazarlamasına önem verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması, verimlilik ve gelirin arttırılması ve 
hayvancılığın geliştirilmesi ana stratejilerine odaklanan plan özellikle, 
 

 Organik tarımın yaygınlaştırılması 

 Kalıntı oranı düşük zirai ilaçların tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması 

 Jeotermal enerjinin seralarda kullanımının yaygınlaştırılması 

 Sözleşmeli çiftçilik modeline geçilmesi 

 Katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilmesi ve bu amaçla dondurulmuş gıda sektörünün 
desteklenmesi 

 Seracılığın geliştirilmesi 

 Pazarlama sistemlerinin iyileştirilmesi 

 Çiftçi örgütlenmelerinin teşvik edilmesi 

 Ürünlerin kalite standardizasyonu, ambalajlanma, marka ve etiketlenmesindeki sorunların 
çözülmesi  

 Yem bitkileri üretiminin artırılması ile yem açığının kapatılması  

 Hayvansal ürünlerin işlenerek katma değerinin artırılması  

 Yetişmiş eleman açığının karşılanması için eğitimlerin verilmesi önerilerini getirmektedir. 
 
2001 TÜİK Tarım Sayımına göre Bursa’da 2.527.254 dekar tarımsal alanda 57.071 işletme faaliyet 
göstermekte idi. Bu işletme başına ortalama 44 dekar araziye denk gelmektedir ve 59 dekar olan 
Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır.  
Türkiye’de ortalama tarımsal işletme büyüklüğü için ülke düzeyinde bulunan en yeni veri 2001 yılına 
aittir. Buna karşılık 2010 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) verilerine göre Bursa’da beyan edilen toplam 
alan 1.632.415,579 dekar olup başvuruda bulunan işletme sayısı ise 37.080’dir. Buna göre işletme 
başına ortalama arazi büyüklüğü, yıllar içinde değişmeden 44 dekar olarak kalmış gözükmektedir 
(BİGTHM, 2010). 2007 yılında AB27 ülkelerinde toplam tarımsal arazi büyüklüğü 6,1 milyon dekar 
olup toplam tarımsal işletme sayısı 13.700‟dür. İşletme başına 444 dekar arazi düşmektedir 
(EUROSTAT, 2010). Görüldüğü gibi Bursa, AB27’nin 2007 rakamları ile karşılaştırıldığında, AB 
ortalamasının 10 kat altına düşmüş gözükmektedir. 
 

4.4.1.3.1. Üretim 

 
Zirai Ürünler 
Bursa ilinin arazi varlığı 430.975 ha tarım arazisi (%40), 489.412 ha orman ve fundalık (%45), 47.780 
ha çayır ve mera alanı (%4,5) ve 113.787 ha tarım dışı arazi (%10,5) olmak üzere toplam 1.081.954 ha 
olarak hesaplanmıştır (BEBKA, 2010). İlde tarımsal alanlar büyük çoğunlukla tarla alanı (%61) olarak 
kullanılmakta, ardından meyve alanları (%26) ve sebze bahçeleri (%13) gelmektedir. Göze çarpan bir 
diğer nokta sebze alanlarında son 15 yıl içinde görülen %31’lik düşüştür. Yüzdeler TÜİK 2010 verileri 
ile hesaplanmıştır. Tahıl üretimi için 1995’te 1,47 dekar, 2009’da ise 1,29 dekar alan ayrıldığı, buna 
karşılık 1995 yılında üretilen 378 milyon ton tahılın 2009 yılında 452 milyon tona ulaştığı 
gözlenmektedir. Bu nedenle verimlilik artışı hedeflerinin tahıl ürünlerinde gerçekleştirildiği iddia 
edilebilir. Yem bitkileri 70.000 dekardan 325.000 dekar ekim alanında 137.000 tondan 1.074.000 tona 
çıkmıştır. Endüstriyel bitkilerde silajlık mısır en önemli ürün olarak öne çıkarken, Bursa 2010 yılında 
852.000 ton üretimle İzmir ve Balıkesir’in ardından üçüncü sırada görülmektedir. Yem bitkileri 
üretimindeki kritik artış da il ve bölge tarım master planlarında belirtilen hedeflerden birine 
ulaşıldığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 



77 
 

Sebze alanlarında ekilen ürünler ve yıllara göre dağılımları incelendiğinde en önemli düşüşün 
domateste olduğu gözlenmektedir. 1995 yılında Bursa 1,25 milyon ton domates üretimi ile lider ilken 
2009 yılında 2. sıraya düşmüş ve en büyük azalmayı gösteren üçüncü il olmuştur. 
Bursa’da sebze üretimi 1995’ten 2010’a genel olarak azalama göstermiştir. 1995‟te 1,92 milyon ton 
olan sebze üretimi 2010’da 1,25 milyon tona düşmüştür. Buna karşılık sebze üretiminde Bursa’nın 
avantajı zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olması ve giderek arttırmasıdır. 1995 yılında Türkiye’de 
üretilen 39 çeşit sebzeden 34’ü Bursa’da da üretilirken, bu oran 2010’da 51’de 46’ya yükselmiştir. 
Meyve üretimi de Bursa’da artan bir trend izlemektedir. 1995’te zeytinlikler hariç 317.000 dekar olan 
meyve üretim alanı 2010 yılında 604.000 dekara çıkmıştır. Bu sürede üretim de 294.000 tondan 
705.000 tona yükselmiştir. Meyve türleri içinde Bursa’da en çok üretilen on ürün ve bu ürünlerde 
Bursa’nın Türkiye içindeki payına göre,  armut, şeftali ve çilek, sırasıyla %28, %23 ve %10‟luk Türkiye 
içinde üretim paylarıyla en rekabetçi ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. Kiraz ve incir ise yüksek 
üretim kalitesi ve bölgeye has ürünler olmaları (kara incir) itibarı ile rekabetçi avantaja sahiptirler. 
Bursa ilinde en çok üretimi gerçekleşen meyvelerin ihracat oranlarının hala %4 seviyesinde kaldığı 
görülmektedir. Bursa ilinin meyve üretiminde Türkiye içinde sahip olduğu üretim oranları ile 
kıyaslama yapıldığında, bu konuda ihracata dönük olarak alınacak tedbirlerin ve yapılacak yatırımların 
önemi anlaşılmaktadır. 
Örtü altı sebze üretiminde Bursa Türkiye rakamlarına göre az miktarda üretim yapmaktadır. 2010 yılı 
toplam örtü altı sebze üretimi 5,5 milyon ton iken, Bursa bu üretimin ancak 6.350 tonunu 
karşılayabilmiştir. Bu konuda ilk sırayı 3 milyon ton üretim ile Antalya almaktadır. Bursa’nın bu 
sektörde rekabetçi bir konumu bulunmamasına rağmen, ildeki jeotermal kaynakların seracılıkta 
kullanılma potansiyelinin önemli fırsatlar sunduğu çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (GTHB 2004, 
BEBKA 2010). Bu nedenle söz konusu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik araştırılmaların 
desteklenmesi ilde tarım sektörünün gelişmesi için önem arz etmektedir. 
Bursa’nın tarımsal alan tahsisi ve üretim miktarı bakımından Türkiye’nin en büyük tarım üreticisi illeri 
arasında olmamasına rağmen, bitkisel üretim değeri bakımından 6. Sırada yer almaktadır. Bu da ilde 
yüksek katma değeri olan ürünlerin, yüksek bir verim ile üretildiğini göstermektedir. Bu nedenle, 
incelenen plan ve stratejilerle uyumlu olarak, Bursa’nın bu konudaki tecrübesini ve uygun konumunu 
kullanarak karlılığı yüksek ürünlere odaklanma eğilimini sürdürmesinin desteklenmesi önerilmektedir. 
Bursa sahip olduğu büyük tarımsal üretim miktarlarına rağmen net tarım ithalatçısı bir il olarak 
gözükmektedir. TÜİK 2009 yılı verilerine göre Bursa 33,6 milyon ABD Doları değerinde tarımsal ürün 
ihraç ederken, 55,5 milyon dolar değerinde ürün de ithal etmiştir. Rakamlardaki bu dengesizliğin 
nedenini açıklamak için kullanılabilecek iki temel argüman bulunmaktadır. İlki Bursa’da üretim yapan 
firmaların merkezlerinin genelde İstanbul’da bulunuyor olması nedeni ile yapılan ihracatın bu ilden 
yapılıyormuş gibi gözükmesidir. İstanbul’un kısıtlı tarımsal üretimine rağmen en büyük tarım 
ihracatçısı il olarak gözükmesi bu savı desteklemektedir. İkinci argüman ise tarımsal üretimin büyük 
kısmının işlenmek üzere gıda sanayine girdi oluşturması ve ihracatın işlenmiş ürün olarak 
yapılmasıdır. 
 
Hayvancılık  
Bursa ilinde mera alanlarının toplam alanların %4,6‟sının oluşturması ve Türkiye ortalaması olan 
%26‟nın çok altında kalması da ildeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bursa 
hayvan sayılarındaki değişim konusunda genel olarak Türkiye’deki trendleri izler gözükmektedir. 
Değerlerde dikkati çeken ülke eğilimleri ile paralel olarak gerçekleşen kümes hayvanlarındaki artış ve 
ülke eğilimlerinin tersine büyükbaş hayvanlarda bir düşüş yaşanmamasıdır. Türkiye’de beyaz et, 
yumurta ve süt üretiminde 1995’ten 2009’a istikrarlı sayılabilecek bir artış gözlenirken, Bursa’da 
düşüş eğilimi izlenebilmektedir. 

4.4.1.3.2. Tarımsal Gelir 

Bursa’da 2005 ve 2010 yıllarında tarımsal üretimden elde edilen gelirin alt gruplara göre dağılımı 
Tablo 15’de görülmektedir. Buna göre 2010 yılında elde edilen gelirde oransal olarak tarla ürünleri ve 
sebze ürünleri önde giderken, onları meyve ürünleri izlemektedir. 
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Tablo 15 Tarımsal üretimden elde edilen gelirin alt gruplara göre dağılımı 

 
 
Tarımdan elde edilen gelirde, meyve ürünlerinin payının 2000 yılında %28’den 2010 yılında %21’e 
düştüğü, tarla ürünlerinin ise %21’den %36’ya çıktığı görülmektedir. 
 
Bursa’da zirai ürün ihracatı, üretime paralel olarak mevsimsel etkiler doğrultusunda inişli çıkışlı bir 
grafik sergilemektedir. İhraç edilen ürünlerin dağılımında ise donmuş biber, taze incir ve taze kiraz 
ihracatı öne çıkmaktadır. Yaş ve donmuş sebzeler ihracatın %66‟lık bir kısmını oluştururken, daha çok 
işlenmiş ürün, dolayısıyla gıda sanayi anlamına gelen kuru gıda sektörü ihracatın %32‟lik kısmını 
oluşturmaktadır. Buradan da Bursa’nın katma değeri görece daha düşük olan hammadde ihracatçısı 
konumunda olduğu sonucuna varılabilir.  
Bursa’nın bitkisel üretim değeri açısından Türkiye içinde ilk sıralarda yer alması, sektörün ihracat 
odaklı olmaktan çok iç pazar için çalıştığı sonucuna götürebilir. 
 

4.4.1.3.3. Organik Tarım 

 
Bursa 518 hektarlık alanda yaptığı yıllık 7.358 ton üretim miktarı ile Türkiye’de 15. sırada yer 
almaktadır. Ne yazık ki il düzeyinde hangi organik ürünlerin ne miktarda üretildiğine dair ayrıntılı 
veriye ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü verilerine göre 
organik tarım 10 ilçede, 65 tür ürün ile yapılmaktadır. Bursa’da organik üretim olarak en fazla çilek 
yetiştirilmektedir ve üretim alanı 1337 dekardır. 
Üretim verileri incelendiğinde Bursa’da organik tarım üretiminin düzensizlik göstermekte olduğu ve 
son iki yılda önemli bir düşüş sergilediği görülmektedir (Şekil 16). Düzensizliğin sebebi mevsimsellik 
etkisi ile açıklanabilecekken, 2009 ve 2010’daki düşüşler, nispeten üst gelir grubuna hitap eden 
organik tarımın küresel krizden etkilenme oranının entansif tarım ürünlerine göre daha fazla olması 
ile açıklanabilir. 
 

2005 Yılı Sabit 

Fiyatlarıyla
Cari Fiyatlarla

Tarla Ürünleri Geliri 616.036.250 347.781.250 1.334.732.620

Meyve Ürünleri Geliri 533.032.210 305.352.570 774.190.250

Sebze Ürünleri Geliri 508.039.650 265.257.482 1.016.178.130

Hayvan Ürünleri Geliri 266.876.914 285.135.283 463.041.546

KEH (Kanatlı ve Arıcılık Üretim Kolu Gelirleri) 57.878.599 62.880.494 116.497.717

Su Ürünleri 11.372.909 10.763.817 10.554.652

T O P L A M 1.993.236.533 1.277.170.897 3.715.194.915

Tarımsal Gelir

2005 Yılı Cari TL

2010 Yılı TL

Üretim Grupları 
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Şekil 17 Bursa’da yıllara göre organik tarım üretimi 

 
Organik tarımın ilde istenen düzeyde gelişmemiş olmasının başlıca sebepleri, ilde gelişmiş olan sanayi 
sektörü kaynaklı kirletici unsurların tarım alanları üzerinde yarattığı tahribat ile ilişkilidir. Bununla 
birlikte ilin Uludağ’ın güneyinde kalan kısmında sanayinin görece az gelişmiş olması, bu alanların 
tarımsal üretimlerini organik tarım odaklı yaparak rekabet düzeylerini arttırma fırsatları sunmaktadır. 
FAO tarafından ortaya konan İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesi genel olarak çiftçilerin dönüşen 
pazar koşullarına uyum sağlayarak hem ayakta kalmalarını, hem de değişen gıda ihtiyaç ve taleplerini 
karşılayabilecek kapasiteyi kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (FAO, 2011). Uygulamanın 
önemli ayaklarından biri, sertifikasyon aracılığı ile bu alanda markalaşmayı sağlamak ve artan tüketici 
bilincini de kullanarak küçük çiftçilere olanaklar yaratmaktır. Bursa’da 9 ilçede, 7060 dekar alanda İyi 
Tarım Uygulamaları çalışmaları yapılmakta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 
Bursa’nın çeşitli bölgelerinde üreticilere eğitimler verilmektedir. 
 

4.4.1.3.4. Gıda Sanayi 

 
Bursa, Türkiye’de gıda ve içecek sanayinin yoğunlaştığı illerden biri konumundadır. Bu sektörde 
çalışanların %39‟u İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ile birlikte Bursa’da istihdam edilmektedir. 
Bursa’da tarım ve gıda ve içecek sanayiinde faaliyet gösterip BTSO’ya kayıtlı olan firma sayısı 2010 yılı 
itibarı ile 3.982 olup, toplam üye sayısının yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Bursa’da faaliyet 
gösteren en büyük ilk 250 firma içerisinde gıda sanayi alanında kayıtlı firma sayısı 1997’de 27 iken 
2010’da 39‟a yükselmiş, sağladıkları istihdam da 6000 kişiden 15.350’ye kadar yükselmiştir. Bu artış 
firmaların toplam satışlarına da yansımış ve 1997’de 577 milyon dolardan 2010’da 3,2 milyar dolara 
kadar çıkmıştır (Şekil 72). Ne var ki benzer oranda bir artış ihracatta yaşanmamış ve 1997’de 125 
milyon dolar olan ilk 250 firmanın ihracat tutarı 2010 yılında ancak 211 milyon dolara çıkmıştır. Bu 
haliyle sektör, ilk 250 içinde toplam cironun %15’ini, ihracatın %1’ini ve toplam istihdamın %12’sini 
gerçekleştirmektedir. İhracat rakamlarının düşüklüğü, iç pazar odaklı çalışan süt ve süt ürünleri 
firmaları ve perakendecilerin baskınlığı ile açıklanabilir. 
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Şekil 18 Bursa’da ilk 250 firma içinde gıda Şirketleri 

Kaynak BTSO 

Bursa gıda ve içecek sanayine verilen yatırım teşviklerinde 2009 yılından 2010 yılına büyük bir artış 
gerçekleştirmiştir. 2009 yılında 33,5 milyon TL düzeyinde olan yatırım teşvikleri 2010 yılında 144,4 
milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu değerlerle gıda ve içecek sanayi yatırım teşvikleri arasında Bursa’nın 81 il 
arasında yeri 2009 yılında 6. sıra iken 2010’da 4. sıra olmuştur. Bursa’da gıda ve içecek sanayi 
alanında faaliyet gösteren, Bursa’ya kayıtlı en önemli firma süt ve süt ürünleri alanında faaliyet 
gösteren SÜTAŞ’ tır. Firma ISO 500 2009 sıralamasında 621 milyon TL değerinde üretimle 66. Sırada 
yer almaktadır (2010 cirosu 850 milyon TL_ BTSO). Firmanın ildeki varlığı süt ve süt ürünleri kolunu 
önemli kılmaktadır. 
Bursa’da gıda sanayi içinde öne çıkan faaliyet kollarından birisi dondurulmuş gıda sektörüdür. Geniş 
bir dış pazar varlığının yanında hızla gelişen bir iç pazarın da desteklediği gıda sektörü, sermaye 
başına en çok istihdam sağlayan ve net döviz girdisi en yüksek olan sektörler arasında yer almaktadır. 
İhracat odaklı çalışan sektörde üretimin %70‟i ihraç edilmekte, ihracatın %75‟inden fazlası ise 
Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye yapılmaktadır. İşlemek için gerekli hammaddelerin 
tamamına yakınının yurt içinden temin edilmesi, dolayısıyla tarım ile çiftçileri en fazla destekleyen 
sektörlerden biri olması dondurulmuş gıda sanayinin diğer güçlü yanları olarak gösterilmektedir (İSO, 
2006). Bursa ili sınırları içerisinde yer alan Kerevitaş, Penguen, Martaş, Göztepe, Bidaş ve Figopak 
şirketleri 2006 verilerine göre sektörün en büyük 10 firması içinde yer almaktadır ve ilk 10’un toplam 
137.000 ton olan üretiminin %62‟sini karşılamaktadır (İSO, 2006). 
Konserve meyve sebze ve salça sektörü Bursa için önemli olan bir diğer gıda sanayi koludur. 
Türkiye’de domates salçası sanayi Bursa’da başlamıştır. Domatesin en fazla üretildiği bölge de 
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illeri başta olmak üzere Marmara Bölgesi olmuştur. Ne var ki firmaların 
maliyet düşürme stratejileri, bu alana yeterli kamu desteklerinin verilememesi ve artan uluslararası 
rekabet nedeni ile domates fiyatlarının ucuzlaması sektörün bölgedeki öncü konumunu kaybetmesine 
neden olmuştur (DPT; 2006). 
Su ve maden suyu sektörü Bursa için stratejik önemi olan bir diğer gıda sanayi koludur. Maden Suyu 
Üreticileri Derneği, Türkiye’nin günlük 63 milyon metre küp olan maden suyu hacminin ancak %3- 
4‟ünün şişelenebildiğini belirtmektedir. Aynı kaynak şişelenen maden sularının %70‟inin Bursa’da 
şişelendiğini ve 7 mineralli su kaynağına sahip olan Bursa’nın bu konudaki en verimli il olduğunu 
belirtmektedir. 
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Gıda sanayi sektöründe Bursa’dan 65 çeşit ürün ihraç ediliyor olmasına rağmen, ilk 20 ürün toplam 
ihracatın %98‟ini karşılamaktadır. Bu ürünler arasında gazoz, aseptik domates, un, siyah zeytin ve 
domates salçası ön plana çıkmaktadır. Bu beş ürün gamı toplam ihracatın %73‟ünü karşılamaktadır.  
 

4.4.1.4. Uludağ ve Turizm 

 
Bursa içinde Uludağ, kendine özgü dinamikleri ve marka değeriyle ayrışmaktadır. Yeterince 
tanıtılamadığı iddiaları kadar, aşırı kullanıldığı ve korunması gerektiği de ileri sürülmektedir. Çevre 
Düzeni Planında öncelikle ele alınması gereken konu Uludağ’ın koruma-kullanma dengesi içinde nasıl 
planlanacağı ve buradaki aktivitelerin nasıl organize edileceği olmalıdır. Rekabet avantajı kış turizmine 
dayanmakla birlikte, kent merkezine yakın konumu Uludağ’ı kentin sosyal-kültürel gelişiminin bir 
parçası olarak ele alınmasını sağlamaktadır. Kış turizmine bağlı olarak şimdiye kadar geliştirilmiş 
konaklama, ulaşım ve iletişim altyapısı kırsal alanların ekonomik gelişimi için fırsat sunmaktadır. 
Uludağ’daki termal kaynaklar, arkeolojik buluntular, endemik flora varlığı ve hassas dağ ekosistemi 
Uludağ’ı aynı zamanda korunması gereken bir değer haline getirmektedir. 
Türkiye’de kış turizmine yönelik yatırımlar son yıllarda artmış olsa da Uludağ en iyi bilinen örnekler 
arasındaki yerini korumaktadır. Bursa farklı sektörlerde büyük kentlere yakın konumunun 
avantajlarından yararlanıyor görünmekle birlikte kış turizminde bu durum benzer bir yarar için yeterli 
olmamaktadır. Kış sporlarının malzemeye bağımlı yapısı, bu malzemelerin taşınması problemini 
beraberinde getirmektedir. Havaalanı ulaşımının verimli kullanılmıyor oluşu Uludağ’ın 
erişebilirliğindeki en temel problem olmaktadır. Erciyes, Palandöken, Sarıkamış gibi havayolu ile 
ulaşımın Bursa’ya göre daha verimli gerçekleştiği kayak merkezleri giderek daha fazla ilgi 
çekmektedir. Bu anlamda Uludağ’ın yurt içinde güçlü rakipleri olduğunu vurgulamak yanlış olmaz.  
İstanbul merkez olarak alındığında erişilebilirlik açısından en avantajlı kış turizmi merkezi Kartepe 
olmaktadır. Havayolu gerektirmeksizin ulaşılabilen konumu, İstanbul-Kocaeli arasında otoyol ve 
demiryolu gibi ulaşım olanaklarının güçlü ve çeşitli olması Kartepe’nin başlıca avantajları olmaktadır. 
İstanbul için erişilebilirlik açısından avantaja sahip diğer merkezler Erciyes ve Palandöken olarak öne 
çıkmaktadır. Havayolu ile ulaşımın İstanbul örneğinde daha uzaktaki kış turizmi merkezlerini avantajlı 
duruma getirebildiği görülmektedir. Bu durum konuma bağlı avantajları sınırlandırmakta, kış turizmi 
merkezlerini daha rekabetçi bir yapı içinde stratejilerini belirlemeye zorlamaktadır. Ankara merkez 
alındığında erişim süresi en kısa olan merkez Erciyes’tir. Ankara’ya yakın konumu uçuş süresini 
kısaltırken, kent merkezinden havaalanına ve Erciyes kış turizmi merkezine erişim de kısa sürelerde 
gerçekleşmektedir. Ankara açısından erişim süresi daha kısa olan diğer merkezler Palandöken ve 
Uludağ’dır. İzmir merkez alındığında en kısa sürede ulaşılan merkezler İzmir’e en uzak ama 
havayoluyla erişilebilen merkezler olmaktadır.  
Uludağ’ın durumuna bakıldığında üç büyük kentin merkezi sayılabilecek bir konumda olmasına 
rağmen kış merkezine erişim süreleri diğer merkezlerle karşılaştırıldığında daha büyük değerlere 
ulaşmaktadır. Erciyes ve Palandöken başta olmak üzere İstanbul için Kartepe, İzmir için Sarıkamış 
daha kısa sürelerde erişilen merkezler olmaktadır. Havaalanının kent merkezine uzak oluşunun yanı 
sıra İstanbul ve İzmir seferlerinin Ankara aktarmalı gerçekleşmesi de bu sonuçta etkili olmaktadır. 
Uludağ için erişim avantajının korunduğu pazarsa Ankara olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
değerlendirmeler ışığında Uludağ’ın rekabet avantajları açısından kente ulaşım kalitesi ve süresinin 
yanı sıra erişim dışındaki konuların da öncelikle ele alınması gerektiği görülmektedir. 
Sanayinin yanı sıra, ticaret, turizm ve tarım alanlarında güçlü bir sektörel yapıya sahip olan Bursa 
kongre turizmi açısından da potansiyellere sahiptir. Kongre turizminin geliştirilmesi sürecinde Uludağ 
kent için pozitif bir değer durumundadır. Kış turizmine bağlı olarak gelişen konaklama tesisleri ve 
altyapı, kongre turizmine yönelik olarak da kullanılabilir. Özellikle sezon dışı dönemlerde sempozyum, 
kongre ve toplantıların dışında yaz okulları, eğitim amaçlı gençlik kampları, kamu kurumları ve özel 
sektör firmalarına yönelik kurumsal toplantı ve eğitim çalışmaları için mevcut kapasitenin daha 
verimli kullanılma imkanı bulunmaktadır. Davos örneği çeşitli platformlarda Bursa ve Uludağ için 
örnek olarak ileri sürülmekle birlikte aynı zamanda uluslararası etkinlikler açısında bu tür yerler 



82 
 

önemli rakip durumundadır. Benzer şekilde Marmara Bölgesi içinde başta İstanbul olmak üzere 
erişilebilirliği ve kongre turizmine yönelik kapasitesi yüksek iller de Bursa açısından muhtemel 
rakiplerdir. Bursa’nın özgün değerlerine ve güçlü sektörlerine odaklanarak yıla yayılacak bir kongre 
etkinlik organizasyonu mevcut yapıyı güçlendirerek kentte bir kongre kültürü oluşturmak ve kenti 
farklı platformlarda bir kongre kenti olarak tanınır-bilinir hale getirmek mümkündür. Bu amaçla 
gelenekselleşen kongreler, sempozyumlar düzenlemek, öncelikle odaklanılacak konular belirlemek ve 
kent içi organizasyon boyutu için kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 
gerekmektedir. Bu süreçte Uludağ’ın kimlik değeri, doğal güzellikleri, Bursa kent merkezine yakınlığı 
önemli avantajlar olurken, ulaşım ve erişilebilirlik başlıca dezavantajlardır. 

4.4.2. Sektörel Yapı ve Yoğunlaşma Analizleri 

 
Bursa’da geleneksel ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğu bir sanayi tesisleri yoğunlaşması 
yanında, 1960’lı yıllardan itibaren yoğunlaşan yeni sektörlerin de bir arada yer aldığı görünmektedir.  
Bursa’da 1980-1998 dönemi boyunca istihdama göre en yoğun sanayi dalı Dokuma, Giyim Eşyası ve 
Deri Sanayidir ve onu Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapımı Sanayii izlemektedir. En hızlı yoğunlaşan 
diğer bir sektör Metal Ana Sanayii olmuştur. Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayım Sanayii de hızlı bir 
şekilde yoğunlaşmakla beraber yoğunlaşma düzeyi hala düşük sayılabilir. Orman Ürünleri ve Mobilya 
Sanayii hafifçe yoğunlaşmıştır. Bu tablo çerçevesinde, Bursa’da istihdam açısından en çok yoğunlaşan 
sektörler dokuma, giyim eşyası ve deri, metal eşya, makine ve gereç yapımı sanayii, orman ürünleri ve 
mobilya sanayii, metal ana sanayii ve kimya, petrol ve kauçuk ürünleri sanayii olduğu söylenebilir. 
Otomobil üretiminin yoğunlaştığı Bursa’da bununla ilişkili olan metal ana sanayii ve tekstil ve sentetik 
iplik üretimi nedeniyle kimya, petrol ve kauçuk ürünleri sanayiinin yoğunlaşması değer zincirinin üst 
ve alt segmentlerinin bölgede kümelendiğine işaret etmektedir (Tablo 16). 
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Tablo 16 Türkiye’de ve Bursa’da İmalat Sanayii İstihdam Verilerine Göre İl Düzeyinde Yoğunlaşma 
(67 İl Düzeninde) 

İmalat Sanayii Yıllara göre yerleşim 

katsayısı değerleri 

Yoğunlaşma Düzeyi 

 1980 1998  

31 Gıda, İçki ve Tütün Sanayii 0,598 0,677 Artmış, ancak temel sanayi 

olamamış 

32 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayii 1,78 1,448 Azalmış, ancak hala temel 

sanayi 

33 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii 0,671 0,784 Artmış, ancak temel sanayi 

olamamış 

34 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve 

Yayım Sanayii 

0,102 0,359 Artmış, ancak temel sanayi 

olamamış 

35 Kimya, Petrol, Kömür, Kauçuk ve 

Plastik Ürünleri Sanayii 

0,621 0,618 Değişmemiş, ancak temel 

sanayi olamamış 

36 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii 0,481 0,307 Azalmış ve temel sanayi değil 

37 Metal Ana Sanayii 0,293 0,700 Hızlı şekilde yoğunlaşmış, 

temel sanayi olma eğiliminde 

38 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapımı 

Sanayii 

1,469 1,098 Azalmış, ancak hala temel 

sanayi 

39 Diğer İmalat Sanayii 0,196 0,077 Yoğunluğu önemsenmeyecek 

düzeyde 

 
Kaynak Baypınar, 2003 

1995-2001 yılları arasındaki dönemde, Türkiye ve Bursa’da 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran 
imalat sanayi işyerleri sayıları değerlendirildiğinde, Bursa’nın ilk beş il içinde olduğu, Ankara ve 
Bursa’da işyeri sayısındaki hızlı artışa bağlı olarak üçüncülük ve dördüncülük için çekiştikleri 
görülmektedir. İzmir, ikinciliğini korumakla beraber, İzmir’deki işyeri sayısı artmamış, 1999 yılında 
muhtemelen 1998 Rusya krizi etkisiyle hızla azalmıştır. 1995-2001 yılları arasında Bursa ve Ankara’da 
işyeri sayısı %60 civarında artış göstermiştir. Buna karşılık en büyük iki sanayi bölgesi olan İstanbul ve 
İzmir’de işyeri sayısı sırasıyla %2,5 ve %6,8 oranlarında azalmıştır. 
1995 yılında İstanbul’daki 10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran imalat işyeri sayısı Bursa’nın 7,2 katı iken, 
2001 yılında yalnızca 4,3 katı olmuştur. Keza İzmir’deki işyeri sayısı 1995 yılında Bursa’nın iki katından 
fazla iken, 2001 yılında 1,2 katına düşmüştür. 1995 yılında Bursa, 10. Sıradaki ilin 2,5 katı fazla 
işyerine sahip iken, 2001 yılında 3.7 katı işyerine sahiptir. 
Bu çerçeveden incelendiğinde, Bursa’nın ülke içindeki göreli öneminin 1995-2001 yılları arasında ciddi 
şekilde arttığı sonucuna varılabilir. Bursa, yatırımları hızla çekerek 10 kişiden fazla işçi çalıştıran imalat 
sanayi işyeri sayısının %63 arttığı bir il olmuştur. Bursa’nın içinde bulunduğu makro bölge açısından 
ele alındığında, en önemli sanayi illeri olan İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa, 1995 yılında 
Türkiye’deki bu kategorideki imalat sanayi işyerlerinin % 47‟sini, 2001 yılında ise %48‟ini 
barındırmaktadır. Dolayısıyla İstanbul’da artış olmamakla beraber, makro bölgede imalat sanayi işyeri 
sayısı bölgenin ülkedeki öneminin sürmesini sağlayacak şekilde artmıştır. 
Bursa’da 10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinin Türkiye’deki işyeri sayısı içindeki 
ağırlığı gittikçe artmış ve 1995 yılında %5,15 iken 2001 yılında %7,62‟ye çıkmıştır. Bununla beraber 
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Bursa’nın bulunduğu sıra çok değişmemiş, dönem boyunca 3’lük ve 4’lük arasında değişmiştir. Yüzde 
değerlerdeki artışla beraber ele alındığında, imalat sanayi işyerlerinin ülkenin belli yerlerinde 
yoğunlaşmaya devam ettikleri sonucuna varılabilir. Bursa, dönem boyunca güçlü bir küme olarak 
varlığını sürdürmeyi başarmıştır. 
Bursa, Türkiye’de ekonomik yapısı en çok çeşitlilik gösteren illerden birisi olarak görülebilir (Şekil 19). 
 

 
 
Şekil 19 Başlıca imalat sanayi merkezlerinde imalat sanayiinde çeşitlilik - Ayrışma-Benzeşme 
Katsayısı 

4.4.3. Bölgesel Rekabet Gücü Analizi 

 
Bursa ili bölgesel rekabet gücü açısından 6.sırada yer almıştır. İstanbul’un ardından elde edilen 2.likle 
sanayi alt endeksinde alınan sonuç ilin en üst sıralama değeridir. Bursa ili yenilikçi ekonomik çevre alt 
endeksinde 4.,  Turizm ve Ticaret alt endeksinde ise 7.sırada yer almıştır. Nitelikli işgücü endeksinde 
11., ekonomik aktiflik endeksinde ise 12.sırada yer almıştır. Göç ve nüfus artış hızına bağlı olarak 
nüfusun büyüklüğü nitelikli işgücü içinde ele alınan doktor sayısı, üniversite mezunu oranı 
değişkenlerin düşük değerlere sahip olmasına neden olmaktadır. Ekonomik aktiflik endeksinde de 
işsizlik değerleri ilin sıralamadaki konumu aşağıya çekmektedir. Bu çerçevede Bursa ili 
değerlendirildiğinde sanayi, turizm-ticaret ve yenilikçi ekonomik çevre kategorilerinde avantajlara 
sahip olunmasına karşılık, yaşam kalitesini de etkileyen temel hizmet alanlarının ve bu alanlara 
yönelik istihdamın geliştirilmesi gerektiği, ilin sahip olduğu rekabet gücüne karşılık yeni istihdam 
alanları yaratma gerekliliğinin bir problem olarak önemini koruduğu söylenebilir (detaylar için bkz. 
Araştırma raporu). 
Bursa bölgesi içindeki iller incelendiğinde Eskişehir ilinin Bursa ile aynı rekabet kümesi içinde yer 
aldığı (3.küme) Bilecik’in ise bir alt kümede olduğu (4.küme) görülmektedir. Eskişehir’in en yüksek 
değere sahip olduğu kategori nitelikli işgücü (4.sırada), Bilecik’in ise sanayi (22.sırada) olmaktadır. 
Bir bölgenin rekabet gücünün yüksekliği ekonominin güçlü olmasına bağlıdır. Ülke ekonomisinin 
genelinde olduğu gibi zaman zaman krizlerden etkilendiği gözlense de Bursa bölgesi (Bursa, Eskişehir, 
Bilecik) üretken ve güçlü bir ekonomi altyapısına, sektörel çeşitliliğe ve bu yapıyı destekleyecek 
kurumsal kapasiteye sahiptir. Bölge kişi başı gayrisafi katma değer (2006) sıralamasına göre İstanbul 
ve Kocaeli bölgesinin ardından üçüncü sırada (TUĠK) yer almaktadır. 
Bursa bölgesi (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 15 yaş ve üzeri toplam istihdam değerleri açısından İstanbul 
(3.726.000), Ankara (1.342.000) ve İzmir’in (1.170.000) ardından dördüncü sırada (1.110.000) yer 
almaktadır (TUİK, 2009). İllere göre işgücüne katılım ve işsizlik değerleri incelendiğinde Bursa ilinin 
işgücüne katılım oranlarının yüksekliğine paralel olarak işsizlikte de Türkiye ortalamalarına yakın1 
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değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun Bursa ekonomisinin istihdam yaratma 
kapasitesinin sağladığı çekicilikle ilin aldığı yüksek orandaki göçten kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Yüksek oranda kentleşmiş bir nüfusa sahip olan bölgenin kent nüfusu 3.163.817, kır nüfusu 431.643 
ve toplam nüfusu ise 3.595.460‟dir (TUİK, 2010). Bölge göreli olarak Türkiye’nin daha gelişmiş 
bölgelerinin ortasında konumlanmış olması nedeniyle yerel pazarlar açısından sunduğu kolay 
erişebilirlik iç pazarlara üretim yapan firmalar ve sektörler için avantaj sağlamaktadır. Ancak ihracata 
yönelik üretimler için hızlı ve düşük maliyetli ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi, lojistik 
merkezlerinin planlanması önemlidir. 
Bölgesel rekabet gücünün temel kaynaklarından bir de nitelikli insan sermayesinin varlığıdır. 24-65 
yaş arası işgücünün üniversite mezuniyet oranına bakıldığında işgücünün Ankara % 35’i, İzmir’de 
%28’i, İstanbul’da %222si, Bursa’da %17’si, Tekirdağ’da % 16’sı ve Kocaeli’nde %15’i üniversite 
mezunudur (TUİK, 2009). Ancak gerek Bursa’da gerekse bölgede artan göç nedeniyle sağlık ve eğitim 
yatırımları ihtiyacının devam ettiği görülmektedir. Nitekim bölgesel rekabet gücü endeksini oluşturan 
alt endekslerde nitelikli işgücü bakımından ilin konumu, genel rekabet gücü konumunun gerisindedir. 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan yenilikçilik gereksinimi teknoloji yoğun sektörlerde olduğu 
kadar geleneksel sektörlerde de yeni yaklaşımların, uzmanlaşmış işgücünün önemini artırmış, nitelikli 
işgücünün de kendini değişen gereksinimlere hazırlaması gereken bir dönem başlamıştır. Bu anlamda 
işgücünün niteliğinin artırılması, yenilikçi alanlara uyum yeteneğinin geliştirilmesi ve kentte nitelikli 
işgücünü çekecek sosyo-kültürel donatıların, hizmetlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kentin teknoloji 
üretme ve bilimsel ya da uygulamaya dönük araştırma yapmak kapasitesinin geliştirilmesi de rekabet 
gücünün sürdürülebilmesi ve pazar payının korunması için önem verilmesi gereken bir konudur. 
Türkiye’de rekabet endekslerinde üst sıralarda yer alan Bursa sektörler bazında da rekabet gücü elde 
etmiş ve bu rekabeti uluslararası seviyeye taşımıştır. Özellikle Türkiye ekonomisi içinde ihracata 
katkısıyla rekabet gücü yüksek bir il ve bölge olarak öne çıkmaktadır. Yerel düzeyde güçlü 
endüstrilerin varlığı Bursa’nın rekabet gücünün temelini oluşturmaktadır. Tekstil-hazır giyim gibi 
geleneksel sektörlerin yanı sıra otomotiv ve makine-metal gibi sektörlerin hızlı bir ivmeyle geliştiği ve 
uluslararası pazarlarda yer aldığı görülmektedir. 
Dış Ticaret Müsteşarlığı için hazırlanan ‘İl İl Dış Ticaret Potansiyeli’ çalışmasında Türkiye’deki iller 
2000-2009 yıllarındaki ihracatın rekabet gücü açısından sıralandığında ihracata dayalı rekabet gücü en 
fazla artış gösteren iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Gaziantep olarak tespit 
edilmiştir.  

4.4.4. Gelişme Eğilimleri 

 
Bu bölümde yapılan sektörel incelemelerin yanı sıra odak grup görüşmeleri ve yenilikçilik - rekabet 
gücü perspektifinde aktör ağ analizi sonuçları kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 
 

4.4.4.1. Öncelikli Sektörlere Göre Gelişme Eğilimleri 

 
Otomotiv 
Sektör temsilcileriyle yapılan mülakatlara göre sektörün pazar yapısında Avrupa’nın payının gelecekte 
de önemini koruması beklenmektedir. Ancak kriz ortamında siparişler azalmış ve bu durum sektörü 
etkilemiştir. 
Değişen teknolojik yapı içinde elektrikli araçlara yönelik yatırımların artacağı ve bu alanda Ar-Ge 
çalışmalarının yoğunlaşması gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle Ar-Ge yatırımlarının ve yan 
sanayinin gelişmesinin yanında temel eğitimden iş gücünün eğitimi ve üniversiteye kadar har 
kademede eğitim yatırımlarının Bursa’yı daha yenilikçi bir üretim merkezi haline getireceği 
belirtilmiştir. Nitekim yerli otomobil üretimi sürecinde yatırım teşviklerinin Ar-Ge üzerinde 
yoğunlaşması gerektiği ifade edilmiştir. 
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Sektörün üretim maliyetlerini çoğaltan etkenlerin başında dışa bağımlı malzeme tedariki gelmektedir. 
Yurt içinde üretimi karlı olmayan malzemelerin yurt dışından alınmaya devam edileceği 
düşünülmektedir. 
 
Tekstil 
Tekstil sektöründe önümüzdeki dönemde özellikle tekstilin çok fazla girdi sunmadığı sektörlere dayalı 
gelişmeler, teknolojik ilerlemelere dayalı gelişmeler ve piyasa yapısına dayalı gelişmeler 
beklenmektedir. Örneğin; giyilebilir bilgisayarların yaygınlaşması, diğer fonksiyonel tekstillerin 
yaygınlaşması (vücuda vitamin vb. veren, kas dayanımını artıran, ısı kontrolü sağlayan vb.), 
nanoteknolojiye dayalı tekstil ürünlerinin yaygınlaşması, İnşaat, jeolojik uygulamalar, tıp, savunma, 
vb. sektörlerde jeo-tekstil kullanımının yaygınlaşması, organik tekstil ürünlerine olan talebin artması, 
etik kuralların öneminin artması (çocuk işçi çalıştırılması, vb.) beklenmektedir. 
 
 
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayii 
TÜBİTAK’a (2003) göre 2023 yılına kadar tarım ve gıda sanayi alanında gerçekleşmesi beklenen 
gelişmeleri yönlendirecek temel dinamikler olarak çokuluslu gıda şirketlerinin küresel pazarda güç 
kazanmaları, gelişmiş ülkelerin sektörde hâkimiyet kurma istekleri ve bilim ve teknolojide yaşanacak 
gelişmeler olacaktır. Bu dinamiklerin etkisi ile; 
 
1. Önemli bazı bitki, hayvan ve mikroorganizmaların genetik şifrelerinin çözümleneceği 
2. Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı yüksek verimli ve kaliteli üretime yönelik 
iyileştirmelerin yapılacağı 
3. Nanoteknolojilerin uygulanacağı, üretimde robotların kullanılacağı 
4. Uzayda bazı bitki ve mikroorganizma materyallerinin üretileceği 
5. Beslenme alışkanlıklarının ve kültürünün değişeceği 
6. Ürünler bazında ülkelerin uzmanlaşacağı, kalite ve marka bilincinin yaygınlaşacağı 
7. Çevre bilincinin yaygınlaşacak ve doğal kaynaklar korunacak, atıkları yeni ürünlere dönüştüren 
yöntemlerin geliştirileceği, yayım ve eğitim çalışmalarının hız kazanacağı 
8. Gelişmekte olan ülkelerde su ve toprak ilişkilerinin gündemin ilk sıralarına oturacağı, su ve toprak 
kaynaklarının daha etkin kullanılacağı, 
9. Tamamlayıcı tıp ve vejeteryanlığın artışı ile tıbbi ve ıtri bitki üretiminde atılım olacağı, 
10. Ekonomik ve siyasi paktların tarıma ve ürün ticaretine yaklaşımlarının belirleyici olacağı, 
11. Su ürünleri üretiminin artacağı, deniz ve iç sulardan üretimde daha fazla yararlanılacağı, 
12. Her ülkenin kendi ekolojik şartlarına uygun yerli türleri, gelişen teknolojiden faydalanarak kültüre 
alma gayreti içerisine gireceği, 
13. Tarımsal üretimin önemli bir kısmının gelişmiş ülkelerden diğer ülkelere kayacağı, 
14. Dünyada seyahat eden insan sayısında ciddi artışlar olacağı, yerel mutfak kültürlerinin uluslararası 
gıda güvenliği standartlarında yerel ve uluslararası pazarlarda markalaşması fırsatı doğacağı, 
15. Organik tarımın daha fazla gelişeceği 
16. Fosil enerjiye seçenek olarak, bitki türlerinden enerji elde etmek için çalışılacağı 
17. Özellikle su kaynakları üzerindeki aşırı kullanma baskısı nedeniyle, tatlı su kaynakları kullanımına 
yönelik çok önemli kısıntılar getirileceği; bunun sonucu olarak, bitki su tüketiminin, daha etkin 
biçimde ölçülüp denetlenmeye çalışılacağı, 
18. Tarımda, bilgisayar kullanımı ve otomasyon düzeyinin yükseleceği, bilgi toplama ve 
değerlendirmenin hızının artacağı, maliyetin düşeceği, 
19. Soya, mısır gibi hammaddelerin önemi ve üretimlerinin giderek artacağı, 
20. Ürün çeşitliliği ile fonksiyonel gıdaların talep ve tüketimlerinin artacağı, 
21. Tarım alanlarında genişleme olanaksızlığı nedeniyle iyileştirme çalışmaları yapılacağı, 
22. Kanatlı üretimi etkinlik kazanacağı, yerde yetiştirmenin teşvik edileceği, ürünlerde antibiyotik, 
ilaç, çevreden kaynaklanan etkenlere ait kalıntı analizlerinin önem kazanacağı, 
23. Arı ve arıcılık ürünlerine talebi artacağı, 
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24. Kırmızı et talebi yükseleceği, et üretimi için alternatif kaynaklar aranacağı, 
25. Mevcut türlerin neslinin yok olmaması ve nesli azalmakta olan türlerin çoğaltılması için daha 
hassas olunacağı, 
26. Gıda endüstrisinde ısıl işlem gibi geleneksel teknolojilerin yerine besin elamanlarını daha az tahrip 
eden çevre dostu teknolojiler kullanılacağı, 
27. Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj materyalleri sentetik olanlarla yer değiştireceği, 
28. Tarımsal ürünler dolayısıyla gıdaların daha az hacimde daha yüksek besleyici değerde 
üretilebileceği, endüstriyel üretimlerde konsantre ürünlerin geliştirilebileceği 
29. Üretim ortamında virüs, bakteri, parazit, kimyasal atık ve kalıntıların varlığını belirleyen 
tekniklerin geliştirileceği tahmin edilmektedir. 
TÜBİTAK’ın beklentilerinde dikkati çeken gelişmeler arasında ürünler bazında ülkelerin özelleşmesi 
(madde 6), su ve toprağın etkin kullanımının artırılması (madde 8), tıbbi ve ıtri bitkilerde gelişimlerin 
yaşanması (madde 9), ileri teknoloji ile işlenmiş, hacmi düşük, besin değeri yüksek fonksiyonel 
gıdalara olan talebin artması (madde 20, 28), gıda ve gıda sanayi ürünleri üretiminde ileri teknoloji ve 
çevreye duyarlı ürünlerin üretimine yönelinmesi (madde 25, 26, 27) olarak özetlenebilir. Bu 
perspektifte doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasını, alternatif ürünlerin araştırılıp 
geliştirilmesini ve ileri teknoloji ile işlenmesini hedefleyecek politikalar, önümüzdeki dönem için 
önem arz edecek gibi gözükmektedir. 
 
Uludağ ve Turizm 
Uludağ’ın kentle bütünleşmesi için kış turizmi dışında farklı turizm türlerinin geliştirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Kongre turizmine yönelik taleplerin yanı sıra, spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi, kış 
sporları için de uluslararası bir yarışma-olimpiyat etkinliğinin kente kazandırılması vurgulanan 
konulardır. Son yıllarda artan sağlıklı yaşam ve doğa içinde etkinlik (yürüyüş, doğa turizmi) 
eğilimlerinin Uludağ için potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. 
 

4.4.4.2. Mekânsal Gelişme Eğilimleri 

 
Odak grup görüşmeleri ve mülakatlarda elde edilen bilgiler yerel düzeyde mekânsal gelişme 
konusunda bazı çekincelerin olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle kenti büyük kentlere bağlayan 
ulaşım güzergâhları boyunca yayılan sanayinin ve diğer kentsel alanların başta tarım toprakları olmak 
üzere çevre üzerinde yapılaşma baskısına, kirlenmeye ve geri dönülemez kayıplara neden olacağı 
görüşü yaygındır. Bu anlamda bir “mekânsal gelişim (büyüme) ve sürdürülebilirlik” ikileminden söz 
etmek mümkündür. 
Yapılan görüşmelerde İzmir ve Gemlik/İstanbul aksları katılımcılar tarafından en önemli gelişme 
aksları olarak nitelendirilmiştir. Ancak bu alanlar aynı zamanda çevresel olarak gelişmesi sakıncalı 
alanlar olarak da tanımlanmıştır. Bu çelişkili durum mekânsal gelişme stratejilerinin belirlenmesinde 
ve arazi kullanım kararlarının alınmasında dikkate alınması gereken konulardan biridir. 
 

4.4.5. Bölgede Teknoloji- Yenilikçilik ve Ar-Ge Uygulamaları 

 
Bursa’da sanayinin yenilikçilik kapasitesini ve teknolojiyi iyileştirmek için gerek kamu gerekse özel 
sektörde ar-ge ye yönelik yapılar oluşturulduğu görülmektedir. Bu yapılara örnek olarak Ulutek 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, BUTAL, TOFAŞ Ar-Ge Merkezi, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge 
Merkezi (BUTEKOM) ve Uludağ Üniversitesi Tarım ve Uygulama Araştırma Merkezi (TUAM) 
incelenmiştir. 
 
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Uludağ Üniversitesi içinde Ar-Ge potansiyelini geliştirmek ve teknoloji üretmek amacıyla kurulan ve 
2008’de hizmete giren ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde seçilmiş sektörlerde firmaların 
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kurulması teşvik edilmekte ve firmaların faaliyetleri desteklenmektedir. Bölgede öncelikle yer verilen 
sektörler otomotiv, tekstil, yazılım/iletişim, mekatronik, bioteknoloji, kimya, ileri malzemeler/ 
nanoteknoloji, gıda/ziraat/hayvancılık, enerji, çevre, bilgisayar destekli mühendislik, endüstriyel 
elektronik ve makinedir. 
Bölgede 53 firma bulunmaktadır. Bu firmaların 20 tanesi yazılım alanında, 7 tanesi otomotiv 
sektöründe, 7 tanesi bilgisayar destekli mühendislik alanında, 4 tanesi makine sektöründe ve 1’i de 
endüstriyel elektronik alanında yer almaktadır. Ayrıca bölgede akademisyenlerce kurulmuş farklı 
sektörlerde araştırma geliştirme faaliyeti gösteren 10, danışmanlık hizmeti veren 4 firma 
bulunmaktadır. 
Bölgede yer alan firmaların faaliyetleri ile etkin bir üniversite-sanayi işbirliği kurmak, girişimciliği ve 
yenilikçiliği teşvik etmek, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini 
desteklemek, teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, nitelikli işgücü için istihdam olanağı 
sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet 
edebilir nitelikteki şirketlere öncelik verilmektedir. Ayrıca uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve 
üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı 
sağlamak üzere çalışılmaktadır. 
 
BUTAL (TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı) 
Tekstilde önemli paya sahip Bursa’da bir kamu kuruluşu olan Sümerbank’ın bünyesinde “Tekstil 
Eğitim ve Araştırma Merkezi-TEAM” adıyla 1972’de kurulan bu merkez, 1985 yılında araştırma 
geliştirme merkezi statüsü kazanmış ve adı “Sümerbank Araştırma Geliştirme ve Eğitim Müessesesi-
SAGEM” olarak değiştirilmiştir. 1990’lı yıllarda benimsenen özelleştirme politikaları sonucu kamu 
iktisadi teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması sürecinde araştırma merkezi TÜBİTAK’a 
devredilmiştir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Tekstil, Terbiye ve Konfeksiyon Temiz 
Teknolojiler Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam eden merkez 1999’da bağlı olduğu enstitünün 
Tekstil Enstitüsü adını almasıyla TEAL (Tekstil Araştırma Laboratuvarı) olarak yeniden 
yapılandırılmıştır. 2001 yılında Laboratuvar doğrudan TÜBİTAK başkanlığına bağlanmış ve TÜBİTAK 
Kolaylık Birimi haline getirilmiştir. Merkez bu tarihten itibaren TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz 
Laboratuvarı (BUTAL) olarak Bursa kentinde sanayiye hizmet vermektedir. 
 
 
 
TOFAŞ Ar-Ge Merkezi 
TOFAŞ (Türkiye Otomobil Fabrikası Ağ) bünyesinde Endüstriyel Planlama ve Ar-Ge Müdürlüğüne bağlı 
olarak 1994 yılında kurulan TOFAŞ Ar-Ge Merkezi değişen tüketici talepleri doğrultusunda ürün 
değişikliklerini, güncelleştirmelerini gerçekleştirmek, pazar ihtiyaçlarına zamanında ve ekonomik 
olarak cevap vermek, en hızlı ve en düşük maliyetle ürün geliştirmek amacıyla faaliyetlerinin 
yürütmektedir. 
Merkezin temel faaliyet alanı süspansiyon, gövde, motor ve emisyon, titreşim ve akustiktir. 15 Catia 
istasyonu bulunan ve sanal modelleme sistemleri, sonlu elemanlar yazılımları, süspansiyon analizi gibi 
modern projelendirme yöntemlerinin kullanıldığı merkezde, yeni projelerin gürültü, titreşim ve 
konfor analizleri yapılmaktadır. 
Projelerde büyük ölçüde merkezin uzman personelinden yararlanılmaktadır. Ar-Ge Merkezinde 49 
mühendis, 36 teknisyen ve 49 uzman teknik eleman görev yapmaktadır. Bunun dışında çarpma 
analizlerinde ise Fiat Auto ile birlikte çalışılmakta, TÜBİTAK ve TTGV destekli projeler yürütülmektedir. 
FIAT Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım Merkezleri'nin yanı sıra ODTÜ, İTÜ, Uludağ ve Mimar 
Sinan Üniversiteleri ile projeler bazında işbirliği yapılmaktadır. 
 
BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi) 
BUTEKOM, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ortaklığıyla 2008 yılı ortasında limited şirket olarak kurulmuştur. Tam adı Uludağ İhracatçı Birlikleri 
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Bursa Tekstil ve Konfeksiyon, Teknoloji, Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri 
Limited Şirketi’dir. 
BUTEKOM, ürün ve süreç yeniliklerine yönelik araştırma – geliştirme, üretim – geliştirme, eğitim, 
bilinçlendirme, koordinasyon, tanıtım, pazarlama, dağıtım, fikri mülkiyet haklarının korunması ve etik 
konularda faaliyet göstermektedir. Ayrıca Bursa’da ve çevresindeki firmalar arasında dağınık olarak 
yürütülen AR-GE çalışmalarının belli stratejik konulara odaklanmasını sağlamak ve sinerji oluşturmak 
gibi fonksiyonları da vardır. Bu haliyle BUTEKOM daha şimdiden Bursa kadar Türkiye açısından da 
önemli bir rol üstlenmiştir. 
Hâlihazırda doğrudan doğruya kendisi araştırma-geliştirme faaliyeti yürütmemekle beraber, diğer 
kurumların AR-GE çalışmalarının desteklenmesi veya proje ortaklıkları kurulması gibi konularda 
önemli roller üstlenmektedir. 
BUTEKOM ile yapılan görüşmede; UİB, BEBKA ve TÜBİTAK ile yoğun ilişkiler içinde olunduğu ve gerek 
Bursa’da gerekse tekstil-hazır giyim-deri sektörlerinin önde olduğu diğer illerdeki firmaların 
yenilikçilik gücü kazanmaları için önemli bir arabulucu rolü olduğu bilgisi elde edilmiştir. 
BUTEKOM’ un doğrudan doğruya sektör içinden doğmuş bir kurum olması nedeniyle uzun vadede 
Potter’ın (2000) deyimiyle önemli bir destekleyici kurum olarak rekabetçi avantaj oluşmasında rol 
oynayacağı düşünülmektedir. 
 
TUAM (Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
Uludağ Üniversitesi bünyesinde 1978 yılından beri faaliyette bulunan merkezin görevleri başlıkları 
aşağıdaki gibi belirtilmektedir. 
Veteriner ve ziraat fakültelerinde yürütülen araştırma ve uygulamaların koordinasyonu, bu 
fakültelerin araştırma projeleri, tez projeleri, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen 
mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlama, tarım sektörünün 
sorunları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları yapma, bölgesel üretim ve araştırma 
projeksiyonları hazırlama, kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, 
araştırma kuruluşları ile işbirliği olanaklarını geliştirme, tarım sektörüne ilişkin veri bankası ve 
dokümantasyon merkezi oluşturma. 
Bu görev çerçevesi içinde bitkisel ve hayvansal ürün üretimi, kimyasal girdisiz tarımsal üretim, 
laboratuvar, hakemlik ve danışmanlık çalışmaları, tarımsal alet ve makine test çalışmaları konularında 
faaliyetler gösteren merkez özel sektöre de hizmet vermekle birlikte daha çok üniversite bünyesinde 
yapılan bilimsel araştırmalar konusunda yoğunlaşmış durumdadır. 
 

4.4.6. Teknolojik Gelişim ve Yenilikçilik Perspektifinde Sektörel Yapının 

Değerlendirilmesi 

 
Türkiye’de yenilikle ilgili çalışmalar bilim ve teknoloji eksenleri ile birlikte ele alınmakta ve üç düzeyde 
organize edilen stratejiler çerçevesinde yürütülmektedir. 2003’te ilan edilen Vizyon 2023 sonrası, 
2005’te Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (2005-2010), 2007’de Uluslararası Bilim 
Teknoloji Yenilik Stratejisi (2007-2010), 2008’de Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) ve 2009’da 
Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi (2011-2016) ulusal düzeyin temel belgelerini oluşturmuştur. 
Sektörel düzeydeki çalışmalar Teknoloji Platformları ve Sektörel Strateji Belgeleri aracılığıyla 
şekillendirilmektedir. Bölgesel düzeyde ise bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Günleri düzenlenmekte ve İl 
Yenilik Platformlarının ve Stratejilerinin oluşturulmasına yönelik projeler yürütülmektedir 
(www.tubitak.gov.tr). 
Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar kadar Ar-Ge personelinin sayısı ve yeterliliği de yenilikçilik açısından ele 
alınması gereken bir konudur. 2010 yılında açıklanan Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve 
Eylem Planı (2011-2016) kapsamında mevcut Ar-Ge personelinin durumunun iyileştirilmesi, 
araştırmacı sayısının artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik programlar 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilikçilik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için diğer ülkelerle 

http://www.tubitak.gov.tr/


90 
 

karşılaştırıldığında yetersiz durumda olan mevcut insan kaynakları yapısının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016) kapsamında Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçilik 
kapasitesinin güçlü olduğu alanlar otomotiv, makine imalatı ve bilgi-iletişim teknolojisi sektörleri 
olarak belirlenmiştir. Bu seçimde dikkate alınan kriterler Ar-Ge harcaması, insan kaynağı ve ihracat-
ithalat değerler olmuştur. Strateji belgesinde bu sektörler bünyesinde yapılmakta olan araştırma 
sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşme potansiyellerinin yüksek ve bu sektörlerde faaliyet 
gösteren firmaların uluslararası alanda rekabet edebilir olduğu belirtilmektedir (TÜBİTAK, 2010a). 
TUİK tarafından 2002-2004 döneminde gerçekleştirilen “Teknoloji ve Yenilik Anketi” Türkiye’deki 
imalat sektörlerinin yenilikçiliği ile ilgili bilgiler sağlamaya imkân tanımıştır. Ankette farklı 
sektörlerden firmaların yenilikçilik yapma oranlarına göre sektörün yenilikçiliği tariflenmiştir. Anket 
sonuçlarına göre Türkiye’de en çok yenilik yapılan üç sektör; TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları 
imalatı (firmaların %80,6‟sı), petrol ürünleri ve nükleer yakıt (firmaların %69,4‟ü) ve otomotiv 
sektörüdür (firmaların %59,8‟i). 
Türkiye’de İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa’nın oluşturduğu grup 1999-2004 döneminde Ankara’yı 
izleyerek Doğu Marmara Bölgesini de içine alan bir yenilik odağı oluşturmuştur. 2005-2010 dönemine 
bakıldığında bu grupta yer alan illerde proje sayılarının ve ödenen destek miktarlarının arttığı ve 
grubun Ankara’yı yakaladığı görülmektedir. İzmir ve Manisa’nın oluşturduğu grup da Ege Bölgesi 
içinde bir odak oluşturmuş durumdadır. Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Konya, Antalya, Isparta, 
Mersin, Adana, Kayseri ve Erzurum aldıkları destek miktarını artırarak ikinci gruba yükselen iller 
olmuştur. Diğer illerdeki artışa rağmen 11 il ise ikinci dönemde de hiç destek almamıştır. 
Sanayi yapısı içinde yenilik yapma potansiyeli geliştirilen Ar-Ge çalışmalarında etkin bir kamu-özel 
sektör işbirliği sağlanmasıyla da yakından ilişkilidir. Türkiye’de son yıllarda üniversitelerin araştırma ve 
proje geliştirme kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bir ilde üniversite 
olması, bu üniversitedeki akademik personelin bilimsel üretimi ve geliştirilen projeler ilin yenilikçilik 
yapısına olumlu katkılar sağlamaktadır. 
Bursa’da 1970 yılında faaliyetlerine başlayan ve resmi olarak 1975 yılında Bursa Üniversitesi adıyla 
kurulan Uludağ Üniversitesi yaklaşık 40 yıllık bu süreçte kentin bilimsel altyapısına katkı sağlamıştır. 
2009 yılı itibariye üniversitede 339 profesör, 205 doçent, 230 yardımcı doçent ve diğer kademelerde 
1500 olmak üzere toplam 2334 öğretim elemanı istihdam edilmektedir. Bu değerlerle 7.sıradaki Bursa 
Türkiye’nin toplam öğretim elemanı kadrosunun % 2,2‟sine sahiptir.  
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında geliştirilmesinde güçlü üretim yapısı ve 
potansiyelleriyle Bursa kilit illerden biri olmaktadır. Ar-Ge politikaları içinde potansiyel taşıdığı 
belirlenen sektörlerin ilin ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. 
Bilgi ve iletişim teknoloji sektöründeki girişimler açısından Türkiye’deki illerin girişim sayıları 
incelendiğinde Bursa’nın Türkiye içindeki pay bakımından 5.sırada olduğu görülmektedir. İlk dört il ise 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dır. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere göre illerin Türkiye 
içindeki paylarına bakıldığında da benzer bir yapıyla karşılaşılmaktadır. Bursa bu sıralamada da 
5.sırada ve ilk dört il İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dır. 
İmalat sanayinin Türkiye içindeki payına bakıldığında Bursa Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi 
merkezi olmakta, Girişim sayıları bakımından Türkiye’nin üç metropoliten kentini izlemektedir. 
Bursa’daki imalat girişimleri içinde en büyük pay sırasıyla tekstil, mobilya ve giyim eşyası imalatı 
sektörlerine aittir.  Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016) kapsamında Ar-Ge ve 
yenilikçilik kapasitesinin güçlü olduğu tespit edilen sektörlerden otomotiv (motorlu kara taşıtı, 
römork ve yarı römork imalatı) 9. sırada, makine (makine ve teçhizat) imalatı ise 6.sırada yer almıştır. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı Bursa’da ilk 250 firma araştırması Bursa’daki firmaları 
ciro büyüklüğüne göre sıralamakta ve bu sıralamaya göre sektörel yapı analiz edilmektedir. Tekstil ve 
konfeksiyon sektörü firmaları 1990’lı yıllardan 2007’ye kadar 250 firma içinde firma sayısı olarak ilk 
sırada yer alırken, 2007’den itibaren otomotiv firmalarının sayısı tekstil firmalarını geçmiştir. Bununla 
birlikte 2007’de hazırlanan Tekstil, Deri ve Giyim Özel İhtisas Komisyonu Raporunda kurulması 
önerilen tekstil araştırma merkezleri için seçilen yerlerden biri Bursa’dır. Önerilen diğer merkezler 
İstanbul, Çorlu, Denizli, Uşak, Adana ve Gaziantep’tir. 
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İhracat yapılan sektörlerde 2000-2010 yıllarının karşılaştırılması Türkiye genelinde emek yoğun 
sektörlerden sermaye yoğun sektörlere geçiş olduğunu göstermektedir. 2010 yılı orta-ileri teknolojili 
ürün ihracatına göre en üst sırada yer alan 5 il sırasıyla İstanbul (20,280 milyon $), Bursa (7,990 
milyon $), Kocaeli (1,948 milyon $), Ankara (1,846 milyon $) ve İzmir (1,597 milyon $)’ dir (DTM, 
2011). 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016) kapsamında Türkiye için belirlenen Ar-Ge ve 
yenilikçilik kapasitesi güçlü olduğu alanlarda Bursa’dan yapılan patent başvuruları ildeki yenilikçilik 
düzeyi için ipuçları sunmaktadır. 2007 yılında Türkiye’de toplam 3834 patent başvurusu yapılmıştır. 
Bu başvuruların %6,2‟si (231) Bursa’dan yapılmıştır. Türkiye’deki tüm patent başvurularının %6,3’ü 
otomotiv, %21,6’sı makine imalatı ve %92u bilgi-iletişim teknolojisi sektörlerinden yapılmıştır. Bu 
başvurular içinde Bursa’nın payına bakıldığında Türkiye’deki otomotiv patenti başvurularının %9,9’u, 
makine imalatı patenti başvurularının %10’u ve bilgi-iletişim teknolojisi patent başvurularının %2’si 
Bursa’dadır. Böylece Bursa’daki toplam 231 patent başvurusunun %10,4’ü otomotiv, %35,9’u makine 
imalatı ve %3’ü bilgi-iletişim teknolojisi sektörlerinden yapılmıştır. 2007 yılına ait bu değerler Ar-Ge ve 
yenilikçilik açısından öncelikli sektörler bakımından Bursa’da otomotiv ve makine-imalatı sektörlerinin 
daha ön planda olduğunu göstermektedir. 
 

4.5. SOSYAL VE KURUMSAL YAPI 

4.5.1. Gelişimde Merkezi Yönetimin ve Yerel Aktörlerin Rolü 

 
Mülakatlarda Bursa’daki gelişmelerde en önemli rolün merkezi yönetimde olduğu algısı öne çıkmıştır. 
Katılımcıların üretim ve yönetim ve planlama gruplarında yer alanlarının tamamı merkezi hükümetin 
etkisini üst düzeyde tutarken, STK ve meslek odalarının da içinde bulunduğu koruma ve geliştirme 
grubu aktörleri merkezi hükümetin etkisini kabul etmekle birlikte ağırlığı yerel yönetimlere 
vermişlerdir. Değerlendirmelerde sivil toplum genelde düşük etkinlik düzeyinde gösterilmiş ve algısal 
olarak, aktörlerin ilin gelişiminde sivil toplumun katkısını düşük düzeyde gördüğü ortaya çıkmıştır. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bölgesel ölçekte içinde bulunduğu kurumsal yapılar, ili bir ağ içinde 
konumlandırarak kentin tanınırlığını arttırmakta ve marka kent olma hedefine katkı sağlamaktadır. 
Sağlıklı kentler birliği, Marmara Belediyeler Birliği, NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Birliği) 
ve AB Kardeş Şehirler oluşumlarında aktif bir rol üstlenen Bursa’nın bunlar dışında da pek çok 
organizasyona üyeliği bulunmaktadır. 
 
Sağlıklı Kentler Birliği 
Türkiye’deki Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye belediyelerin oluşturduğu Sağlıklı Kentler Birliği, 
belediyelerin aralarındaki koordinasyonu ve işbirliği düzeyini geliştirmeyi hedeflemektedir. Birliğin 
başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Recep Altepe’dir. Bu kapsamda hazırlanan Şehir Sağlık 
Profili çalışması Bursa’nın durumunu belirleyen bir ilk çalışma olmuştur. 
Hızla artan bir kentsel nüfusun ve ildeki yoğun sanayi varlığının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini en aza indirmek açısından Bursa’nın Sağlıklı Kentler organizasyonu içinde olması kentin 
yaşam kalitesinin arttırılması yönünde olumlu etki yapmaktadır. 
 
Marmara Belediyeler Birliği 
Bir yerel yönetim teşkilatı olarak kabul gören Marmara Belediyeler Birliği tüzüğünde belirtilen çalışma 
alanlarında belediyelerin sahip olduğu yetki ve imtiyazlara sahiptir. Birlik üyelerini uluslararası alanda 
temsil etme ve iş birliği olanaklarını üyelerine sunma görevini de üstlenmiştir. Hâlihazırda birliğin 
başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Recep Altepe’nin yürütmesi, Bursa’nın bölge içindeki 
etkinliğini arttırmaktadır. 
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Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Birliği (NALAS) 
Marmara Belediyeler Birliği’nin de içlerinde bulunduğu 15 birlikteki 4000 belediyeden yaklaşık 80 
milyon seçmenin oluşturduğu bir bölgeyi kapsayan NALAS, Bursa’da yoğun miktarda bulunan başta 
Bulgaristan olmak üzere balkan ülkeleri göçmenlerinin de etkileşim içinde olduğu bir coğrafyayı 
kapsamaktadır. Bu nedenle Bursa’nın uluslararası alanda etkin olabilmesi için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. 
 
Kardeş Şehirler 
Kardeş Şehirler oluşumu bir belediyeler arası işbirliği şekli olarak tanımlanmaktadır. Resmi niteliği 
bulunan kardeş şehir anlaşmaları ile kültürel iletişim, ekonomik gelişme ve ticaret, yönetim ve sivil 
toplum diyaloğu konularında projeler geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Bursa’nın kardeş şehir 
anlaşması imzalamış olduğu yaklaşık 25 şehir vardır.  
Bu şehirlerle ilişkilerin geliştirilmesi sorunların çözümünde farklı bakış açılarının kazanılması ve 
işbirliği olanaklarının kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte bu ilişkiler 
Bursa’da üretilen ürünlerin pazarının genişletilmesi konusunda da önemli potansiyeller taşımaktadır. 
 
Diğer Üyelikler 
Bursa başka birçok organizasyonun içinde yer almaktadır. Uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil 
edildiği görülen Bursa’nın, bu üyeliklerini kentin tanınabilirliği, yaşam kalitesi ve özellikle turizm 
alanında gelişimi konusunda olumlu etkisi olacaktır. 

4.5.2. Sosyal ve Kültürel Dinamikler 

 
Bu bölümde sosyal ve kültürel dinamiklere ilişkin yorumlar, Aktör-Ağ analizi kapsamında aktörlerden 
elde edilen verilere dayanmaktadır.  
Göç olgusunun sosyal yapıyı etkileyen en önemli faktör olarak gözlemlendiği mülakatlarda, göçün 
hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden söz edilmektedir. Mülakatlarda Balkanlar’dan, özellikle 
Bulgaristan’dan gelen göç, nitelikli işgücü ve iş yapma kültürü açısından olumlu karşılanırken, son 
dönemlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göçle gelenlerin, 
kendi içine kapalı topluluklar oluşturdukları, bunun Bursa’nın genel kültürü ile ayrışan bir yapı 
oluşturduğu ve iş yaşantısında üretkenliği ve genel olarak yaşam kalitesini olumsuz etkilediği ifade 
edilmiştir. Ayrıca son dönemde göçle gelenlerin sayıca yüksek olmasının da kent kaynaklarını olumsuz 
yönde etkilediği görüşü hakimdir. 
İş hayatında sosyal gruplar ve göçün etkisine bakıldığında tarım ve sanayide çalışmak üzere niteliksiz 
işgücünün doğu ve güneydoğu bölgelerinden geldiği algısının oluştuğu gözlenmektedir. Böylece, 
düşük gelir düzeyi ile ilişkilendirilen göçün aktörlerin algısındaki olumsuz etkisi güçlenmektedir. Buna 
karşılık Bursa’da yetişen nitelikli işgücünün ili terk etmediği sonucu da mülakatlardan çıkmaktadır. 
Katılımcılara göre ilde çalışan nitelikli işgücü genelde Bursalılardan oluşurken, il bu konuda çevre iller 
için de bir çekim merkezi olarak görülmektedir. 
Sonuç olarak son dönemde göçle gelenlerin özellikle metropoliten kent yaşantısı ile entegrasyonu ve 
mesleki eğitimler yoluyla niteliksiz işgücünün yarı-nitelikli işgücüne dönüştürülmesi önemli ihtiyaçlar 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayede en azından Bursa Metropoliten Alanı içinde mevcut yaşam 
kalitesi korunabilecek ve nitelikli işgücünün de Bursa’yı yaşam alanı olarak tercih etmesini sağlayan 
önemli bir güçlü yan korunabilecektir. 
Bursa’nın üretim yapısı içinde sosyal dinamiklerini biçimlendiren ve kendine özgü kılan temel olgu 
olarak ilin geçmişten gelen üretim ve ticaret kültürü çıkmıştır. İpek Yolu’nun Anadolu’daki en önemli 
duraklarından biri olan kent çağlar boyunca ticaret hayatının hareketli olduğu bir yer olmuştur. 
Yapılan görüşmeler sonucunda ticari anlamdaki bu hareketliliğin Bursalılık kimliğine yansıdığı ve buna 
bağlı olarak Bursa’daki iş yapma kültürünün girişimcilik, yönetim becerisi, çalışkanlık, dışa açıklık, 
yüksek bilgi birikimi gibi özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. İpek Yolu üzerinde bulunmanın bir 
diğer etkisi ise kentin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının tarihsel bir süreklilik arz ettiği ve bu sayede 
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geniş bir iletişim ağının içinde bulunduğudur. Daha az vurgulanmakla birlikte kentte yerleşik bir küçük 
esnaf kültürünün varlığı da bu tarihsel geçmişe bağlanmaktadır. 
Güncel dinamiklerin kentteki iş yapma kültürü üzerindeki etkisi de görüşmecilerin dikkatini çekmiştir. 
Bunlar arasında kentin hem sanayi hem de tarım kenti olması nedeni ile iş hayatında ve iş gücünde 
çeşitliliğin varlığı ve yakın geçmişte yoğun olarak yaşanan Bulgaristan başta olmak üzere balkan 
ülkeleri kaynaklı göçün kentteki işgücünün niteliğini arttırması sıklıkla vurgulanan iki temel özelliktir. 

4.6. BÖLGESEL GELİŞME PERSPEKTİFİ 

4.6.1. Bölgesel Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi 

4.6.1.1. Bölgesel Gelişmede Etkili Aktörlerin Tanımlanması 

Bursa ÇDP sürecinde gerçekleşen odak grup toplantıları, ilin gelişiminde etkin olabilecek kişi, kurum 
ve kuruluşları belirlemek üzere kullanılmıştır. Ek olarak, yapılan sektörel analiz ve değerlendirmeler 
sonucunda toplantılarda bulunmayan, fakat aktör olma niteliğinde olduğu düşünülen kişi ya da 
kurumlara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre oluşturulan aktörler listesi, bütün Bursa’yı kapsayıcı 
olmaktan çok, bölgesel gelişme analizi için fikir verebilecek bir model oluşturma hedefi ile etkinlik ve 
temsiliyet çerçevesinde seçilmiştir. Bu model, ulaşılan aktörlerin algı ve değerlendirmelerini bir 
ilişkiler birliği çerçevesinde ele alıp bölgesel gelişmeyi rekabetçilik ve yenilikçilik perspektifinde 
etkileyebilecek sonuçlara ulaşmada kullanılmıştır. 
Aktörler üç temel grup altında yerleştirilebilecek şekilde seçilmeye çalışılmıştır. Bunlar yürütme 
kurumları olarak nitelendirilebilecek belediyeler ve merkezi idarenin taşra teşkilatından temsilcilerin 
oluşturduğu “yönetim ve planlama” kümesi, Bursa’nın sosyal ve politik yaşamına müdahil olmak 
amacını güden STK ve meslek kuruluşlarının oluşturduğu “koruma ve geliştirme” kümesi ile ekonomik 
yaşamın temel bileşeni olan “üreticiler” ve onların oluşturduğu birlikleri kapsayan kümelerdir. Bu üç 
kümenin oluşturduğu ilişkiler bütününü rekabet gücü ve yenilikçilik açısından incelemek bu analizin 
temel amacının oluşturmaktadır. Analiz için görüşülen aktörlerin listesi Tablo 17’te verilmektedir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Tablo 17 Aktörler Listesi 

YÖNETİM VE PLANLAMA AKTÖRLER GRUBU 
 

YEREL YÖNETİMLER 
NİLÜFER BELEDİYESİ 

 
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 
  

 

MERKEZİ YÖNETİM 

BURSA İL ÖZEL İDARESİ 
 

BURSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ  

BURSA İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLJİ ÜDÜRLÜĞÜ 
 

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 
 

  
 

KORUMA VE GELİŞTİRME AKTÖRLER GRUBU 
 

MESLEK ÖRGÜTLERİ 

BURSA GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BURSA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BURSA JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BUTEKOM (BURSA TEKSTİL VE KONFEKSİYON AR-GE 
MERKEZİ) 

 

 
  

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

EKODER 
 

KENT KONSEYİ 
 

KENT KONSEYİ 
 

  
 

ÜRETİM AKTÖRLER GRUBU 
 

ÜRETİCİLER 

BURSA KENT HALİ SEBZE MEYVE KOMİSYONCU İŞ 
ADAMLARI DERNEĞİ 

 

 
TOFAŞ 

 
PENGUEN GIDA 

 
BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ 

 

 
ULUDAĞ GIDA İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  

 

4.6.1.2. Bölgesel Gelişme Eksenlerinin Tanımlanması 

 
Bölgesel gelişme eğilimlerinin belirlenmesi, yerel-küresel ağlarla ilişkilerin, gerek sektörel 
gelişmelerde gerekse kentin gelişiminde potansiyel ve risklerin belirlenmesi amacıyla bölüm 
4.6.1.1’de tanımlanan aktörlerle görüşmeler (mülakatlar) yapılmıştır. Bu aktörler Yönetim ve 
Planlama Odaklı Aktörler, Üretim Odaklı Aktörler ve Koruma - Sosyal Sorumluluk Odaklı Aktörler 
olarak üç grupta ele alınmıştır. Üretim Odaklı Aktörler içinde öncelikle otomotiv, tekstil – hazır giyim, 
gıda sanayi ve turizm sektörlerine dahil firmaların firma sahibi ya da yöneticileri ile görüşülmüştür. Bu 
amaçla her aktör/sektör grubu için farklılaşan tam yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. 
Böylece hem kentin gelişme eğilimleri ve potansiyelleri hakkında bilgi alınmış hem de Bursa ilinin 
gelişimi içinde sektörlerin durumu, potansiyelleri-riskleri, gelişme eğilimleri katılımcılarla 
derinlemesine görüşülmüştür. 
Görüşme formlarının tasarımında tüm aktör grupları için aynı temalar içinde farklılaşan sorular tercih 
edilmiştir. Yönetim ve Planlama Odaklı Aktörler ile Koruma - Sosyal Sorumluluk Odaklı Aktörler için 5 
tema, Üretim Odaklı Aktörler içinse 6 tema belirlenmiştir. 
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İlk tema il içinde etkili olan aktörlerin tanımlanmasıdır. Görüşme yapılan tüm aktörlerden kendi 
rollerini tanımlamaları ve diğer aktörlerin ilin gelişimi için önemlerini değerlendirmeleri istenmiştir. 
Diğer kurum-kuruluşlarla/firmalarla olan mevcut ilişkileri ile olası işbirliklerine yaklaşımları da bu 
bölümde ele alınmıştır. Bu amaçla işbirliği yapılan kurum-kuruluş ve firma isimleri, ilişki kurulan ağlar, 
olanaklarından yararlanılan ulusal ve uluslararası fonlar-destek programları ve bu programlara 
kurumun dahil olma mekanizmaları hakkında bilgiler alınmıştır. Böylece gerek Yönetim ve Planlama 
Odaklı Aktörlerin gerekse STK'ların ve firmaların hangi kurum-kuruluş ve firmalarla ilişki içinde 
oldukları incelenmiştir. İkinci olarak ele alınan tema Bursa kentindeki iş kültürü ve sosyal hayata 
ilişkin gözlemlerdir. Özellikle ilin/bölgenin ekonomik yapısını destekleyen Bursa'ya özgü özellikler ve 
gelişmeleri etkileyen sosyal değişimler görüşmelere katılan kişilerin bakış açılarından ele alınmıştır. Bu 
bölümde ayrıca Bursa içinde önemli bir dinamik olan göç ve işgücünün ilişkisi ele alınmış, sektörlere 
göre göç alınan-verilen, kültürel olarak ilişki olunan iller, bölgeler ve ülkeler de katılımcılara sorulmuş 
ve bu konudaki kişisel görüşleri derlenmiştir. Ele alınan üçüncü tema kentsel rekabet gücüdür. Bu 
bölümde katılımcılara Bursa için hangi kenti rakip gördüklerinin yanı sıra gelecekte Bursa'nın 
gelişiminde etkili olacağını düşündükleri sektöre göre Türkiye ve Dünya'daki kentleri 
değerlendirmelerine yönelik sorular sorulmuştur. Bu konuyla bağlantılı olmak üzere Bursa'nın daha 
yenilikçi bir merkez olmasına yönelik mevcut durumda etkili olan kişi ve kuruluşlar ile kentin ihtiyaç 
duyduğu yatırım alanları da katılımcılara yöneltilen sorular arasındadır. Dördüncü tema mekânsal 
gelişme eğilimleri ve çevreye olası etkileridir. Bu bölümde katılımcılar Bursa'nın gelişme koridorlarını 
ekonomik ve çevresel olarak değerlendirmişlerdir. Mekânsal gelişmelere ilişkin gözlemler, önceki 
dönemlere ait plan kararları, odak grup görüşmeleri ve diğer görüşmelerden yola çıkılarak dört 
gelişme koridoru tanımlanmış ve katılımcılardan bu koridorlardan gelişme için en önemli ve çevre için 
en riskli olan koridoru seçmeleri istenmiştir. Beşinci tema sektörlerin gelişimi için gerekli kentsel 
olanaklar ve yatırımlardır. Bu amaçla Yönetim ve Planlama Odaklı Aktörlere firmaların gelişimi 
sürecinde üstlenebilecekleri roller, Üretim Odaklı Aktörlere ise gereksinimi duydukları kentsel 
hizmetler ve diğer destek alanları sorulmuştur. Sadece Üretim Odaklı Aktörlere yöneltilen sorularla 
şekillenen altıncı tema, sektörel gelişimdir. Otomotiv, tekstil – hazır giyim, gıda sanayi ve turizm 
sektörlerine odaklanılan bu bölümde belirlenen sektörlerin güçlü, zayıf yanları, yerel-küresel ağlar 
içinde gelişme potansiyelleri, teknolojik değişim süreçlerine uyum yetenekleri ve yeni yatırım alanları 
gibi konular ele alınmıştır. Görüşmelerde sektörün gelişimi için önemi olan aktörlerin ve bu aktörler 
arasındaki ilişkilerin tanımlanması amaçlanmıştır. 
Yapılan analizler, odak grup görüşmeleri ve alanda yapılan diğer görüşmelerden elde edilen sonuçlar 
bölgesel gelişmenin dört eksende şekilleneceğini göstermektedir. Bu eksenler,  
 

 Teknolojik gelişim – yenilikçilik,  

 Bölgesel rekabet gücü – verimlilik,  

 Girişimcilik –istihdam,  

 Yaşanabilirlik – sürdürülebilir gelişmedir. 

4.6.1.2.1. Teknolojik gelişim – yenilikçilik 

 
Bursa’nın rekabet gücünün artırılması ve ekonomik gelişiminin sürekliliğinin sağlanabilmesi, için 
hemen her sektörde yenilikçi bir yaklaşımın yerleştirilmesi ve bu yaklaşımın yöneticilerden çalışanlara 
tüm Bursalılarca da benimsenmesi gerekmektedir. Özellikle otomotiv ve tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu rekabet yapısı içinde Türkiye içinde ve dışında güçlü rakiplerin varlığı, üretim 
maliyetlerinin hızla yükselmekte oluşu, ucuz-temiz enerji temin sorunu, üretimin her aşamasında yeni 
teknolojilerin gelişmekte oluşu, pazarın talep ettiği yeni ürünlere yönelik yenilik yapma ihtiyacı bu 
yaklaşıma ihtiyaç duyulan başlıca alanlardır. 
Kentsel alanların nüfus ve alanca büyümesi kent çevresindeki verimli tarım topraklarını ve doğal 
alanları etkilemekte, çevre kirliliği tarımsal üretimi etkilemektedir. Verimin artırılması, gıda 
güvenliğinin sağlanması ve tarım ürünlerinin üretimden, depolanmasına, nakliyesinden işlenmesine 
pek çok aşamada yeni teknolojilerin gelişmekte oluşu sektörün rekabet gücünün ve ihracat 
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oranlarının korunması ve artırılması için önemli konulardır. Bu anlamda geleneksel sektörlerin de 
teknoloji yoğun sektörler kadar yenilik ihtiyacı içinde olduğu görülmelidir. 
Üniversitelerin bu süreçteki rolü, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği görüşmelerde 
dile getirilen konulardan biri olmuştur. Özellikle teknoloji geliştirme, kontrol-test laboratuvarları, AR-
GE ve teknopark gibi alanlarda üniversitelerden (Uludağ Üniversitesi ve kurulmakta olan Bursa Teknik 
Üniversitesi) beklentiler büyüktür. Kamu ve özel sektörde kurulmakta olan ya da kurulacak olan 
laboratuvarların üretimin kalitesini sağlama ve belgelendirme çabalarında katkısı olacağı 
düşünülmektedir. 
Ar-Ge konusunda yapılan görüşmelerde otomotiv sektöründe belli bir Ar-Ge kapasitesinin oluştuğu, 
ancak dünya genelindeki elektrikli araç, hibrid araçlar vb. yeni eğilimler doğrultusunda bu kapasitenin 
daha fazla gelişmesinin olumlu olacağı anlaşılmıştır. 
Tekstil ve hazır giyim konusunda özellikle fonksiyonel kumaşlar ve nanoteknoloji konularının ürün 
açısından öne çıktığı, enerji maliyetleri ve çevre kirliliğini düşüren teknolojilerin ise üretim süreçleri 
açısından öne çıktığı anlaşılmıştır. Bu alanda da Uludağ Üniversite’sinin Ar-Ge kapasitesinin gelişmesi 
gerektiği, Bursa Teknik Üniversite’sinden de laboratuvar yatırımı beklentilerinin olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber sektörün kendi içinde yenilikçi bir yapısal dönüşüm içinde olduğu da 
gözlenmiştir. 
Tarım ve gıda sanayiinde ise genel olarak AR-GE ihtiyacının olduğu bildirilmekle beraber, açıkça hangi 
teknolojilere ihtiyaç duyulduğu konusunda görüşmelerde elde edilmiş bir bilgi yoktur. Bundan daha 
ziyade organizasyonel anlamda yeniliklere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Örneğin sertifikalı 
depoculuk, soğuk zincir vb. gibi ihtiyaçların daha önemli olduğu anlaşılmıştır. Ancak, fonksiyonel gıda, 
biyolojik olarak parçalanabilir materyallerle ambalajlama, üretimde otomatizasyon, endüstriyel 
ürünlerde konsantre ürünler geliştirilmesi, hacmi az, besin değeri yüksek ürünler üretilmesi, gıda 
endüstrisinde geleneksel ısıl işlem yerine besin elemanlarını daha az tahrip eden çevre dostu 
teknolojiler kullanılması gibi konuların önemli olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Bursa Ç.D.P. 
dahilinde bu alanlarda çalışacak laboratuvar, AR-GE birimi gibi donatılara yer ayırılması 
gerekmektedir. Bu donatıların mevcut merkezlerle mekânsal ilişkilerinin kurgulanması da olumlu 
olacaktır. 
Mekânsal olarak, söz konusu hizmetlerin verilebileceği nitelikte depolama ve soğuk zincirle ilgili 
mekânların alan miktarının artırılması ve sektörün ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
Uludağ’ın değerlendirilmesi ve kentle etkileşiminin artırılması konusunda yapılan görüşmeler 
göstermiştir ki turizm ve hizmetler alanında da geliştirilmesi gereken konular bulunmaktadır. 
Uludağ’ın potansiyelinin değerlendirilmesi ve korunması için teknolojik olduğu kadar pazarlama ve 
organizasyon alanında da yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Bursa’nın büyük metropollere 
yakın ancak erişim açısından uzak konumu ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra 
mevcut aktörler arasında işbirliği ve organizasyonu güçlendirecek düzenlemeler yapılmasını da 
gerektirmektedir. 
 

4.6.1.2.2. Bölgesel rekabet gücü – verimlilik 

 
Bölgesel rekabet gücü analizi çerçevesinde Bursa ili değerlendirildiğinde sanayi, turizm-ticaret ve 
yenilikçi ekonomik çevre kategorilerinde avantajlara sahip olunduğu görülmüştür. Ancak temel 
hizmet alanlarının ve bu alanlara yönelik istihdamın yetersizliği söz konusudur ve yeni istihdam 
alanlarının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu anlamda görüşmelerde nitelikli ve belirli 
alanlarda uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiştir. Meslek ve üniversite eğitiminin 
yanında ara eleman yetiştirmeye yönelik meslek eğitimi verecek kuruluşlara, yaşam boyu eğitim 
organizasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle tüm sektörlerde teknoloji yoğun / yenilikçi uygulamaların gündeme gelişi firmaların olduğu 
kadar kentin de teknoloji üretme ve bilimsel ya da uygulamaya dönük araştırma yapma kapasitesinin 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Kentte nitelikli işgücünü çekecek sosyo-kültürel donatıların, hizmetlerin 
de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Tüm sektörlerde rekabet gücü için vurgulanan konuların başında Bursa’nın erişilebilirliğinin 
artırılmasının gerektiğidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilen projelerin kent içindeki 
fonksiyonların işleyişiyle ilişkilendirilmesi ve bir başka rekabet gücü kaynağı olan tarım alanları ve 
doğal kaynaklara zarar vermeyecek güzergâhların tercih edilmesi rekabet gücünün artırılması için 
önemlidir. 
Otomotiv sektöründe özellikle bütün üretim yapan birimlerin demiryolu bağlantısına sahip olması 
gerektiği vurgulanmıştır. Öyle ki, dünyadaki diğer üretim merkezlerinden hemen hepsinde üretilen 
ürünler demiryolu ile diğer bölgelere taşınmaktadır. Bu nedenle Bursa’nın yolcu kadar yük taşımak 
için de hızlı tren sistemine ihtiyacı bulunmaktadır. 
Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise dağıtım kanallarına sahip olunmayışının uluslararası alanda 
Bursalı üreticileri edilgen kıldığı ve dağıtım kanalları geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu da yine 
ulaşım ve iletişim altyapısının güçlü olmasını gerektirmektedir. 
Bu anlamda yerel düzeyde firmalar ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği sağlanması 
gerekmektedir. 
Rekabet gücünün artırılması için sadece mekânsal müdahaleler yeterli olmamaktadır. Özellikle katma 
değeri yüksek ürün üretme ve ilin gayrisafi katma değerini yükseltme amacıyla yapılacak girişimler 
organizasyonel boyutları olan müdahaleleri gerektirmektedir. Markalaşma, katma değeri yüksek ürün 
üretme, kümelenme ve ekonominin içindeki aktörler arasındaki sinerjinin geliştirilmesi, firmalar 
içinde kurumsallaşmanın teşvik edilmesi ile toplumda yenilikçi, rekabetçi bir üretim anlayışının 
yaygınlaşması gündeme yapılan görüşmelerde de dile getirilmiştir ve bu nedenle coğrafi olarak 
kümelenmiş, ihtisaslaşmış sanayilerin bulunduğu, ancak toplamda çeşitliliğe sahip bir Bursa 
yaratılması hedeflenmelidir. 

4.6.1.2.3. Girişimcilik –istihdam 

 
Teknolojik gelişim – yenilik ekseni ile bölgesel rekabet gücü – verimlilik ekseni için tanımlanan konular 
girişimcilik- istihdam ekseninin kapsamını da şekillendirmektedir. Bursa’nın sahip olduğu rekabet 
gücü büyük ölçüde nitelikli işgücü havuzunun zenginliğinden beslenmektedir. Bir üretim merkezi 
olmasının yanı sıra ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede yer alması ili nitelikli işgücü göçü için de 
cazip bir bölge durumuna getirmiştir. Farklı dönemlerde değişik coğrafyalardan göç alan bu bölge 
göçle birlikte taşınan farklı üretim kültürlerinin de biriktiği ve kaynaştığı bir üretim merkezi olmuştur. 
Bu durum görüşmelerde de dile getirilmiş, özellikle Balkanlardan gelen göçün Bursa’nın sanayileşmesi 
ve iş yaşamı üzerindeki pozitif etkileri dile getirilmiştir. 
Son dönemde bu göçün sektörlere göre farklılaştığı algısı gözlenmektedir. Tarımda güneydoğu, 
sanayide doğu-güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinin öne çıktığı, hizmet sektöründe ve yüksek ücretli 
işlerde batı illerinin dile getirildiği görülmüştür. Değişen göç profiliyle birlikte göçün kente pozitif 
etkisinin azalmakta olduğu ve göçle gelen kitlelerin kentle entegrasyon yerine kapalı sosyal gruplar 
oluşturdukları da ifade edilmektedir. Bursa’nın rekabet gücünün sürekliliğinin sağlanması için önemi 
vurgulanan yenilikçi yaklaşımların uygulanabilmesi için firmalar ve ekonomi yönetimi gibi işgücünün 
de uyum ve değişim yeteneğine sahip olması bir önkoşuldur. Bu nedenle değişen göç yapısının ve 
kentle entegrasyon düzeyinin izlenmesi ve sosyal politikalarla bu düzeyin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
Artan nitelikli ve uzmanlaşmış işgücü ihtiyacını karşılamak üzere eğitim yatırımlarına ihtiyaç 
duyulduğu ifade edilmektedir. Sanayi, tarım ve hizmetlerde artan ve değişen işgücü niteliği talepleri 
ile paralel, eğitim-sertifika programları hazırlanması, işgücünün değişen teknoloji ve yeni iş alanlarına 
uyum yeteneğinin artırılması önemlidir. Bir yandan girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, rekabet 
avantajı olan yeni iş alanları için yatırımların teşvik edilmesi diğer yandan mevcut yapının daha 
rekabetçi bir anlayış içinde dönüştürülmesi gerekmektedir. 
İşgücü sınıfları dikkate alındığında en yüksek talebin ara kademe elemana olduğu yapılan 
görüşmelerde anlaşılmıştır. Makine ya da bilgisayar kullanabilen, çağdaş üretim sistemleri içinde 
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rahat çalışabilen, tedarik, üretim, kalite kontrol, pazarlama, lojistik gibi değer zincirinin farklı 
kısımlarında ihtiyaç duyulan ara kademe işleri yapabilen işgücüne ihtiyaç çok yüksektir. Dolayısıyla 
göçle gelen işgücünün kente entegrasyonu kadar, ara kademe eleman ihtiyacına yönlendirilecek 
şekilde kişisel gelişim olanakları sunulması Bursa’nın rekabet gücünün artırılması için şarttır. 
İşgücü maliyetleri gerek incelenen raporlarda, gerek yapılan görüşmelerde dile getirilmiş önemli bir 
sorundur. Ancak, maliyetin önemli bir kısmının merkezi yönetimin kararlarına tabi olduğu, Bursa 
içinde çözülmesinin kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ara kademe eleman ihtiyacının 
çözülmesi ile en azından bu alanda işgücü maliyetinin artan işgücü arzı ile bir miktar düşürülmesi 
mümkün olabilir. Bunun dışında işçi ücretleri zaten gelişmiş ülkelerin çok altındadır ve düşük ücretler 
Porter’ın (2000) belirttiği nitelikli gelişmiş bir iç pazarın oluşması açısından uzun vadede engel teşkil 
edebilir. Görüşmelerde ortaya çıkan bir başka mesele, mühendis, tasarımcı vb. beyaz yakalı 
mesleklerdeki çalışanlar için Bursa’nın uygun yaşam kalitesi sunduğu, ancak artan düşük gelir grubu 
göçü ile bunun olumsuz etkilendiği yönündedir. Bu nedenle genel olarak hane halkı gelirinin artması 
önemli bir katalizör olabilir. Bütün bunlar beraber düşünüldüğünde, Bursa’nın tercihi, yüksek katma 
değerli ürünler üreterek hem gelirini artırmak, hem de işçi ücretlerini yükselterek yaşam kalitesini 
artırmak olmalıdır. 
 

4.6.1.2.4. Yaşanabilirlik – sürdürülebilir gelişme 

 
Bursa için verilen her karar, başlayan her proje kamuoyunda Bursa’nın çevresel değerlerinin 
kaybedilmekte olduğu endişelerini ve tepkileri beraberinde getirmektedir. Daha fazla alanın 
yerleşime açılması, ulaşım projeleriyle habitatların parçalanması, doğal alanların konut ve sanayi 
yerleşimlerin için erişilebilir hale gelmesi bu tepkilerin başlıca nedenleri olmaktadır. Bursa’nın 
mekânsal gelişim stratejilerinin oluşturulmasında doğal alanların korunması, verimli tarım 
topraklarının kentleşmenin ve sanayinin etkilerinden korunması, su kaynaklarının kirletilmemesi, 
hava ve toprak kirliliğinin önlenmesi, öncelikle ele alınmalıdır. 
Rekabet gücünün sürekliliğinin sağlanması için desteklenen pek çok girişim/proje çevre konusunda 
potansiyel riskler barındırmaktadır. Bu durum kentin gelişiminde belki de yenilikçiliğe en çok ihtiyaç 
duyulan alanlardan birini oluşturmaktadır. Otomotiv gibi pek çok sektörde çevreye zararlı olmayan 
model ve süreç tasarımları üzerine çalışılmaktadır. Dünyada atıkların değerlendirildiği ve çevre 
kirliliğinin önlendiği sanayi modelleri geliştirilmektedir. Çevreye zarar vermeyen ürün üretme, üretim 
sürecinin etkilerini minimize etme, oluşan atıkları değerlendirme ve geri kazanma gibi pek çok alanda 
yenilikçi uygulamalar gündeme gelmektedir. Benzer yaklaşımlar konut alanlarında, ulaşımda ve 
tarımda da geliştirilmektedir. 
Çevreye zarar vermeyen / yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, mevcut enerji kaynaklarının 
maliyetlerinin azaltılması ve daha verimli kullanılması gündeme gelmesi gereken konular arasındadır. 
 

4.6.2. Bölgesel Gelişme İlkelerinin Belirlenmesi 

 
Bursa il çevre düzeni planı, Bölgesel Analiz ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen 
odak grup toplantıları, Uygulayıcılar/Kamu temsilcileri, Özel sektör, STK/Konseyler/Sektör STK ve 
Akademisyenler/Uzmanlar olmak üzere dört ayrı oturumda düzenlenmiş ve her bir oturumda 
katılımcıların aşağıdaki soruları yanıtlaması beklenmiştir.  
 

 Bursa’nın Marmara Bölgesi’ndeki gelişimi açısından karşılaştığı en önemli 3 engel (yasal, 
yönetsel, finansal, planlama) nedir ve nerelerdedir?  

 Bursa’nın Marmara Bölgesi’ndeki gelişimi açısından en önemli 3 fırsatı nedir ve nerelerdedir?  

 Yeni ülkesel/bölgesel yatırımlar (körfez geçişi, İzmir otoyolu, hızlı tren, sektörel projeler, vb.) 
dikkate alındığında bölgesel gelişim odak ve koridorları nerelerdedir? 
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Bölgesel Analiz ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen “Odak Grup Toplantıları” 
çerçevesinde, Bursa’nın dış dünya ile ekonomik ve kültürel ilişkileri, Bursa’nın gelişimi açısından 
önemli sosyal gelişmeler, Bursa’da gelişme potansiyeli bulunan sektörler ve Bursa’ya önemli katkısı 
olabilecek yatırımlar üzerine bir pilot anket uygulanmıştır. Toplam 10 kişi tarafından toplantı 
sürecinde yanıtlanmış olan bu anketin ön sonuçlarına dayanarak yeni bir soru havuzu hazırlanmış ve 
sorular üç kategoride tam yapılandırılmış görüşme formları ile uzman görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu görüşmeler, Bursa açısından önem taşıyan kurumları temsil eden aktörler ile gerçekleştirilmiştir. 
Aktörler, otomotiv, tekstil-hazır giyim-deri, tarım-gıda ve Uludağ odaklı turizm sektörlerinde üretici, 
koruyucu-geliştirici ya da yönetici – planlayıcı rolleri olan aktörlerdir. Bunların yanı sıra Bursa’nın 
gelişimi açısından önem taşıyan kurumların temsilcileri ile de görüşmeler yapılmıştır. 
Bölgesel analiz ve değerlendirme grubunun Bursa ili için rekabet gücü ve yenilikçilik bakış açısı ile 
öncelikli olarak belirlediği 4 ana sektördeki üstünlükleri ve zayıflıkları ile Bursa ili dış çevresi etkisi ile 
oluşan olumlu ve olumsuz etkiler sorgulanmıştır. Bölgesel analizler sonucunda Bursa için rekabet 
gücü olduğu ve yenilikçilik potansiyeli taşıdığı belirlenen dört temel alan otomotiv, tekstil (hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörü / iplik, dokuma, örme ve terbiye), tarım- hayvancılık, gıda sanayi ile Uludağ 
odaklı turizm aktiviteleridir. 
 

4.6.2.1. Otomotiv Sektörü 

 
Bu sektörde Doğu Marmara’da otomotiv kümelenmesinin getirdiği fırsatlar ve AB pazarından 
kaynaklanan fırsatlar öne çıkmıştır. Bu açıdan geniş işgücü havuzu, gelişmiş liman olanakları, 
sektördeki büyümenin yarattığı olumlu dışsallıklar ve ekonomik çeşitlilik önemli güçlü yanlar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber ara eleman yetersizliği, erişilebilirliğin az olması ve tanınırlığın az 
olması önemli engeller teşkil etmektedir. Sektör için yapılan incelemede ise tehditlerin fırsatlar kadar 
güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. En önemli tehditler kur baskısı, küresel kriz gibi Bursa dışı etkenlerdir. 
Burada en önemli zaaflar ise AB bağımlı pazar yapısı ve üretimin dış talebe bağımlı oluşudur. 
 

4.6.2.2. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 

 
Bu sektöre ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde en önemli fırsat olarak kurumlar arası 
işbirlikleri yoluyla Bursa’da AR-GE çalışmalarını artırma fırsatı öne çıkmıştır. Ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerde genel giyim talebindeki artıştan doğan fırsatların da önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 
Markalaşmaya dayalı fırsatlar da yine önemli görülmüştür. İzmir Çandarlı Limanı ve Gebze-İzmir 
Otoyolu’nun Bursa’da hazır giyim sektörü açısından dış pazarlara erişimi kolaylaştıracağı da 
düşünülmektedir. Bu bağlamda Bursa’nın en güçlü yanları olan deneyim, girişimcilik ve coğrafi avantaj 
ile bu fırsatlardan yararlanması beklenebilir. 
Çin ve Hindistan gibi ülkeler üzerindeki kotaların kalkması Bursa firmaları için Pazar kaybı anlamına 
gelmektedir ve bu bağlamda rekabet gücünü sınırlayan en önemli unsurlardan birisi enerji maliyetleri 
diğeri ise işgücü ücretleri üzerindeki kesintilerden kaynaklanan maliyetlerdir. 
 

4.6.2.3. İplik, Dokuma ve Örme ve Terbiye Sektörü 

 
Bu sektörde de hazır giyim sektöründe olduğu gibi en önemli fırsat alanlarından birisi kurumlar arası 
işbirlikleri yoluyla Bursa’da AR-GE faaliyetlerinin artırılması olarak tanımlanmıştır. Yüksek 
performanslı elyaf ürünleri ile AB’de Pazar payı kazanma şansı görülmektedir ve yeni ulaşım 
bağlantılarının Bursa’nın rekabetçi gücünü artıracağına inanılmaktadır. Bu bağlamda Bursa’nın 
sentetik iplik ve kumaş üretiminde Türkiye’nin en gelişmiş merkezi olması, makine parkının görece 
yeni olması ve yatırımların güçlü olması önemlidir. Ayrıca yakın bölgedeki rakiplere göre tasarım ve 
kalite üstünlüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla Bursa’nın bu fırsatları değerlendirebilme şansı yüksektir. 
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Ancak AR-GE’ ye harcanan kaynakların zayıflığı bu fırsatlardan faydalanma önünde önemli bir engel 
teşkil etmektedir. Bursa’nın karşısındaki en önemli tehditler olarak, ulaşım ve enerji maliyetleri 
görülmektedir. Bunun kadar olmasa da yine çok önemli tehditlerden birisi Çin ve Hindistan gibi büyük 
yatırım yapan ülkeler karşısında ölçek ekonomilerinden kaynaklanan avantajların kaybedilmesidir. 
Ayrıca çevre sorunları nedeniyle özellikle AB’de pazar kaybı yaşanması riski de önemli görülmüştür. 
Enerji maliyetlerinin Çin, Endonezya, Romanya gibi ülkelere göre yüksek oluşu, çevre direktiflerini 
uygulayan firmaların azlığı en önemli zayıflıklardır. Dolayısıyla Bursa’da sektörün varlığını sürdürmesi 
öncelikli olarak AR-GE ve Çevre eksenindeki planlama kararlarına ve firmaların katılımına bağlı 
görülmektedir. 

4.6.2.4. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayii 

 
Bursa’nın güçlü yanlarının daha çok organizasyonel kapasite ve ürün çeşitliliği ile ilişkili oldukları 
görülmektedir. İlde bölgesel fuarların düzenlenmesi, güçlü gıda şirketlerinin varlığı, tarımsal 
işletmelerin görece büyüklüğü ili sektörde iyi örgütlenmiş ve rekabetçi bir konuma getirirken, 
Uludağ’ın endemik türleri, koruma havzalarının organik tarım potansiyeli ve jeotermal kaynakların 
tarımda kullanılabilme potansiyeli ürün çeşitliliğini sağlayarak ilin rekabetçi konumunu 
pekiştirmektedir. Bursa’nın yüksek oranda sanayileşmiş bir il olması ise ilin tarım açısından temel zayıf 
noktasını oluşturmaktadır. Sanayi kuruluşlarının tarım alanlarında kurulmuş olması ve doğal 
kaynakları kirletici/ tüketici etkisinin yanında ile çektikleri işgücü için gerekli konut alanlarının da 
tarım arazileri üzerine kurulmuş olması tarım sektörünün gelişimi açısından sorun teşkil etmektedir. 
Gene sanayinin gelişimine paralel olarak kırsal alandan kente doğru gerçekleşen göçün tarım ile 
uğraşan nüfusun azalmasına yol açması da tarımın gelişmesini engellemektedir. 
Tarım ve gıda sanayi açısından en önemli fırsat Türkiye’nin artan milli geliri ile orantılı olarak gelişen 
bir gıda sanayi iç pazarının oluşması ve dünyada da özelleşmiş, kaliteli ve güvenli gıda ürünlerine olan 
talebin artması olarak ortaya çıkmaktadır. Ana tehdit ise gelişme baskısının ilde sanayiyi sürekli bir 
artış baskısı altına sokması olarak gözükmektedir. Bunlara ilave olarak ulusal planlar aracılığı ile ilde 
yapılması düşünülen büyük çaplı ulaşım projeleri tarım sektörünün önünde hem pazara ulaşımı 
kolaylaştıracak bir fırsat, hem de doğal alanları olumsuz yönde etkileyecek birer tehdit olarak 
durmaktadır. 
İlde tarım ve gıda sanayi sektörü için iki önemli konu öne çıkarmaktadır. Bunlardan ilki ilin büyük 
tarım potansiyelini azaltan ve var olanın kullanılmasını engelleyen sanayi ve meskûn yerleşim kaynaklı 
kirliliğin giderilmesi, yani koruma konusudur. İlin tarım ve gıda sektörünün gelişiminin önündeki en 
önemli bu zayıflığın, sanayinin Bursa için vazgeçilmez olma özelliği de göz önünde bulundurularak 
giderilmeye çalışılması kritik önem arz etmektedir. İkinci önemli konu ise gelişen iç ve dış pazarların 
sunduğu fırsatlardan yararlanmak için üretilen ürünlerde özeleşme ve çeşitlenmeye gidilmesi ile 
tarım ve gıda sanayi sektöründe, üretimin her aşamasında ileri teknoloji kullanılması ihtiyacıdır. 
Bursa’nın var olan organizasyonel kapasitesini ve ülke ortalamasına göre gelişmiş bulunan gıda 
sanayisini ar-ge faaliyetleri, teknolojik yenilenme ve yoğun ve etkili pazarlama çalışmaları ile 
desteklemesi, ilin bu alanda sahip olduğu güçlü yanları maksimum etkinlikle kullanmasının önünü 
açacaktır. 

4.6.2.5. Uludağ ve Bursa Kenti Turizm Sektörü 

 
En önemli fırsatlar, Türkiye’de gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak iç turizm talebinin artışı, turizmde 
yaz ayları dışındaki dönemlerdeki turizm faaliyetlerindeki artış ve kongre turizmi sayesinde diğer 
turistik aktivitelere olan talebin artışından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Uludağ’ın tanınır olması, 
doğal değerlerin zenginliği, kongre turizmi açısından son zamanda yapılan oteller ve tesislerin 
sunduğu kapasite, Bursa’da turizm açısından aktivite çeşitliliği olması gibi birçok güçlü yan bu 
fırsatlardan faydalanma şansı sunmaktadır. Ancak çelişik olarak Uludağ’ın dört mevsim için yeterince 
tanıtılamaması da önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır. Uludağ’da mevcut otellerin pist alanını 
kısıtlıyor olması da önemli zaaflar olarak tanımlanmıştır. Önemli bir tehdit kongre turizminde 
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İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerin güçlü rakipler olmasından kaynaklanmakta, Avrupa’da ve 
Balkanlar’da kongre ve kayak turizmi için başka rekabetçi merkezlerin varlığı da bir başka tehdit 
yaratmaktadır. Bu açıdan Bursa’da kış turizminin kentle bütünleşik olmaması, Uludağ’a erişim 
açısından havayolunun etkin kullanılamaması ve dört mevsim için tanıtım faaliyetlerinin yetersiz 
oluşu önemli zayıf yanlardır. 

4.6.3. Bölgesel Gelişme Senaryolarının ve Bölgesel Gelişme Perspektifinin Oluşturulması 

 
Bu kısımda, Bursa’ya ilişkin olarak mevcut ekonomik ve sosyal yapı, şimdiye kadarki sektörel gelişme 
eğilimleri, tarihi-mekânsal düzlem içinde Bursa’nın konumu, üst ölçekli politikalar, kararlar ile komşu 
bölgelerdeki mekânsal gelişme kararları ve özgörüler (vizyonlar) gibi bir çok konu sentezlenerek 
geleceğe yönelik bir izdüşüm (projeksiyon) elde edilmiştir. Ardından bu izdüşüme göre Bursa için 
olumlu ve olumsuz iki karşıt senaryo kurgulanmış ve bu senaryoların olası sektörel-mekansal 
yansımaları tartışılmıştır. Bir sonraki kısımda, Odak Grup Toplantısı kapsamında katılımcıların 
oluşturduğu perspektif sunulmuş ve izdüşüm ile senaryolar ekseninde tartışılmıştır. Bu tartışmaya 
dayanarak son bölümde Bursa için en olası gelişmelerin olduğu bir öngörüler ortaya konulmuş, buna 
ilişkin hedefler ve politika önerilerinde bulunulmuştur. Bu çalışma süreci, aşağıda Şekil 19’da 
verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 
 
Şekil 20 Bölgesel Gelişme Senaryolarının ve Bölgesel Gelişme Perspektifinin Oluşturulması ve 
Öneriler Geliştirilmesi Süreci 

4.6.3.1. Projeksiyonlar 

 
Önemli kritik sektörlere yönelik aşağıda sunulan kestirimlerde, ağırlıklı olarak Bölgesel değerlendirme 
ve analiz kısımlarında yer alan araştırmalar esnasında elde edilen nitel verilere dayanılmaktadır. Bu 
sayede, sektörel gelişimin mevcut gelişmeler doğrultusunda nasıl olacağı ve hangi aktörlerin ya da 
olguların önemli olacağı sektörel projeksiyonlar çerçevesinde ortaya konulmuştur. 
 
Otomotiv Sektörü 
Önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün Bursa'da dünyadaki eğilimlere paralel bir gelişim 
izlemesi beklenmektedir. Bursa otomotiv üretiminin temel pazarı konumundaki Avrupa'da 
yaşanmakta olan kriz sürecinin sektör üzerindeki baskısının artması beklenmekle birlikte, yeni üretim 
anlaşmaları, yeni pazar arayışları gibi çeşitli müdahalelerin olumlu etkileri olduğu görülmektedir. 
Bunun sonucunda krize rağmen üretim rakamları beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle 
dünyada lüks araç üretimi ve satışının krizlerden etkilenmediği görülmektedir ancak bu segmentin 
toplam üretim içindeki payı görece küçüktür. Bursa’da mevcut yapı üzerinde değişim beklentisi 
yaratan konular elektrikli otomobil başta olmak üzere teknolojik değişim süreçlerinin gündeme 
gelmesi ve Türk otomobili yapma konusunda kamuoyunda dile getirilen görüşlerdir. Üretimin 
teknolojik boyutunda meydana gelmekte olan değişimler otomotiv sektörüne yönelik araştırma 
merkezi, laboratuvar, test merkezi gibi tesis yatırımlarını ve kentteki Ar-Ge yatırımlarını da teşvik 

BÖLGESEL – SEKTÖREL ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER 

AKTÖR-AĞ ANALİZİ VE 
BÖLGESEL GELİŞME EKSENLERİ 

ODAK GRUP 
TOPLANTILARI 

MEVCUT BÖLGESEL – MEKANSAL GELİŞME 
KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

SENTEZ - BÖLGESEL GELİŞME İLKELERİ 

PROJEKSİYONLAR 

OLUMSUZ SENARYO OLUMLU SENARYO 

ÖNGÖRÜ – POLİTİKA ÖNERİLERİ 

BÖLGESEL GELİŞME PERSPEKTİFİ 
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etmektedir. Ulusal strateji belgelerinde de dile getirilen bu ihtiyaç doğrultusunda özel sektör 
yatırımlarının yanı sıra kamu kaynaklarının da kente yönlendirilmesi söz konusudur. Kurulacak yeni 
tesisler için alan/arazi ihtiyacı kısıtlı olup sektörde mevcut alanlarda nitelik anlamında bir dönüşüm 
olacağı beklenmektedir. Bu açıdan Türk otomobili üretimi kapsamında büyük ölçüde mevcut yapıdaki 
firmaların teşvik ve Ar-Ge desteği alması beklenmektedir. 
Otomotiv sektörünün teknolojik yapısının değişim ihtiyacı ve gelecek Ar-Ge yatırımları Bursa’daki 
nitelikli işgücü havuzunu zenginleştirecek bir potansiyel taşımaktadır. Sektörde istihdam edilen 
işgücünün bu yapıya uyumu, değişen ihtiyaçlara göre mevcut niteliklerini geliştirmesi, ortaya çıkan 
yeni alanlara yönelmesi önemlidir. Bu amaca hizmet eden esnek eğitim programlarının oluşturulacağı 
ve bu yapıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra, TÜBİTAK’ın, BTSO’nun, Uludağ Üniversite’sinin 
ve Bursa Teknik Üniversite’sinin etkin rol alacağı düşünülmektedir. 
 
Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü 
Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri açısından önümüzdeki dönemde bir süre daha küresel finansal 
sorunların devam edeceği ve Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerin güçlenmesi beklenmektedir. Her 
ne kadar bu ülkelerde de yakın gelecekte büyümede yavaşlama beklense de, ölçek ekonomilerinden 
faydalanan ve serbest piyasa mekanizması içinde aslında güçlü bir şekilde devlet politikaları ile 
mekânsal gelişimi devam eden imalat sanayii ile özellikle Çin’in önemli avantajlarını koruması 
beklenmektedir. Türkiye açısından en önemli gelişme, Akdeniz havzasındaki diğer rakip gelişmekte 
olan ülkelerdeki gelişmeler nedeniyle bir süre daha bu ülkelerde üretim faaliyetlerinin çok rekabetçi 
olamayacaklarıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarında karşılaştığı zorluklar bir miktar 
azalacaktır. Ancak, Avrupa Birliği ülkeleri içinde de ekonomik sorunlar devam etmekte ve tüketimde 
hızlı bir büyüme beklenmemektedir. Ayrıca, Avrupa ve ABD gibi ülkeler kendi tekstil üretimlerinden 
de vazgeçmiş değillerdir ve ileride koruyucu önlemlerin tekrar gündeme gelme riski her zaman 
bulunmaktadır. Bununla beraber mevcut sosyal çalkantıların çözülemediği görülmektedir. Buna bağlı 
olarak önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinde bölgesel sorunlara bağlı olarak artışlar 
yaşanacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sektörün rekabet gücü özellikle enerji maliyetleri 
ile doğrudan ilişkili olacaktır. Bursa’nın küresel rekabet gücünü sürdürebilmesi için hem Çin gibi 
ülkelere göre ulaşım ve teslimat süresi avantajını kullanabileceği türde ürünlere, hem de enerji 
tüketimi daha düşük ve temiz üretim teknolojilerine yönelmesi gerekmektedir. Hızlı büyüme 
yaşanması beklenen fonksiyonel tekstil ürünleri de önemlidir. Otomotiv ve mobilya gibi tekstil 
ürünleri kullanan sektörlerin başarısı da tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinin Bursa’daki gelişme 
performansını etkileyecektir. 
 
Tarım ve Gıda Sektörü 
Mevcut küresel, ulusal ve yerel trendlerin devam etmesi durumunda tarım ve gıda sanayi sektörünün 
Bursa’da gelişme eğilimi göstereceği, fakat otomotiv ve tekstil sektörlerine kıyasla ilin GSYH’si içindeki 
payındaki artışın sınırlı kalacağı öngörülebilir. Otomotiv ve tekstil sektörlerinin ilin yerleşik üretim 
yapısı ve ulusal sanayi politikaları içindeki öneminin yanı sıra, artan kentleşmenin doğal kaynakları ve 
tarım alanlarını olumsuz yönde etkilemesi bunun başlıca sebepleri arasındadır. Buna karşılık 
uluslararası alanda artan özelleşmiş ve güvenilir gıda talebinin organik tarım sektörüne gelişme 
yönünde baskı yapması, iç pazarda ise artan milli gelire bağlı olarak özellikle dondurulmuş gıda 
ürünleri sektörünün ivme kazanması beklenmektedir. Alt sektörler düzeyinde bakıldığında ilin 
nispeten daha az sanayileşmiş olan güney kısmında üretimin ağırlıklı olarak iyi tarım uygulamaları ve 
organik tarım alanlarında yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Bursa’nın ihracatta ve iç pazarda önemli bir 
paya sahip olduğu yaş meyve ve sebze sektörünün de tarım içindeki önemini koruması 
beklenmektedir. Gıda sanayiinde öne çıkması muhtemel alt sektörler ise, zengin fakat düşük kapasite 
ile kullanılan doğal kaynakların değerlendirilmesi ile maden suyu, meyve suyu ve dondurulmuş 
gıdadır. 
Organizayonel kapasite bağlamında, çiftçi kayıt sisteminin ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da 
yaygınlaşması, AB- IPARD kaynaklı fonların devreye girmesi ile kooperatifleşme ve sertifikalı çiftçiliğin 
gelişmesi, arazi toplulaştırma uygulamaları ile tarımsal işletmelerde ölçeğin arttırılması ile ildeki gıda 
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sanayiinin gelişmesine paralel olarak sözleşmeli çiftçiliğin geliştirilmesi beklenmektedir. İlde bulunan 
gıda sanayi firmalarının ileri teknoloji kullanmadaki eğilimlerinin devam etmesi beklenirken, tarımsal 
üretimde de teknolojik yenilenmenin artan işletme ölçeği ile birlikte gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
Buna karşılık tarım ve gıda sanayiinde ar-ge faaliyetlerinin teşvik ve destekler olmadan ancak kısıtlı 
düzeyde gelişmesi beklenmektedir. 
 
Uludağ ve Turizm 
Türkiye içinde gelecek dönemde Türkiye’de kayak başta olmak üzere kış turizmi etkinliklerine ilginin 
artacağı, kış sporları etkinliklerinde Erciyes, Palandöken gibi yeni merkezlerin daha ön planda olacağı, 
Uludağ’da farklı turizm aktiviteleriyle de bütünleşecek şekilde kış sporları, gençlik festivalleri, özel 
etkinliklerin tercih edileceği düşünülmektedir. Kongre turizmine yönelik beklentilerin gerçekleşmesi 
Bursa’nın ulaşım bağlantılarını güçlendirecek yatırımların tamamlanması ve kentin erişilebilirliğinin 
artırılmasıyla ilgilidir. Metropoliten kentlere olan yakınlığın sağladığı konum avantajının da yine bu 
ulaşım projeleri ile destekleneceği ve gerek kış, gerekse yaz aylarında Uludağ’ın etkin bir şekilde 
kullanımının mümkün olacağı düşünülmektedir. 

4.6.3.2. Bölgesel Gelişim Senaryosunun Oluşturulması 

 
Bölgesel Analiz ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında, mevcut eğilimlerin doğru ve etkin 
değerlendirilerek geleceğin olumlu senaryoda belirtilen duruma yakınsamasını amaçlayan bir 
yaklaşım benimsenmektedir. Bu çerçevede düşük perspektifli bir büyümeden ziyade agresif fakat hızlı 
değil sürdürülebilir bir büyüme amaçlanmalıdır. 
Aşağıda Bursa ili için iki ana senaryo öne sürülmüştür. Bu senaryolar, mevcut durumun devamı 
halinde nasıl bir izdüşüm oluşacağının tartışıldığı kısmındaki yaklaşımdan farklı olarak radikal şekilde 
kurgulanmış dışsal koşullara dayandırılmıştır. Bu iki senaryodan birisi, dört sektörün de olumlu dışsal 
koşullar altında büyüme eğilimleri içinde olduğu ve geliştiği senaryo iken, diğer senaryo ise olumsuz 
dışsal koşulların ve içsel gelişmelerin öne çıkarıldığı senaryodur. Bu haliyle birisi en çok arzu edilen 
gelecek durumunu, diğeri ise en çok istenmeyen gelecek durumunu yansıtmaktadır. Net bir fark 
vurgulamak amacıyla, olumlu senaryo “İyimser Senaryo”, olumsuz senaryo ise “Karamsar Senaryo” 
olarak adlandırılmıştır. 
Öne sürülen senaryolar olumlu ya da olumsuz da olsa, mekânsal etkilerinin tamamı olumlu ya da 
tamamı olumsuz olmayacaktır. Bursa için gerçekçi bir öngörü ortaya konulmuş, bu öngörüye uygun 
olarak politika önerilende bulunulmuştur. 
Aşağıdaki iki uç senaryoda da gerçeklik payı vardır ve amaç, Bursa Çevre Düzeni Planı’nın hem 
hazırlanma, hem de uygulanma süreçlerinde karşılaşılması olası durumların şimdiden düşünülmesi ve 
esnek yaklaşımlara yönelik bir seçenek havuzu oluşturulmasıdır. 

 

4.6.3.2.1. Olumlu Senaryo 

 
Bu senaryoda bir dizi olumlu dışsal koşulun ya da etkenin oluştuğu, herhangi bir doğal ya da yapay 
afetin olmadığı ve Bursa ve ülkedeki içsel dinamiklerin olumlu gelişmeler yarattığı bir gelecek 
kurgulanmaktadır. Tablolar, üst ölçekten alt ölçeğe inildikçe dışsal koşullardan içsel koşullara giden 
bir sistem önermektedir. Renkli kutu içinde yazılmış olan kısımlar kurgu, dik karakterlerle düz metin 
olarak yazılmış olan kısımlar ise böyle bir kurgu gerçekleştiği takdirde planlama açısından ortaya 
çıkabilecek önemli olgulara ilişkin spekülasyonlardır. Kurgu kısımlarında sektörlere ilişkin fırsatlar ve 
bunlara dayalı öne sürülen gelişmeler GZFT analizlerine dayanmaktadır. 
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Küresel Tablo:  
Küresel ekonomi kısa bir süre içinde toparlanmaya başlar ve ardından gelişmekte olan ülkelerin lehine 
ürün ve hizmetlere güçlü bir talep gelişir. Ancak enerji maliyetleri görece sabit kalır ve alternatif enerji 
kaynakları ortaya çıktıkça enerji maliyetlerinde düşüş gözlenir.  
Ulusötesi Bölgesel Tablo:  
Komşu ülkelerdeki siyasi gerginlikler azalır, ülkeler arası ilişkiler gelişir ve kolaylaşır. Bursalı girişimciler 
rahatlıkla bu ülkelerde faaliyet gösterebilecek ortamı bulurlar. Akdeniz çanağında ise rakip ülkelerde 
Bursa’ya rakip olan sektörlerde yeni ve güçlü yatırımlar yapılmaz, Avrupa pazarı için Türkiye’nin ve 
Bursa’nın karşısındaki rakipler daha da güçlenmez. Çin, Hindistan gibi ülkelerde Bursa için önemli olan 
sektörlerdeki yatırımlar azalır, maliyetler artar ve rekabetçi avantajları azalır. Avrupa Birliği ile 
bütünleşme sürecinde Türkiye’nin gücü ve etkisi artmış, önemli kararları etkiler hale gelmiştir. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin geçerli olduğu coğrafyada geçmişe göre daha huzurlu ve barışçıl bir 
ortam vardır ve ülkeler birbirleri ile ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirmek istemektedirler. Ortadoğu, 
Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Avrupa’nın diğer bölgelerinden Türkiye’ye kültür ve kış turizmi için 
talep artmaktadır. Bursa’nın mallarının en çok Avrupa’ya erişiminin sağlandığı Bulgaristan, İtalya, 
Fransa gibi ülkelerde bu malların erişimini kolaylaştıran bir siyasi ortam bulunmakta ve yeni altyapı 
yatırımları yapılarak erişim kolaylaştırılmaktadır. Avrupa’da rakip ülkelerde yeni otomotiv yatırımları 
yapılmamakta, bununla beraber otomotiv ürünlerine olan talep artmaktadır.  
Ulusal Tablo:  
Ülkede siyasi ve ekonomik istikrar vardır, Türk Lirası fazla değer kazanmaz ve ihracat için rekabetçi 
avantaj oluşturur. Ülkenin ucuz uluslararası kredilere erişiminde bir engel yoktur ve yabancı sermaye 
yatırımları devam eder. Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi başarılı olur, enerji konusunda yeni 
çözümler ortaya çıkar, otomotiv ve makine-imalat alanlarında teknolojik bir atılım yaşanır. Otomotiv 
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı başarılı ve uluslararası rekabetçi bir küme oluşmasını 
destekleyecek sonuçlar verir. Bir yandan da ulusal ulaşım ve iletişim altyapısındaki yatırımlar devam 
eder, sınai malların ulaşım maliyetleri artmaz. Alternatif enerji kaynakları sayesinde enerji ithalatı 
azalır, enerji maliyetleri ve temini ile ilişkili riskler azalır. Ülkenin doğu ve güneydoğu kısımlarındaki 
sosyal çalkantılar etkisini yitirir ve Batı’ya olan göç hafifler. Buna karşın hızlı artan ulusal gelir, iç 
turizm talebiyle, tekstil, otomotiv, mobilya, organik gıdalar vb. ürünlere olan iç talebi de 
artırmaktadır. 
 
Marmara ve Diğer Bölgeler:  
Bölge içi ulaşım ilişkileri yeni yatırımlarla güçlenmiş, ve çeşitlenmiş ve esneklik kazanmıştır. Bursa’ya 
katkıda bulunabilecek kaliteli eğitim, AR-GE, vb. kurumlarla üretici hizmetler güçlü bir şekilde gelişmekte 
ve Bursa’daki firmaları destekleyici hizmetler sunmaktadırlar. Ayrıca Bursa’daki sınai kuruluşlara girdi 
sağlayan yan sanayiler bölge genelinde çeşitlenmiş, kaliteli ve uygun fiyatlı üretim yapar hale gelmiştir. 
Doğu Marmara’da otomotiv kümesi gelişimini sürdürmekte ve olumlu dışsallıklar yaratmaktadır.  
Bu bölgelerde Bursa’daki sektörlere katkıda bulunabilecek yarı nitelikli ve nitelikli işgücü havuzları iyice 
gelişmiş ve işgücü mobilitesi artmıştır. Yurtdışında faaliyet gösteren büyük dağıtım zincirlerine rakip 
olabilecek güçlü dağıtıcı şirketler ortaya çıkmış ve Türk mallarının uluslararası piyasalarla buluşması 
görece kolaylaşmıştır.  

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekler devam etmekte ve miktar olarak artmaktadır.  
Ayrıca, KOBİ destekleri ve diğer teşviklerden de gerek Bursa, gerek çevre iller faydalanabilmektedirler.  
Bursa İli Geneli :  
Bursa’daki AR-GE çalışmaları başarılı olmaya başlamış, yeni ürünler ortaya çıkmış ve dünya 
pazarlarında kendilerine yer bulmaya başlamışlardır. Bununla beraber yeni açılan eğitim kurumları 
hem yarı-nitelikli hem de nitelikli işgücü piyasalarını güçlendirmekte ve ekonomik faaliyetleri 
canlandırmaktadır. Negatif dışsallıklar yaratıcı kentsel hizmetler ve yeni altyapı yatırımları ile bertaraf 
edilirken, farklı sektörlerin birbirleri arasında bilgi taşmalarını, stratejik ortaklıkları destekleyen, yeni 
fikirlere açık bir kültürel ortam gelişmiştir ve Bursa halkı daha iyi bir gelecek için yüksek motivasyonla 
çalışmaktadır. Bursa dışından gelen nüfus, Bursa’da özellikle metropoliten alanda kent kültürünü 
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benimsemiş ve zenginlik katar hale gelmiştir. Herhangi önemli bir doğal ya da yapay afet 
yaşanmayacaktır.  
Otomotiv Sektörü:  
Bu koşullar altında, halihazırda geniş işgücü havuzu ve ülkedeki gelişmiş liman olanakları sayesinde 
Bursa’daki otomotiv sektörü, yerli otomotiv, elektrikli otomotiv, diğer taşıt araçları üretimi ve yan 
sanayi ürünleri ihracatı ile beraber hızlı bir şekilde gelişimini sürdürür. Yeni tasarımlara değişen 
tüketici tercihlerine hızla uyum sağlayan tekstil sektörü ve diğer destekleyici sanayiler de otomotiv 
sektörünün gelişimine katkıda bulunur.  
Ancak otomotiv sektöründeki bu olumlu gelişmenin büyük bir sınai alan ihtiyacı yaratacağı 
kuşkuludur. Örneğin TOFAŞ tarafından 16.01.2012 tarihinde yapılan açıklamada mevcut tesislerin yer 
aldığı arazinin yeterli olacağı ifade edilmiştir. 
Bununla beraber böyle bir senaryoda otomotiv sektöründe istihdam artacaktır. Genel olarak 
makineleşme düzeyi yüksek olduğu için daha yüksek ücretli işlerin yaratılacağı beklenebilir. Ancak 
Bursa’nın nüfusu dikkate alındığında bunun etkisi sınırlı olacaktır. Yan sanayilerin gelişmesi ise 
istihdamın artışı açısından daha önemlidir. Eğer bu sanayiler Bursa’da paralel olarak büyürse, olumlu 
istihdam etkileri yaratabilecektir. Destekleyici üretici ve dağıtıcı hizmetler de hızla gelişecektir ve bu 
da ofis alanlarına ve beyaz yakalı çalışanlara olan ihtiyacı artıracaktır. 
 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü:  
Sektör, başarılı AR-GE çalışmaları ve düşen enerji maliyetleri sayesinde uluslararası rekabet gücü 
kazandığı için hızla büyür. Markalaşma, tasarım ve dağıtım kanalları üzerinde artan güç sayesinde 
getiriler artar, bu getiriler hem tekstil hem de perakende sektöründe yatırımları artırır. Gelişmekte 
olan ülkelere yönelik daha basit ürünlerin üretimi artarken, bir yandan da gelişmiş ülkelere ve 
Türkiye’deki diğer sektörlere fonksiyonel tekstil ürünleri satılmaya başlanır. 
 
Bu gelişme durumunda istihdam hızla artacaktır ve Bursa’da işsizlik oranları azalabilecektir. Çünkü 
tekstil sektörü görece emek yoğun bir sektördür. Büyüyen sanayi sayesinde daha iyi işler bulmak da 
işçiler açısından daha kolaylaşabilir. Ayrıca üretici ve dağıtıcı hizmetler de hızla gelişecektir ve bu da 
ofis alanlarına ve beyaz yakalı çalışanlara olan ihtiyacı artıracaktır. Gelir düzeyindeki genel artış, Bursa 
genelinde boş zaman etkinliklerine olan talebi de artırabilir, bu nedenle kültür-eğlence-spor 
tesislerine olan talep artacaktır. İşgücüne katılımın artması ile beraber göçle gelen nüfusların kentle 
entegrasyon süreci hızlanması beklenebilir. 
Bununla beraber tarım alanları üzerindeki baskı artacağı gibi, çevreye olan olumsuz etkiler de 
artabilir. Ancak, Temiz İmalat Planlaması sistemine geçiliyor olması nedeniyle bu etkiler sınırlı 
kalabilir. Ayrıca, senaryo gereği ortak altyapı yatırımlarının devam ediyor olması da bu etkileri 
sınırlayacaktır. 
 
İplik, Dokuma, Örme ve Terbiye Sektörü:  
İplik, Dokuma, Örme ve Terbiye Sektörü de olumlu senaryo ekseninde hızla gelişir. Gelişimde AR-GE 
faaliyetlerindeki başarı sayesinde ortaya çıkan ürün ve üretim süreci yenilikleri en önemli 
dinamiklerdir. Ayrıca halihazırda bulunan tasarım ve kalite avantajını da sürdürmekte ve bu sayede 
uluslararası piyasalardaki pazar payları artmaktadır. Özellikle yüksek performanslı elyaf ürünleri 
AB’de pazar payını artırmaktadır. Yeni ulaşım bağlantıları sayesinde daha kısa sürede teslimat 
yapıldığı için uzak ülkelere göre rekabetçi avantajlar kazanılmıştır ve tesis sayısı gibi mevcut tesislerin 
de büyüdüğü görülmektedir. 
 
Böyle bir durumun ortaya çıkabilmesi için mevcut durumda zayıf olan AR-GE yatırımlarının artması 
gerekecektir ki bu da AR-GE için arazi, altyapı ve insan kaynakları tahsis edilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bu sektörün gelişimi genel olarak tekstil sektörünün gelişimi için önemli olduğundan 
kritik bir öneme sahiptir, ancak kendisinin istihdam yaratma kapasitesi düşük, çevreye olan olumsuz 
etkileri ise yüksektir. Bu nedenle bu sektörün gelişimi halinde çevresel etkilerinin iyi yönetilmesi 
gerekecektir. 
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Tarım ve Gıda Sektörü:  
Tarım ve Gıda Sektörü ise senaryo kapsamındaki olumlu gelişmelerden etkilendiği kadar, artan turizm 
talebinden ve gelir düzeyinden de olumlu etkilenmektedir. Mevcut güçlü şirketlere, alternatif tarım ve 
gıda ürünleri sunan yenileri eklenmiştir. Jeotermal enerji kullanımı ile rekabetçi güç elde edilmiş, 
değişik mevsimlerde değişik ürünler piyasaya sunulabilir hale gelmiştir. Güvenli tarım uygulamaları ile 
Bursa markalaşmış ve elde ettiği değer artmıştır. 
 
Tarım ve Gıda sektörünün de iş yaratma kapasitesi tartışmalı olacaktır. Tarımda makineleşme işgücü 
ihtiyacını azaltmakla beraber, organik tarımın yaygınlaşması işgücü talebini artırabilir. Bununla 
beraber hassas tarım, jeotermal enerjiye dayalı tarım, organik tarım vb. teknikler hizmet sektörüne 
olan ihtiyacı artırmaktadır. Dolayısıyla alt kademe merkezlerde ve Bursa merkezinde bu konuda 
çalışan üretici ve dağıtıcı hizmet şirketlerinin artacağı, ofis alanları ve beyaz yakalı işgücüne olan 
talebin artacağı varsayılabilir. Ayrıca, soğuk hava deposu, hal, gıda laboratuvarı vb. tesislere de ihtiyaç 
artabilir. 
Tarım ve Gıda sektörünün başarılı bir şekilde gelişmesi diğer sektörlerdeki gelişmeden kolaylıkla 
olumsuz etkilenebileceği için, bu olumlu senaryo kapsamında öngörülen altyapı yatırımlarının tarım 
alanlarını olumsuz etkilemediği, diğer sektörlerdeki gelişmelerle konut alanlarının tarım alanlarını 
etkilemediği varsayımında bulunmak gerekmektedir. 
 
Uludağ ve İlişkili Turizm Sektörleri:  
Uludağ ve İlişkili Turizm Sektörleri, artan gelir düzeyi, komşu ülkelerden gelen talep ve yakın 
coğrafyadaki diğer bölgelere göre daha iyi tanıtım kampanyaları sayesinde gittikçe canlanmaya 
başlar. Artan uluslararası ve yurtiçi uçuşlar Bursa’ya erişimi kolaylaştırırken, Bursa’da daha gelişmiş 
organize turizm şekilleri ortaya çıkmaya başlar. Uludağ geliştirilen alternatif turizm etkinlikleri ile tüm 
mevsimlerde kentle bütünleşir, turizm sektöründe kullanılan teknoloji gelişir ve işgücü niteliği artar. 
Sektör tarım ve sanayi sektörlerindeki iş ortamını da destekleyecek bir ivme kazanır. 
 
Uludağ ve ilişkili turizm sektörleri, güçlü bir şekilde istihdam yaratacaktır. Aynı zamanda arazi talebi 
de güçlü bir şekilde artacaktır. Perakende ticaret bölgelerinde, özellikle tarihi merkezde kira değerleri 
hızla yükselirken, yapısal bir dönüşüm yaşanacaktır. Yeme-içme sektörleri de olumlu etkilenecek, 
yaya alanlarına, turizm enformasyon bürolarına, nitelikli personele, dil kurslarına ihtiyaç artacaktır. 
Bununla beraber önlem alınmadığı takdirde atık yönetimini çok kısa bir sürede olumsuz 
etkileyebilecek olan bu gelişme, ayrıca trafik sorununu da beraberinde getirecektir. Doğal alanların ve 
sit alanlarının turizmin yarattığı olumsuz etkilerden korunması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
gerekecektir. 
İyi yönetilirse sosyal bütünleşme sürecini hızlandırabilecek olan turizm, iyi yönetilemezse kentin 
çeşitli kesimlerinde suç olaylarının artmasına, kayıt dışı işlerin yaygınlaşmasına neden olabilir. Turizm, 
döviz girdisi yaratırken bir yandan da diğer sektörleri de canlandırabilir. 
 

4.6.3.2.2. Olumsuz Senaryo 

 
Bu senaryoda bir dizi olumsuz dışsal koşulun ya da etkenin oluştuğu, Bursa’yı ve ilişkili olduğu ülke ve 
bölgeleri etkileyen bir dizi doğal afet ve siyasi sorunun baş gösterdiği, karamsar bir gelecek ele 
alınmaktadır. Bunun amacı, en olumsuz koşullarda kilit sektörlerin nasıl etkileneceği ve istihdam, arazi 
ve ulaşım talebi, çevre gibi konularda ne gibi sorunlarla karşılaşılacağı konusunda spekülasyonlarda 
bulunmaktır. Tablolar, üst ölçekten alt ölçeğe inildikçe dışsal koşullardan içsel koşullara giden bir 
sistem önermektedir. Renkli kutu içinde yazılmış olan kısımlar kurgu, dik karakterlerle düz metin 
olarak yazılmış olan kısımlar ise böyle bir kurgu gerçekleştiği takdirde planlama açısından ortaya 
çıkabilecek önemli olgulara ilişkin spekülasyonlardır. Kurgu kısımlarında sektörlere ilişkin tehditler ve 
bunlara dayalı öne sürülen gelişmeler GZFT analizlerine dayanmaktadır. 
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Küresel Tablo:  
Küresel ekonomi kısa bir süre sonra 2008-2009 döneminden de kötü bir şekilde geriler. Gelişmekte 
olan ülkelerden hızla sermaye kaçarken, bu ülkelerin ürünlerine olan talep hızla daralır. Enerji talebi 
gerilemekle beraber, hızla kesilen arz nedeniyle enerji maliyetleri yüksek seyrini sürdürür. Ekonomik 
ortam gittikçe daha belirsiz ve volatil hale gelmiştir. Üretim ve ihracatı sürdürecek kredi bulmak 
zorlaşmıştır.  
Ulusötesi Bölgesel Tablo:  
Ortadoğu’da önemli bir siyasi kriz yeni bir savaşa dönüşür. Türkiye’nin bu bölge ile ihracat ilişkileri 
tamamen kesilir. Petrol ve doğalgaz akışı kesintilerle yapılabilir hale gelir. Bu arada İran ile doğalgaz 
üzerine olan anlaşmazlıklar nedeniyle arz düzensizleşir ve imalat sanayiinin düzenli üretim yapmasını 
engeller. Bir yandan da Rusya, doğalgazı Çin’e yönlendirmektedir. Türkiye’de bir enerji krizi baş gösterir. 
Çin ise, daha rahat eriştiği doğalgaz rezervleri ile beraber üretimini geliştirmektedir. Daralan piyasalar 
nedeniyle daha kaliteli ve ileri teknolojili üretime yönelen Çin ve benzeri ülkeler nedeniyle uluslararası 
piyasalarda daha küçük ülkelerin rekabet şansı iyice azalır.  
Bu arada İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi Türk mallarının önemli geçiş noktalarında ekonomik 
sorunlar iyice büyümüştür ve özellikle liman, otoyol vb. çalışanların grevleri nedeniyle ulaşımda ciddi 
aksamalar oluşmaya başlar. Zamanında üretim (just in time) ve esnek üretim gibi sistemler düzgün 
çalışamaz hale gelir.  

Alternatif piyasalar olan çevre ülkelerdeki siyasi sorunlar küresel krizin etkisiyle derinleşir ve Türk 
mallarına olan talepleri azalır.  
 
 
Ulusal Tablo:  
Küresel krizin derinleşmesiyle hızla sermaye çıkışları yaşanır, cari açık yönetilemez duruma gelir ve 
faizler hızla artar. Yeni yatırımlar durur, sosyal olaylar baş gösterir. Çevre ülkelerde artan gerilim 
nedeniyle askeri harcamalar artar.  
Marmara ve Diğer Bölgeler:  
Bursa ve çevre illerini etkileyen büyük bir deprem ile beraber takip eden teknolojik felaketler ve 
sistemik hasarlar üretimi sakat bırakır. Kritik altyapı zarar görmüştür. Ayrıca kimyasal madde üreten 
tesislerdeki hasarlar nedeniyle sıkı tedbirler alınır ve bazı diğer tesisler kapatılır. Tekstil, otomotiv gibi 
sektörlere önemli girdiler sağlayan bu tesislerin kapatılması ile beraber aramal maliyetleri artar, 
temini güçleşir. 
 
Bursa İli Geneli :  
Yaşanan deprem, Bursa’da da yer yer yıkımlara ve hasara neden olur, can ve mal kayıpları yaşanır.  
Bursa’daki doğalgaz çevrim santralleri gerek deprem, gerekse ithal doğalgazdaki kesintiler nedeniyle 
düzgün işleyemez. Enerji maliyetleri arttığı gibi, enerji temininin kesintili hale gelmesi üretimi iyice 
engeller.  
Deprem nedeniyle yaşanan üretim kayıpları nedeniyle birçok küçük işletme yanında bazı büyük işletmeler 
de iflasa sürüklenir. Görece az hasarlı atlatan firmalar ise onarım ve diğer çalışmalar nedeniyle üretime ara 
verirler ve işçi çıkarırlar. Bazı firmalar ise yaşanan can kaybı sonucunda önemli personelini kaybetmiştir ve 
rekabetçi gücünü bir daha toparlayamaz. Bursa’dan geçici de olsa dışa göç yaşanır ve nitelikli personel 
sıkıntısı ortaya çıkar.  

Yaşanan bu karmaşa içinde birçok firma maliyetlerini azaltmak için çevre ile ilgili sorumluluklarını 
yerine getirmekten kaçınır ve hızlı bir çevresel kirlenme süreci başlar. Gemlik’teki tesislerin zarar 
görmesi sonucunda ise hava kirlenir ve acil önlemler alınması gerekir. Tüm bunlar, belediyelerin 
üzerindeki teknik ve mali baskıyı artırır.  
Otomotiv Sektörü:  
Otomotiv Sektörü, gerek bölge genelindeki enerji kesintileri, gerek kendi tesislerindeki hasarlar, 
gerekse yan sanayiinde yaşanan üretim kayıpları nedeniyle önceliklerini üretim sistemlerini yeniden 
organize etmeye verirler. Ancak dış talebin ve iç talebin yetersizliği sonucunda üretimlerini kısmaya ve 
bazı ürünlerin üretimine son vermeye zorlanırlar. Yabancı ortaklar, bazı modellerin üretimini, AB’deki 
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siyasi baskı nedeniyle tekrar AB ülkelerine çekerler ve üretim hacmi ciddi şekilde düşer. AR-GE bir 
tarafa bırakılır ve gündemi tesislerin varlığını sürdürme savaşı işgal eder. 
 
Otomotiv sektöründeki bu gelişmeler, küresel ortam ve afet senaryosu ile birleşince önemli istihdam 
kayıplarına neden olabilecektir. Uzun bir süre otomotiv sektörünün toparlanması mümkün 
olmayabilir. Bu bağlamda, kaybedilen konut alanları yerine geçici konut alanlarının hızlı 
oluşturulabilmesi ve bu geçici konut alanları ile çalışma alanları arasında yeni ulaşım hizmetlerinin 
ivedilikle sunulabilmesi önem kazanacaktır. Bir yandan hızlı bir şekilde alternatif enerji temin edilmesi 
üretimin sürdürülebilmesi için gerekli olacaktır. Kritik tesislerin bir an önce onarımlarının 
tamamlanması için ulusal ya da bölgesel kaynakların kullanılması gerekebilecektir. Hasar gören 
altyapının kısa sürede tamir edilmesi ve işlerlik kazandırılması da ana belirleyici etken olacaktır. Tüm 
bunların yanında, KOBİ’lerin yaşadıkları şok karşısında çökmemeleri için birleşmeleri, bazı 
ödemelerinin ertelenmesi vb. gerekebilecektir. Küresel ekonomik durgunluk ortamı nedeniyle, üretim 
sürdürülebilse bile, sektör küçülebilecektir. 
 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü:  
küresel kriz nedeniyle hızla kan kaybederken, birçok kuruluş kayıtdışılığa yönelir ve gerekli önlemlerin 
alınmadığı tesislerde üretim artar. Bu arada yaşanan depremle beraber kayıplar iyice artar, üstelik 
bunların sigorta vb. ile telafisi de pek mümkün olmaz. Kritik aramal sağlayan tesislerdeki üretim 
kesintileri üretimi zorlaştırır. Çin’den aramal getirmek de Ortadoğu’daki problemler nedeniyle 
zorlaşmıştır. Çevre ülkelerde canlanamayan taleple beraber, ülkedeki ekonomik sorunlar ve deprem 
nedeniyle iç talep de düşer ve öncelikle fason üretim yapan işletmeler batmaya başlar. Bu süreçte 
spekülatif yatırımlar yapmış olan büyük firmalardan bazıları da yabancı kredilere erişemezler ve 
batarlar. Birçok firma, sermaye mallarını satmak zorunda kalır ve bir daha sektöre geri dönemez. 
 
Bu gelişme durumunda istihdam hızla daralacaktır ve özellikle alt kademe elemanların işten 
çıkarılması nedeniyle gelir dağılımı tablosu hızla bozulacaktır. Bunun sonucunda perakende ticaret 
başta olmak üzere diğer sektörler de hızla zarar görmeye başlayabilir. İnegöl ve Bursa merkezinde 
artan işsizlik nedeniyle sosyal sorunlar baş gösterebilir. Bununla beraber deprem senaryosunda 
Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerin nasıl etkileneceği de sonuçlar üzerinde önemli farklılıklar 
yaratabilir ve daralma süreci sonunda tekrar üretim sistemini hızlı kuran il eskisine göre daha güçlü 
hale gelebilir. 
 
 
İplik, Dokuma, Örme ve Terbiye Sektörü:  
Bu sektörde faaliyet gösteren bazı tesisler, kimyasal süreçlere ilişkin altyapının hasar görmesi 
nedeniyle kapatılırlar. Geri kalanlar ise hasar tespit, onarım vb. nedenlerle üretimlerine ara verirler. 
Yaşanan can kayıpları nedeniyle de üretim zarar görür. Bir yandan da küresel kriz nedeniyle talebin 
düşük olması ve petrol ithalatında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı firmalar ağır hasar görmemiş dahi 
olsalar koşullara dayanamaz ve batarlar. Bir yandan dışarı kaçan yabancı sermaye, bir yandan artan 
ithalat maliyetleri bir yandan da depremin getirdiği gizli ve açık maliyetler nedeniyle bu önemli 
rekabetçi küme, büyük hasar alır. 
 
İplik, Dokuma, Örme ve Terbiye sektörü, gelişmeler doğrultusunda bazı firmaların ortadan kalkması 
ve kalanların tekelleşmesi gibi bir sonuçla karşılaşabilir. Bu sektörde istihdam kısıtlıdır ve işsizlik 
üzerindeki doğrudan etkileri kısıtlı olacaktır. Ancak Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri sektörlerine 
verdiği girdiler nedeniyle bu sektörlerde işsizliğin artmasına neden olabilecektir. Bu tesislerin gördüğü 
hasarların hızla giderilmesi ve üretimlerini sürdürebilir hale gelmesi, Bursa ekonomisinin 
toparlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. 
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Tarım ve Gıda Sektörü:  
Dış talepteki düşüşten fazla etkilenmemekle beraber, önemli bir büyüme sergilemez. İşlenmiş ürünlere 
yönelik yatırımlar azalır. Bununla beraber deprem nedeniyle ortaya çıkan teknolojik felaketler ve 
kirlilik nedeniyle ürünlere olan talep bir an durma noktasına gelir, ancak ardından yavaş yavaş 
toparlanır. 
 
Tarım ve Gıda sektörünün böyle bir senaryodan çok olumsuz etkilenmesi beklenmese de, olası bir 
çevre kazası ya da felaketinin tarım ve gıda sektörünü olumsuz etkilemesi beklenebilir. Ancak, çevre 
ülkelerde Türkiye’yi etkileyecek büyük bir nükleer kaza vb. olmadığı sürece, böyle bir ihtimal 
düşüktür. Böyle bir senaryoda bile, istihdamda çok büyük bir azalma beklememek gerekir. 
Hammadde fiyatlarındaki artışın işlenmiş gıda ürünlerine de yansıtılabileceği, buna karşılık temel 
tüketim ürünü olduğundan pazarının çok daralmayacağı varsayılan gıda sanayi sektörü, böylesi bir 
krizi minimum hasarla atlatabilecektir. Böylesi bir durumda meydana gelebilecek başlıca 
olumsuzluklar sektörde nitelikli, özelleşmiş ürünlerden daha düşük nitelikli ürünlere geçiş ve buna 
bağlı olarak yaşanacak nitelikli işgücünden niteliksiz olana dönüş olacaktır. Kentte dar gelirlilerin 
sayısının artması sosyal konutlara olan ihtiyacı arttıracaktır. 
Tarım sektöründe firma büyüklüğündeki artış, artan işletme maliyetleri ve yüksek riskler nedeni ile 
duracak, ücretsiz aile işçiliğine dayanan küçük aile işletmeleri düşük masraflar sayesinde ayakta kalma 
becerisini gösterebilecektir. Bu koşullar altında kentten kıra tersine göç yaşanması ve bu durumun söz 
konusu küçük işletmelerin sayısını arttırması beklenmektedir. AB- IPARD fonlarının önceden 
bütçelendirilmiş olması, onları kullananların rekabet gücünü arttıracak ve böylesi koşullar altında 
yapılamayacak teknolojik yatırımların yapılabilmesini sağlayacaktır. 
Toparlanmanın uzun sürmesi durumunda gıda sanayi firmalarının esnek üretim yapısını kaybetmesi, 
karlılığı arttırmak için işgücü maliyetlerini düşürmeye çalışması ve niteliksiz ve dolayısı ile güvensiz 
olabilecek tarım ürünlerini kullanmaya yönelmesi beklenebilir. Bu durumun halk sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini minimize etmek amacı ile denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde çalıştırılması 
kritik önem arz etmektedir. 
 
 
Uludağ ve İlişkili Turizm Sektörü:  
Ççevre ülkeler ve Türkiye’deki ekonomik sorunlar nedeniyle düşen talepten dolayı sektör bir türlü 
gelişemez. Mevcut yatırımlarla durağan bir konumda varlığını sürdürür. Ancak, bölgeyi vuran 
depremle beraber ortaya çıkan sorunlar, bölgenin cazibesini bir süreliğine neredeyse yok eder. Altyapı 
çalışmaları, yıkıntılar ve genel atmosfer nedeniyle Bursa bir-iki yıl süresince cazip olmayacaktır. Bu 
dönemde gelişimini sürdüren diğer bölgeler, kış turizminde konumlarını güçlendirir ve Bursa turizm 
açısından fırsat penceresini kaçırır. 
 
Uludağ ve ilişkili Turizm Sektörlerinin böyle bir senaryoda gelişemeyeceği ve küçük ölçekte varlığını 
sürdüreceği söylenebilir. Hatta bazı tesisler kapanma noktasına bile gelebilir. Ancak, bunun Bursa 
açısından etkisi çok büyük olmayacaktır. İşsiz kalanların sayısı, Bursa geneli için önemli sayılacak 
düzeyde değildir. Perakende ticaret sektörü ise, potansiyel bir büyüme kaynağından uzak kalabilir ve 
gelişimi yavaşlayabilir. 

4.6.3.3. Bölgesel Gelişme Perspektifinin Tanımlanması 

 
Bölgesel Gelişme ve Analiz çalışmaları Odak Grup Toplantısı kapsamında Bursa’daki aktörlerin ortaya 
koyduğu öncelikler bu bölümde sıralanmaktadır. Aşağıda önerilen öncelikler altı kategoride 
sınıflandırılmıştır:  
 

 Güçlü özelliklerin korunması  

 Çevre illerle Bursa’nın değerlerini koruyarak bütünleşme  

 Rekabet gücünün artırılması  
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 Sosyal yapıda bütünleşme  

 Yenilikçiliğin tüm faaliyet alanlarında benimsenmesi  

 Çevrenin iyileştirilmesi ve ekolojik öncelikler 
 
Güçlü özelliklerin korunması 

 Bursa’nın rekabet gücünün kaynağı olan özelliklerin korunması  

 Uludağ’ın korunması  

 Tarım alanlarının korunması 

 Bursa’ya özgü tarım ürünlerinin belirlenmesi ve bu ürünlerin yetiştirildiği alanların korunması  

 Güçlü sanayi yapısının ve sektörel çeşitliliğin devam etmesi  

 Bursa’nın değerlerinin tanıtımı, bilinirliğinin artırılması aktörler tarafından önemli 
görülmüştür. 

 
Çevre illerle Bursa’nın değerlerini koruyarak bütünleşme 

 Metropollerle (İstanbul, Ankara, İzmir vb) ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi  

 Demiryolu ulaşımının geliştirilmesi  

 Havayolu ulaşımının etkin hale getirilmesi  

 Erişilebilirliğin yükseltilmesi  

 Lojistik merkezlerin geliştirilmesi, ihracat kanalları ile bağlantıların güçlendirilmesi  

 Çevre illerle rekabet – işbirliği dengesinin kurulması, sektörel stratejilerle mekânsal 
stratejilerin bütünleştirilmesi  

 Sektörel gelişimde bölge içi-dışı aktörlerin belirlenmesi, işbirlikleri geliştirilmesi 

 Otomotiv ve makine sanayi sektörü bağlamında başta Kocaeli ve İstanbul olmak üzere Bilecik, 
Eskişehir ve Yalova’yı da içerecek şekilde tüm Doğu Marmara Bölgesi’nin bir arada 
geliştirilmesi  

 Tekstil sektörü açısından bakıldığında Denizli, Gaziantep, Adana gibi bu sektörde özelleşmiş 
iller arasında koordinasyon kurulması Tarım ve gıda sanayiinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 
İzmit gibi yakın çevresindeki illerle birlikte planlama yapılması, pazar ilişkileri anlamında 
İstanbul, lojistik bağlantılar açısından Konya-Antalya ile ilişkilerin geliştirilmesi 

 Turizmde İstanbul’dan turist çekilmesi, Yalova ve Kocaeli gibi illerin de hedef kitle olarak ele 
alınması 

 Ar-Ge ve ileri teknoloji geliştirme alanlarında Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul 
aksının işbirliği içinde geliştirilmesi aktörler tarafından önemli görülmüştür. 

 
Rekabet gücünün artırılması 

 Üretim maliyetlerinin düşürülmesi  

 Ucuz ve temiz enerji kaynakları sağlanması  

 İşgücünün eğitimi, mesleki eğitim ve uzmanlaşma  

 Markalaşma, tanıtım  

 Katma değeri yüksek ürün üretiminin teşvik edilmesi  

 Yenilikçi üretim, AR-GE ve kurumlar-firmalar arasında bilgi akışı sağlanması  

 Nitelikli işgücünü bölgede tutacak sosyal donatıların, cazibe merkezlerinin sağlanması, yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi  

 Yerleşimlerin birbirlerinden farklı, özgün yapılarını koruyarak gelişmelerinin teşvik edilmesi 
aktörler tarafından önemli görülmüştür. 

 
Sosyal yapıda bütünleşme 

 Kentle entegrasyonun artırılması, göçün olumsuz etkilerinin azaltılması  

 Kentsel yatırımların donatıları yetersiz olan konut alanlarına yöneltilmesi  
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 Konut alanlarının iyileştirilmesi, kentsel dönüşüm vb. uygulamaların sosyal boyutuyla ele 
alınması  

 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal programlar uygulanması  

 İşgücünün niteliğini artırıcı eğitim merkezleri ve programlar açılması aktörler tarafından 
önemli görülmüştür. 

 
Yenilikçiliğin tüm faaliyet alanlarında benimsenmesi 

 Yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi  

 Yeni pazarların araştırılması, tanıtım ve fuar etkinliklerinin artırılması  

 Teknoloji geliştirme girişimlerinin desteklenmesi, teknoloji kullanma alanlarının 
yaygınlaştırılması  

 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi  

 Yenilikçiliğin hizmet sektörlerinde de yaygınlaştırılması 

 Turizmde farklı turizm türlerinin etkileşimlerinin değerlendirilmesi, Turizm-sanayi, turizm-
tarım kesişimlerinin sunduğu yeni alanların değerlendirilmesi aktörler tarafından önemli 
görülmüştür. 
 

Çevrenin iyileştirilmesi ve ekolojik öncelikler 

 Yer seçim kararlarının çevreye etkilerinin öncelikle ele alınması  

 Doğal habitatların korunması, zarar görmüş alanlar için rehabilitasyon yapılması  

 Sanayi atıklarının ve evsel atıkların geri kazanımının sağlanması  

 Kirletmeden üretme anlayışının benimsenmesi  

 Çok sayıda ilin içerdiği doğal alanları işbirliği ve koordinasyonla yönetilmesi ve korunması 
aktörler tarafından önemli görülmüştür. 

4.6.3.4. Perspektifin Projeksiyon ve Senaryolar Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

 
Öncelikle Bursa’daki aktörlerin tanımladığı gelişme perspektifindeki unsurlar, olumlu bir senaryonun 
gerçekleşebilmesi ve olumsuz bir senaryodaki kayıpların azaltılması açısından ne yapılması gerektiği 
konusunda belli bir farkındalık düzeyine işaret etmektedir. Nitelikli işgücünün dışa göçü, enerji 
maliyetleri, göçle gelenlerin kente entegrasyonu önemli kaygı duyulan konulardır. Rekabet gücünün 
geliştirilmesi gerektiği ve bunun teknoloji-yenilik, markalaşma, iç entegrasyon ve çevre illerle sinerji 
oluşturularak yapılması gerektiğinin farkında olan aktörler, aynı zamanda Bursa’nın ulaşım ilişkilerinin 
çok modlu bir şekilde geliştirilmesinin önemini de vurgulamaktadırlar. Nitekim Bursa, olumlu 
senaryodaki koşullar gerçekleştiğinde ancak teknolojik açıdan ayak uydurabilir ve güçlü ulaşım 
bağlantıları yoluyla çabuk ilişkiler kurabilirse bu olumlu gelişmelerden faydalanacaktır. Aynı şekilde 
olumsuz bir senaryonun etkilerinden kurtulabilmek için de yine güçlü ulaşım bağlantıları, teknolojik 
yeterliliğe sahip olabilmek ve özellikle enerji maliyetlerini düşürebilmek Bursa için önemli olacaktır. 
Bütün bunların yanında bir yandan Bursalılar, mevcut değerlerin ve varlıklarının öneminin 
farkındadırlar ve bunların korunması açısından da hassas olduklarını göstermektedirler. Bu bağlamda 
gelişme ve kalkınmayı sağlayacak stratejik hedeflerin, mevcut değerlerin korunması açısından uygun 
uygulama yaklaşımlarını benimsemesi, yeni projelerin çevresel etki değerlendirmelerinin hatta 
stratejik mekansal etki değerlendirmelerinin yapılması önemlidir. 

4.6.3.5. Öngörü ve Politika Önerileri 

4.6.3.5.1. Bölgesel Gelişme Öngörüsü 

 
Küresel Tablo: 
Küresel ekonomik çalkantıların bir süre daha devam etmesi, hammadde ve enerji maliyetlerinin 
dalgalı seyretmesi ve gelişmiş ülkelerde durgunluk ya da düşük büyümenin devam etmesi kısa vadeli 
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beklentilerdir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler daha hızlı büyümeye devam edeceklerdir, ancak 
büyüme hızları dalgalı olacaktır. 
Otomotiv sektöründe yavaş yavaş elektrikli otomobiller ve diğer ürünler yaygınlaşacaktır. 
Küresel olarak fonksiyonel gıdalara talep artacak ve beslenme alışkanlıkları değişecektir. Yüksek gelirli 
gruplar organik tarım ve güvenli tarım ürünlerine daha çok ilgi gösterecek iken, fonksiyonel gıdalar 
tüm gelir gruplarına hitap edecektir. 
 
 
 
Ulus ötesi Bölgesel Tablo: 
Çevre ülkelerdeki siyasi sorunların kısa ve orta vadede devam edeceği açıktır. Böyle bir ortamda Bursa 
için uzun vadeli gelişme stratejilerinin bu ülkelerdeki gelişmelere bel bağlanarak oluşturulması riskli 
olacaktır. Ancak gelişmiş ülkelerde de ekonominin yavaşlamış olması nedeniyle, gelişmekte olan 
ülkeler alternatif pazarlar olarak görülmeli, tamamen ihmal edilmemelidir. 
Otomotivde Doğu Avrupa, Çin ve Rusya’yla olan rekabet devam edecektir. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri 
sektöründe 2008 yılından bu yana yaşanan gelişmeler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Çin’in 
rekabetçi gücünü koruyacağı ve özellikle AB pazarında Türkiye’nin önemli bir rakibi olacağı kabul 
edilmelidir. Aynı zamanda AB üyeleri, kendi üretimlerini korumak ve istihdamı sürdürmek için tekstil 
sektörünü geliştirme heveslerini sürdüreceklerdir. 
 
Ulusal Tablo: 
Ulusal ekonominin küresel kriz ortamında bölge ülkelerine göre daha iyi durumda olduğu 
düşünülmekle beraber, finansal sistemin dışa açıklığı, dış ticaret dengesinin negatif oluşu gibi unsurlar 
nedeniyle ulusal ekonomik büyümenin kesintili, zaman zaman yavaşlayan, zaman zaman hızlanan bir 
örüntü sergilemesi beklenmektedir. 
Nüfus artışı yavaşlamakla beraber yüksek seyretmeye devam edecektir. Artan gelir düzeyi nedeniyle 
otomotiv, tekstil ve tarım ürünlerine olan talep artacaktır. Özellikle metropoliten kentlerde organik 
tarım ürünlerine olan talebin artması beklenmektedir. Devam eden ulaşım altyapı yatırımlarının 
ulaşım araçlarına olan talebi güçlü tutmaya devam edeceği de öngörülmekle beraber, maliyetlerin dış 
talebe bağlı olması nedeniyle iç talebin de dalgalı bir seyir izlemesi beklenmelidir. 
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile beraber yeni altyapı ihtiyaçlarının artması beklenmektedir. 
Ülke genelinde devam eden altyapı çalışmaları neticesinde, Bursa’nın erişilebilirliğinde göreli olarak 
iyileşme beklenmekle beraber, bazı rakip bölgelerin de erişilebilirliği artacaktır. Bu nedenle göreli 
avantajları sürdürmek için yalnızca ulaşım altyapısına güvenmemek gerekmektedir. 
 
Marmara ve Diğer Bölgeler: 
Bölge genelinde göç ve yatırımların yığılmaya devam etmesi nedeniyle mekânsal büyüme baskısı 
sürecektir. Ülke ekonomisi içindeki önemini koruyacak olan bölgede, ulaşım yatırımlarıyla beraber 
bölge içi girdi-çıktı ilişkileri artacaktır. 
Ulusal stratejiler ve firmaların tercihleri doğrultusunda otomotiv sektörü Doğu Marmara Bölgesi’nde 
yığılmaya devam edecektir. Üretim miktarı ve ürün çeşitliliği artacaktır. Bununla beraber rekabet 
nedeniyle üretim hacmi düşük firmaların ya yeni ürünlere yönelmesi, ya da bölgeden çıkması 
gerekebilecektir. 
Tekstil sektöründe kirletici sanayilerin İstanbul dışına çıkarılması baskısının süreceği, bunun çevre iller 
üzerinde bir baskı yaratacağı beklenmektedir. Ancak temiz üretim planı uygulaması ile atık yönetimi 
geçmişe göre daha başarılı olacaktır. Kirletici faaliyetler üzerindeki kamuoyu baskının artması 
beklenmektedir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü, otomotiv gibi sektörlere göre daha kolay mekân 
değiştirebilen bir sektördür. Bu bağlamda enerji maliyetlerindeki oynaklıklara bağlı olarak hızla 
büyüyen veya küçülen yeni yerleşmelerin ortaya çıkması beklenmelidir. Bu yeni büyüme odakları, 
mevcut büyüme odaklarına komşu iller ya da ilçelerde ortaya çıkacaktır. Ancak suni elyaf vb. 
işletmelerin Bursa’daki varlıklarını sürdürmesi beklenmektedir. 
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Çanakkale – Balıkesir illeri ile Bursa arasında gıda sektöründe rekabetin artması beklenmektedir. Yeni 
yapılan ulaşım ve enerji altyapıları nedeniyle organik tarım gibi uygulamalar baskı altında kalacaktır. 
Bununla beraber Marmara Bölgesi genelinde nüfus artışının devam etmesi nedeniyle bu sektörlerin 
büyümeye devam etmesi beklenmelidir. 
Bölge genelinde bir deprem yaşanması ihtimali yüksektir, bu duruma hazırlıklı olan ve afet 
yönetiminde başarılı olan iller, deprem sonrasında yeni sanayilerin geliştiği, nüfusun aktığı yeni 
büyüme odakları olarak sahneye çıkabilirler. Marmara Bölgesi’nde yerel yönetimler arası 
işbirliklerinin gelişmiş olması, bu tür bir afet sonrasında toparlanma sürecini görece hızlandıracaktır. 
Bununla beraber ülke ekonomisinin de bu durumdan etkilenmesi nedeniyle toparlanmanın zaman 
alabileceği unutulmamalıdır. 
Marmara Bölgesi, Türkiye’nin en gelişmiş AR-GE kurumlarının bulunduğu ve yeni kurumların açılmaya 
devam ettiği bir bölge olarak varlığını sürdürecektir. Yeni ürünler ve yeni üretim süreçlerinin bölge 
genelinde yaygınlaşması ve şimdiden öngörülemeyen yeni sanayilerin ortaya çıkması beklenen bir 
durumdur. Bu sanayilerin büyük bir kısmının mevcut sanayi alanları içinde ortaya çıkması 
beklenmekle beraber, birkaç yeni sanayi kümesinin ortaya çıkması hemen hemen kaçınılmaz 
görünmektedir. 
Önümüzdeki dönemde bölgedeki imalat sanayii için rekabetçi gücü, enerji maliyetleri, kolay 
erişilebilirlik ve teknolojik değişime ayak uydurma gücü oluşturacaktır. Bu nedenle erişilebilirliği 
yüksek noktalarda otomotiv yan sanayii, hazır giyim ve konfeksiyon, gıda sanayilerinde faaliyet 
gösteren işyerleri için arazi talebinin artması beklenmelidir. 
Marmara Bölgesi genelinde yolcu hareketliliğinin artmaya devam etmesi beklenmelidir. İstanbul’da 
gelişmeye devam eden üretici hizmetler, eğitim, kültür ve uluslararası turizm faaliyetleri nedeniyle 
çevre illerle İstanbul arasındaki yolcu trafiğinin lineer olmayan bir şekilde artması beklenmelidir. Yeni 
geliştirilmekte olan hızlı ulaşım altyapısının kısa sürede yoğun şekilde kullanılır hale gelmesi yüksek bir 
olasılıktır, bu nedenle ulaşım kapasitesinin kısa ve orta vadede yetersiz kalacağı göz önünde 
tutulmalıdır. 
İstanbul’un önümüzdeki dönemde küresel kentsel sistem içindeki konumunun öneminin artması ile 
beraber üretici hizmetler daha da gelişecektir. Tasarım, markalaşma, kalite kontrolü, teknolojik 
uygulamalar vb. konularda İstanbul-Kocaeli ikilisi ile çevre iller arasında halihazırda süren ilişkilerin 
yoğunlaşarak artması nedeniyle özellikle Bursa – İstanbul ve Kocaeli – Bursa arasında iş seyahatlerinin 
artarak sürmesi beklenmelidir. Bu da daha kısa sürede daha konforlu ve esnek saatleri olan ulaşım 
modlarına talebi artıracaktır. 
Bursa’da gelir düzeyinin artması ile beraber Bursa’dan özellikle Ege ve Akdeniz illerine yönelik turizm 
talebinin artması beklenmelidir. Ege’de yıl boyu ve yazın artan, Akdeniz illerine ağırlıklı olarak yaz 
aylarında artan ulaşım talebi beklenmelidir. 
Bursa’da turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile beraber büyük metropoliten alanlardan Bursa’ya erişim 
talebi artacaktır. Bununla beraber kültürel açıdan ilişkilerinin yoğun olduğu Balkan ülkeleri ile 
Erzurum ve Artvin gibi illerle de yolcu gidiş gelişlerinin artarak sürmesi beklenmelidir. 
Tıpkı imalat sanayiinde olduğu gibi, uluslararası sermaye hareketlerine bağlı spekülatif emlak 
yatırımlarının İstanbul dışına taşması ihtimali bulunmaktadır. Marmara genelinde tarihi – kentsel 
dokunun ve tarım alanları ile doğal koruma alanlarının uluslararası piyasalar tarafından finanse edilen 
gayrimenkul yatırımlarının baskısı altında kalmaya devam etmesi beklenmelidir. Bu tür yatırımların 
kentsel – bölgesel stratejilere uygun şekilde yönlendirilmesi yönünde yeni sosyal baskıların ortaya 
çıkması beklenmelidir. 
 
Bursa İli Geneli: 
Bursa’ya göç devam edecektir. Bu da konut, rekreasyon, çalışma alanları ve altyapıya alanlarına olan 
talebi canlı tutacaktır. Bursa’ya göçün devam etmesi ve ekonomik sektörlerin büyüme eğilimini 
sürdürmesi, tarım alanlarının daralmasına neden olacaktır. Bu da Bursa açısından kritik bir rekabetçi 
sektör olan Gıda sektörü üzerinde olumsuz etkilerde bulunacaktır. Bursa’da arazi toplulaştırması 
çalışmalarının artarak devam etmesi beklenmektedir. 
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Otomotiv ve İplik Dokuma, Örme ve Terbiye sektörlerinde yeni tesisler için büyük arazi talepleri 
olmaması, ancak Turizm ve Hazır Giyim ve Deri sektörlerinde alan ihtiyacının artması beklenmektedir. 
Ayrıca, mevcut sanayi dallarında yenilikçi yaklaşımlar sonucunda yeni gelişebilecek sanayi kümeleri 
ortaya çıkabilecektir. 
Markalaşma, yenilikçilik ve turizm etkileriyle üretici hizmetlerin özellikle metropoliten alan 
merkezinde gelişeceği öngörülmektedir. Önemli geçit alanları olan Mudanya, Orhaneli, Gemlik gibi 
yerlerde Marmara Bölgesi içinde artan ilişkiler nedeniyle baskının sürmesi beklenmelidir. 
 

4.6.3.5.2. Politika Önerileri 

 
Hedefler 
 
Küresel düzlemde Bursa otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde yenilikçi ve erişilebilir bir merkez 
olmayı hedeflemelidir. Küresel düzlemde Bursa geleneksel bir üretim merkezi olmasından 
kaynaklanan güçlü konumunu kullanarak otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde yenilikçi ve erişilebilir 
bir merkez olmayı hedeflemelidir. Merkez olma misyonunu tamamlayıcı bir özellik olarak ilin turizm 
potansiyeli iyi değerlendirilmelidir. 
 
Ulus ötesi bölge içinde yani Avrupa, Güneydoğu Avrupa, Karadeniz ve Doğu Akdeniz içinde 
erişilebilirliği yüksek, önemli bir sınai üretim merkezi ve turizm merkezi olmayı hedeflemelidir. Ayrıca 
tarım ürünlerini Avrupa dışında bu ülkelere de sunmayı hedeflemelidir. Otomotiv için Turin (İtalya), 
örnek teşkil etmektedir. Tekstil ve hazır giyim için Yorkshire (İngiltere), Güney Kore ve İtalya geneli 
örnek teşkil etmekte, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin rekabetine karşı yeni stratejiler geliştirilmelidir. 
Çin’de özellikle Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong ve Fujian gibi eyaletlerdeki üretimin 
mekânsal ve kurumsal örgütlenmesi incelenmelidir. 
Turizmde Prag (Çek Cumhuriyeti) İspanya, Davos(İsviçre), İtalya şehirleri incelenmesi gereken 
merkezler olmalıdır. Gıda sektöründe İtalya, İspanya, gibi Akdeniz ülkeleri ve Hindistan’dan bazı 
uygulamalar örnek alınmalıdır. 
 
Türkiye içinde, Bursa, Sanayi açısından yerli otomobil ve yeni otomotiv ürünleri üretim merkezi 
olmayı, tekstilde suni elyaftaki konumunu fonksiyonel kumaş vb. üretim merkezi olarak sürdürmeyi, 
hazır giyim ve konfeksiyonda yeni teknolojilerin en iyi uygulandığı merkez olmayı, tarım ve gıda 
sektöründe agresif büyümeyi benimseyen rekabetçi bir merkez olmayı, turizmde ise kış ve kent 
turizmini en iyi birleştiren ve iç turizmde en hızlı gelişen bölge olmayı hedeflemelidir. 
Bu amaçlar doğrultusunda Bursa, farklı bölgelerle işbirliğine gitmeyi hedeflemelidir. Bu bölgeler 
bazen komşu bölgeler bazen de komşu olmayan fonksiyonel ilişki kurulabilecek bölgelerdir. Örneğin, 
Balıkesir, Çanakkale tarım ve gıda üretimi, Konya ve Antalya gıda tedarik zinciri, İstanbul ve Doğu 
Marmara otomotiv ve yan sanayii, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Adana, Gaziantep, 
Denizli gibi iller tekstil üretimi açısından önemli işbirliği potansiyelleri olan illerdir. Bu bölgelerle 
rekabet kadar, işbirliği de hedeflenmelidir. Turizm açısından ise öncelikle İstanbul, Eskişehir ve 
Balıkesir ile ortak potansiyellerden faydalanmak hedeflenmelidir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi 
metropoliten alanlarda yaşayanlar için önemli bir varış noktası olmak başlıca turizm hedefi olmalıdır. 
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Karadeniz havzası içinde önemli bir iç turizm varış noktası olmak da 
hedeflenmelidir. 
 
Yakın bölgesi içinde, Bursa, lider bir bölge olarak konumunu sürdürmeyi hedeflemeli, çevre iller için 
de önemli bir sanayi, kentsel hizmet ve kültür merkezi olarak varlığını sürdürmelidir. 
 
Çalışmalar sonucunda;  

 Otomotiv sektörünün İstanbul ve Doğu Marmara ile beraber olarak mekânsal planlamasının 
yapılması, üretimde ve lojistikte entegrasyon sağlanması 
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 Tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinde Adana, Gaziantep, Denizli, İstanbul, Tekirdağ, 
Kocaeli, Eskişehir gibi merkezlerle beraber stratejiler geliştirilmesi 

 Tarım-gıda sektörü için Balıkesir-Çanakkale ile üretim ve lojistik, Konya ve Antalya ile beraber 
lojistik açıdan planlama veya strateji geliştirme çalışmaları yapılması 

 Uludağ’ın kentle etkileşiminin, kent içi ulaşımın ve havayolu ulaşımı ile diğer ulaşım türlerinin 
entegrasyonunun sağlanarak şehirlerarası erişilebilirliğin iyileştirilmesi, kış turizmi ve diğer 
turizm türleri için hedef gruplarda pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, turizm ve 
perakende sektörü ilişkisin geliştirilmesi gerektiği ve burada özellikle İstanbul ile beraber 
Bursa’nın geliştirilmesi için stratejiler üretilmesi gereklilikleri ortaya konulmuştur. 

 
Politikalar 
 
Teknolojik Gelişme ve Yenilikçiliğe Yönelik Mekânsal ve Sosyal Politikalar 
Bursa’da nanoteknoloji, temiz üretim, enerji etkinliği, gıda güvenliği konularında AR-GE çalışmalarının 
yürütülebileceği teknoloji merkezi- ya da merkezleri oluşturulmalıdır. Bunlar, uluslararası ve ulusal 
ulaşım ve iletişim ağlarına kolay dahil olabilecekleri konumlarda kurulmalıdır. 
Yeni kurulan üniversite, AR-GE Merkezi gibi kurumlarda özellikle teknik donanım ve altyapıya sahip 
laboratuvar, uygulama – araştırma merkezi vb. birimlerin ihtiyaç duyacağı nitelikte elektrik, iletişim, 
atık vb. altyapının ivedilikle temin edilmesi gereklidir. 
Su tüketimini azaltacak kentsel düzenlemeler ve kentsel altyapı sistemleri tercih edilmelidir. Su 
tüketimi yüksek olan ancak kritik önemi olmayan sektörlerin gelişimi engellenmeli, mevcut 
sektörlerde su tüketimini azaltan teknolojilerin kullanımı teşvik edilmelidir. 
Birbirinden izole, aşırı ihtisaslaşmış sanayi alanları yerine, kısmen karışık, sosyal alanları bulunan 
sanayi alanları tercih edilmeli, ekonomik çeşitlilik ve çapraz ilişkilerin gelişebileceği üretim mekanları 
yaratmak hedeflenmelidir. 
Yenilikçi kültürün yaygınlaşması için, dış dünyaya daha açık ve değişimi kabullenebilen bir sosyal yapı 
oluşturulmalıdır. Bu bağlamda kültürel faaliyetlerin zenginleştirilmesi, mevcut kültürel tesislerden bu 
yönde faydalanılması amaçlanmalıdır. 
 
Girişimcilik ve İstihdama Yönelik Politika 
Büyük girişimcilerin olduğu bir ortamda, küçük girişimcilerin de yaşam alanı bulabileceği çeşitli 
ortamların sunulması gereklidir. Kuluçka adı verilen ve genellikle teknoparklar bünyesinde kurulan 
ortamlarda yeni gelişen sanayilerde faaliyet gösterebilecek küçük girişimcilere yaşam alanı 
sunulmalıdır. 
Küçük girişimcilerin kayıt dışı üretime yönelmesini engelleyebilmek için, mevcut sanayi alanlarında 
küçük girişimcilerin erişebileceği gayrimenkullerin bulunup bulunmadığı takip edilmeli, bu alanlarda 
gayrimenkul tekelleşmelerini önleyecek düzenlemelere gidilmelidir. 
Mevcut işgücünün bilgi seviyesinin yükseltilmesi için ara kademe eleman yetiştirme kapasitesi 
artırılmalıdır. Düşük nitelikli işgücünü oluşturan bireylerin, makine ya da bilgisayar kullanabilen, 
çağdaş üretim sistemleri içinde rahat çalışabilen, tedarik, üretim, kalite kontrol, pazarlama, lojistik 
gibi değer zincirinin farklı kısımlarında ihtiyaç duyulan ara kademe işleri yapabilen işgücüne 
kazandırılması için eğitim faaliyetleri kadar, bir dizi sosyal kampanya da düzenlenmelidir. Mevcut 
sanayi tesislerine ya da konut alanlarına yakın, çalışma saatlerine uygun eğitim hizmetleri Bursa 
merkezi ve alt merkezlerde sunulmalıdır. 
 
Ekonomik- Sosyal Yapıya ve Çevreye Duyarlı Ulaşım Politikası 
Bursa’dan Antalya, Erzurum, Batum, Selanik, Üsküp, Sofya, Kosova, Bosna gibi bölgesel merkez 
konumundaki havaalanlarına bağlantılar kurulması gereklidir. 
Bursa ve çevresindeki sanayi kümeleri arasında güçlü girdi-çıktı ilişkilerini destekleyecek ulaşım 
politikaları güdülmelidir. Ağır vasıta trafiğinin etkinliğinin sağlanması sanayinin rekabet gücü 
açısından önemli görülmelidir. 
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İş seyahatlerinin süresini kısaltmak ve kalitesini yükseltmek için İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
metropoliten alanlarla yüksek kapasiteli konforlu yolcu ulaşım ilişkileri kurulmalıdır. 
Bursa İli içinde malların bölge dışına çıkışını kolaylaştıracak ve uluslararası ulaşım sürelerini kısaltacak 
çözümlere odaklanılmalıdır. 
Ancak geliştirilecek ulaşım çözümlerinde belirlenen güzergâhların tarım alanlarını ve habitatları 
parçalamamasına dikkat edilmelidir. Kent içine getirilecek demiryolu hatlarının sanayi ve diğer 
kullanımlar açısından maksimum faydayı sağlayacak güzergâhlar ve istasyon noktaları belirlenerek 
projelendirilmesi de önemlidir. 
 
Yatırımların Üretken, Ekonomiyi Derinleştirici ve Yaşanabilirliği Artırıcı Alanlara Yönlendirilmesi 
Politikası 
Bu gibi spekülatif hareketler, sürdürülebilir olmayan, belirsiz bir ekonomik ortam yaratmakta ve 
yatırımların AR-GE gibi faaliyetlerden diğer faaliyetlere kaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
spekülatif emlak yatırımlarının sınırlanması ve yatırımcıların yaratıcı yaklaşımlarla yönlendirilmesi 
önem kazanacaktır. 
AVM gibi yatırımlarda küçük işletmelere de yaşam alanı sunulması ve Bursa’ya kimliğini kazandıran 
mevcut alışveriş alanlarına zarar vermeyecek düzeyde tutulmasına özen gösterilmelidir. 
Spekülatif konut hareketlerinin tarım alanları kadar, temiz gıda üretimi veya organik tarım gibi 
faaliyetlere de dolaylı zararlar verebileceği göz önünde bulundurulmalı, konut gelişimi için mevcut 
yönetmelikler dışında Bursa’ya özel kararlar geliştirilmelidir. Özellikle merkezi yönetim kararları ile 
alan tahsisi yapılan rezidans vb. turizm-konut karışık fonksiyonların turizm bahane edilerek bu alanları 
etkileme riski bulunmaktadır. Bu nedenle bu gibi fonksiyonlar için cazip olabilecek başka alanların 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
Yeni yatırımların Bursa’da yaşam kalitesini azaltıcı etkileri olup olmadığı, önemli ekosistemleri 
etkileyip etkilemediği ayrıca incelenmeli ve yatırım izinleri buna göre verilmelidir. Bu bağlamda 
merkezi yönetim kararıyla gerçekleştirilebilecek yatırımların da incelenmesi ve olası etkileri 
konusunda merkezi yönetimin bilgilendirilmesi için çaba harcanmalıdır. Yatırımcılar, yaşam kalitesi, 
sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik gibi konulardaki bölgesel ve kentsel öncelikler konusunda 
bilgilendirilmeli ve bu alanlara yönlendirilmelidirler. 
 
Rekabet Gücünün Artırılması Politikası 
Bursa’nın rekabet gücünü en olumsuz etkileyen faktör olan enerji maliyetleri olduğu için, enerji etkin 
sistemler teşvik edilmelidir. Bursa’da ve yakın çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılabilmesi için, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler nezdinde ivedilikle 
ortak girişimlerde bulunmalıdır. Enerji tüketimi daha düşük ancak çağdaş ve temiz ekonomik sektörler 
araştırılarak, bu gibi sektörlerin de gelişimi teşvik edilmelidir. 
Rekabetçi gücü olan otomotiv, tekstil ve gıda sanayilerindeki mevcut kümelerin dağıtılmaması, 
faydalandıkları sosyal ortam ve bilgi havuzundan koparılmamasına önem verilmelidir. Olumsuz çevre 
etkilerinin öncelikle altyapı yatırımları, üretim sürecine yönelik teknolojik değişiklikler ve daha etkin 
atık yönetimi ile giderilmesine çalışılmalı, eğer bu gibi yaklaşımlar sonuç vermiyor ise farklı çözüm 
arayışlarına gidilmelidir. Uluslararası rekabetçi kümeler için önemli olan toplu yerleşme ve ölçek 
ekonomileri korunmalı, kentsel çalışma alanları ile ilişkileri koparılmamalı, keza AR-GE, üretici 
hizmetler vb. faaliyetlerle ilişkileri güçlendirilmelidir. 
Başarılı otomotiv kümelerinin mekânsal ve örgütsel kurgulanması, yenilikçi tekstil kümeleri, iyi tarım 
uygulamaları ve yerel ekonomik kalkınma üzerine dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmeler 
üniversitelerle ortak yürütülen çeşitli araştırma çalışmaları yoluyla izlenmeli ve bu verilerle Bursa’daki 
mekansal-sektörel stratejiler sürekli olarak güncellenmelidir. 
Rekabetçi gücün önündeki en büyük tehditlerden birinin doğal afet riski olduğu göz önünde 
bulundurulmalı ve mevcut sanayi kümeleri ve kritik tesisler öncelikli olmak kaydıyla gayrimenkul 
stokları inşaat açısından güçlendirilmeli, doğal afetlere dayalı gelişebilecek teknolojik afetlere ilişkin 
önlemler alınmalıdır. 
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5. SOSYO-DEMOGRAFİK GELİŞİM VE İŞGÜCÜ YAPISINA İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELER 

5.1. SOSYO-DEMOGRAFİK YAPI  
2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Bursa’nın nüfusu 2.605.495 kişidir 

(TÜİK, 2011). Nüfusun yaklaşık %89‟u il ve ilçe merkezlerinde yaşamakta ve kentsel nüfus olarak 

kabul edilmektedir. Aynı oran Türkiye için %76‟dır. Yaş gruplarına göre bakıldığında 15-64 yaş 

arasındaki nüfusun oranı %70‟tir. 

Geçmiş dönemlere bakıldığında Bursa’nın kentleşme oranı yüksek kozmopolit bir nüfus barındırdığı 

gözlenmektedir. Aytaç (2004) 1875 yılında Bursa merkezinde 22.826 İslam ve 12.883 gayrimüslim 

olmak üzere 35.709 kişi yaşadığını belirtmektedir. Aynı kaynağa göre Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde il Balkanlar ve Kafkasya’dan yoğun olarak göç almış ve ildeki nüfusun çeşitliliği 

artmıştır. Bununla birlikte sanayileşme konusunda da önde giden ilde kentsel nüfus da hızla artmıştır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca ilin kentsel ve kırsal nüfusları ile kent nüfusu oranında artış görülmektedir. 

İldeki kentleşme oranı seçilmiş iller ile karşılaştırıldığında Bursa’nın kentleşme oranı %88 olup, 

Eskişehir, Adana ve Gaziantep ile birlikte aynı seviyede yer almaktadır. 

Bursa’nın yıllık nüfus artış hızı ‰17 olup 2009 yılı itibariyle Türkiye iller sıralamasında 21. sırada yer 

almaktadır (TÜİK, 2009). Net göç oranı ise %6’dır. 2008-2009 aralığında %4 olan bu oranla, Bursa iller 

sıralamasında 15. sırada yer almıştır. 

5.1.1. Bursa’nın Türkiye içindeki durumu 

5.1.1.1. 1990, 2000 ve 2008 döneminde yaş yapısı 

Toplam yaş profillerinin 1990-2008 döneminde değişimine bakıldığında, 1990 – 2008 döneminde 

Bursa iktisaden aktif üretken nüfusu yaşlanmıştır. Kentsel yaş profillerine bakıldığında, Bursa nüfusu 

iktisaden aktif üretken yapısını korumakta, hatta Türkiye kentsel yaş profilleri içinde daha gençleşir 

görünmektedir. Kırsal nüfus yaş profillerine bakıldığında ise Bursa’da yaşlı nüfus yoğunlukla temsil 

edilmektedir Tablo 18 (Türkiye 1990, 2000 ve 2008 Seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel 

Değişim). 
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Tablo 18 Türkiye 1990, 2000 ve 2008 seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim  

Türkiye 1990, 2000 ve 2008 Seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim 

iller  1990 ayırtedici yaş kipi  2000 ayırtedici yaş kipi  2008 ayırtedici yaş kipi 

BURSA Üretken ve yaşlı Yaşlılar ve üst - orta yaş üretkenler Yaşlı ve orta üretkenler (45-54 yaş - 

30-39 yaş) 

İstanbul Üretken ve yaşlı Genç ve orta üretkenler Orta ve genç üretkenler 

Güney 

marmara 

En yaşlılar ve genç üretkenler En yaşlılar ve yaşlı üretkenler (Ba, Ç); 

Yaşlılar ve orta üretkenler (Bi) 

En yaşlılar ve yaşlı üretkenler (Ba, Ç); 

Yaşlılar ve orta üretkenler (Bi, Y) 

Doğu 

marmara 

Üretken ve yaşlı (K); Üretken (S) Yaşlılar ve üst - orta yaş üretkenler 

(S); Genç ve orta yaşlı üretkenler (K) 

Orta ve genç üretkenler (K); yaşlılar ve 

yaşlı üretkenler (S) 

Trakya Üretken ve yaşlı (T); En yaşlılar 

ve genç üretkenler (E, K) 

Yaşlılar ve orta yaş üretkenler (T); En 

yaşlılar ve yaşlı üretkenler (E, K) 

Orta ve genç üretkenler (T); En yaşlılar 

ve yaşlı üretkenler (E, K) 

Ankara Üretken ve yaşlı Genç ve orta yaşlı üretkenler Orta ve genç üretkenler 

İzmir Üretken ve yaşlı Yaşlılar ve orta yaş üretkenler Yaşlılar ve orta üretkenler 

Adana Gençler Gençler ve genç üretkenler Gençler ve genç üretkenler 

Eskişehir Üretken ve yaşlı Yaşlılar ve orta yaş üretkenler Yaşlılar ve orta üretkenler 

Denizli Üretken ve yaşlı Yaşlılar ve üst - orta yaş üretkenler Yaşlılar ve orta üretkenler 

Gaziantep En gençler En gençler ve genç üretkenler En gençler ve genç üretkenler 

Antalya Üretken ve yaşlı Genç ve orta üretkenler Orta ve genç üretkenler 

Kayseri Gençler Genç ve orta üretkenler Gençler ve genç üretkenler 

Trabzon Gençler Genç ve orta üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler 

Samsun Gençler Genç ve orta üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler 

Malatya Gençler Gençler ve genç üretkenler Gençler ve genç üretkenler 

Erzurum En gençler En gençler ve genç üretkenler En gençler ve genç üretkenler 

Türkiye 1990, 2000 ve 2008 Kentsel Nüfus Seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim 

iller  1990 ayırtedici yaş kipi  2000 ayırtedici yaş kipi  2008 ayırtedici yaş kipi 

BURSA Üretkenler (30-64) ve yaşlılar      Üst - orta üretkenler (40-54) ve 

yaşlılar 

Orta, üst – orta (35-44 ve 50-59) ve 

genç üretkenler 

İstanbul Genç - orta üretkenler ve yaşlılar         Orta ve genç üretkenler Genç ve orta üretkenler 

Güney 

marmara 

Üretkenler ve yaşlılar       Yaşlılar (Ba); Üst - orta üretkenler ve 

yaşlılar (Bi); orta ve ileri yaş üretkenler 

ve en yaşlılar (Ç) 

En yaşlılar; yaşlı ve orta üretkenler 

(Ba, Y); Yaşlılar ve orta üretkenler (Bi); 

farklılaşmış: genç ve yaşlı üretkenler (Ç) 

Doğu 

marmara 

Genç üretkenler (K); Genç - orta    Üst - orta yaş üretkenler ve yaşlılar 

yaşlı üretkenler ve yaşlılar (S)       (S); Orta ve genç üretkenler (K) 

Genç ve orta üretkenler (K); Yaşlılar ve 

orta üretkenler (S) 

Trakya Üretkenler ve yaşlılar        Üst - orta üretkenler ve yaşlılar (T); 

üst orta üretkenler ve en yaşlılar (E, K) 

Genç ve orta üretkenler (T); gençler ve 

yaşlı üretkenler (E); 35 yaş ve üstü (K) 

Ankara Genç - orta üretkenler ve yaşlılar    Üst - orta yaş üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta üretkenler 

İzmir Üretkenler ve yaşlılar        Orta ve üstü üretkenler ve en yaşlılar En yaşlılar ve yaşlı ve orta üretkenler 

Adana En gençler                      En gençler Gençler 

Eskişehir Üretkenler ve yaşlılar        Orta ve üstü üretkenler ve en yaşlılar 35 yaş ve üstü 

Denizli Genç - orta üretkenler ve yaşlılar    Üst - orta yaş üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta üretkenler 

Gaziantep En gençler                Gençler ve genç üretkenler En gençler ve genç üretkenler 

Antalya Genç - orta üretkenler ve yaşlılar    Üst - orta yaş üretkenler ve yaşlılar Genç ve orta üretkenler 

Kayseri Gençler  En gençler Gençler 

Trabzon Genç üretkenler  Orta ve genç üretkenler Yaşlılar ve orta üretkenler 

Samsun Genç üretkenler  Üst - orta yaş üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta üretkenler 

Malatya Gençler  En gençler Gençler 

Erzurum En gençler  Gençler ve genç üretkenler En gençler ve genç üretkenler 

Türkiye 1990, 2000 ve 2008 Kırsal Nüfus Seçilmiş İller Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim 

iller  1990 ayırtedici yaş kipi  2000 ayırtedici yaş kipi  2008 ayırtedici yaş kipi 

BURSA Yaşlılar ve orta üretkenler Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler Yaşlılar ve orta ve yaşlı üretkenler 

İstanbul Genç ve orta üretkenler Genç ve orta üretkenler Üst – orta ve orta üretkenler ve yaşlılar 

Güney 

marmara 

Yaşlılar ve orta yaşlı üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler En yaşlılar ve üst - orta üretkenler; Üst 

– orta ve orta üretkenler ve yaşlılar (Y) 

Doğu 

marmara 

Üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler (S); 

Genç ve orta üretkenler (K) 

Üst – orta ve orta üretkenler ve yaşlılar 

(K); Yaşlı üretkenler ve yaşlılar (S) 

Trakya Yaşlılar ve orta üretkenler Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler (T); 

Yaşlılar ve yaşlı üretkenler (E, K); 

Üst – orta üretkenler ve yaşlılar (T); 

En yaşlılar , üst - orta üretkenler (E, K) 

Ankara Üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler 

İzmir Yaşlılar ve orta üretkenler Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler 

Adana Gençler Gençler ve Yaşlılar Yaşlı üretkenler ve yaşlılar 

Eskişehir Yaşlılar ve orta yaşlı üretkenler Yaşlılar ve yaşlı üretkenler En yaşlılar ve üst - orta üretkenler 

Denizli Üretkenler ve yaşlılar Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler Üst – orta ve orta üretkenler ve yaşlılar 

Gaziantep En gençler En gençler En gençler ve genç üretkenler 

Antalya Üretkenler ve yaşlılar Genç ve orta üretkenler Orta üretkenler 

Kayseri Gençler Gençler ve Yaşlılar Yaşlı üretkenler ve yaşlılar 

Trabzon Gençler Yaşlılar ve orta ve genç üretkenler Yaşlı üretkenler ve yaşlılar 

Samsun Gençler Gençler ve Yaşlılar Yaşlı üretkenler ve yaşlılar 

Malatya Gençler Gençler ve Yaşlılar Genç üretkenler ve gençler 

Erzurum En gençler En gençler En gençler ve genç üretkenler 
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5.1.1.2. 1990 ve 2000 dönemi doğum yerleri 

İl düzeyinde yapılan incelemelerde Bursa nüfusunun doğum yeri açısından Türkiye’deki hangi diğer 

iller ile benzer yapıda olduğu açığa çıkmaktadır. Genel olarak Bursa doğum yeri özellikleri olarak 

metropol iller ile beraber gözlenmektedir. 

5.1.1.3. 1990, 2000 ve 2008 döneminde eğitim 

1990-2008 döneminde Bursa eğitim profilinin üst-orta eğitim grubundan üst eğitim grubuna 

yükseldiği görülmektedir. Kentsel nüfusun eğitim profilleri ayrıca incelendiğinde, Bursa’nın 2008’de, 

1990 ve 2000’deki yüksek eğitimli düzeyinin biraz altına düştüğü görülür. Bursa Türkiye’de hem 

yüksek eğitimlilerin hem de ilkokul mezunlarının yoğunlukla temsil edildiği sayıca az iller arasındadır. 

Kırsal nüfusun eğitim profili incelendiğinde ise Bursa’nın özellikle Türkiye’nin batısındaki tarımcı iller 

ile birlikte orta düzeyde olduğu gözlenir (Tablo 19)   
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Tablo 19 Türkiye 1990, 2000 ve 2008 seçilmiş iller Eğitim Profillerinde Niteliksel Değişim  

 

5.1.2. Bursa İli Toplumsal Peyzajında Dönüşüm: Bursa ilçeleri ve 1990-2000-2008 

döneminde değişim 

Bursa ilçeler arası toplumsal verileri bu bakış açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki noktalar 

vurgulanabilir; 

1. 2000-2008 döneminde Bursa metropoliten alanında nüfus artış hızı önemli ölçüde yavaşlamış 

durumdadır. Nitekim 1990-2000 döneminde %52 düzeyinde artarken bu oran son sekiz yılda %16 

düzeyine inmiştir. Nüfus artış hızının azalması önemli, ancak daha önemli değişiklikler kentsel ve 

kırsal nüfusun gelişiminde izleniyor. 1990lar’da Bursa, Türkiye ortalamasının üzerinde kentleşmiş bir 

ildi. Nüfusun yüzde 72.2’si kentlerde yani belediye sınırları içindeki kesimlerde yaşıyordu. 

2. 1990-2000 aralığında toplam nüfus artışı mutlak sayı itibariyle % 52, belediye sınırları içindeki nüfus 

%62 iken, kırsal nüfus artışı %27 oranında kaldı. Ne var ki yerleşik tanım uyarınca kent belediye 

sınırları içinde yaşayan nüfus, kır ise belediye sınırları dışında kalan kesim şeklinde tanımlanırsa, 
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kentleşme oranının çok fazla değişmediği, kentli nüfus payının 3.8 puan artışla %76.2’ye yükseldiği, 

kır nüfusunun ise 1990’a referansla 4.4 puan azalarak % 23.2 düzeyine indiği anlaşılıyor. 

3. 1990-2000 döneminde Türkiye büyük şehirlerinin sergilediği büyüme dinamikleri, büyük şehir 

çeperindeki yeni oluşumun yerleşik idari sistem tarafından yönetilemeyeceği anlamına geliyor. 

Bursa’da yaşanan büyük değişim işte bu sürecin bir sonucu: Bursa belediye sınırlarının genişletilmesi 

sonucunda büyükşehir mücavir alanındaki bir çok bucak ve köyün bu statülerini yitirerek mahallelere 

dönüştürülmesi kırsal nüfus payını 2000 yılına göre %40 gerileterek %12 düzeyine geriletiyor. Kent 

nüfuslarının payı ise 2000 yılına göre %33 artışla %88’e yükseliyor. 

4. 2000 yılından sonra her dört kişiden birinin belediye sınırları içinde yaşamaya başlaması ve il 

nüfusunun sergilediği hızlı artış, belediye teşkilatı oluşturmak için 2000 kişilik sınıra erişmeyen çok 

sayıda yerleşmenin işlevsel olarak kentlerle bütünleşmesine yol açmış durumdaydı. Bu bağlamda 

belediye sınırlarının genişletilmesi, bir fiili durumun teslimi, özerk belediye oluşumunu engelleyerek 

büyükşehir ve metropoliten planlama yetkisinin arttırılması anlamına gelir. Bu büyük idari 

dönüşümün muhalefetle karşılaşmadan uygulanabilmesi kentsel bölge oluşum sürecinde kritik eşiğin 

aşıldığının, idarenin yanı sıra bu bölgelerin sakinleri tarafından tescili anlamına gelir. 

5.1.2.1. Yaş Yapısı 

Mudanya, İznik, Yenişehir, ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde ileri yaş gruplarındaki zayıf yığılma 

değerlendirmeye alınmadığı taktirde 1990 yılında büyükşehir ile İstanbul, Eskişehir ve İzmir yolu 

üzerindeki komşu ilçelerde genç ve aktif nüfus yoğun yaş profilleri vardı. Büyükşehir, Eskişehir yolu 

üzerinde İnegöl, Yalova yolu üzerinde Gürsu ve Orhangazi, güneyde Orhaneli ve Keles’te genç 

nüfusun ağırlık taşıdığı; Mudanya, Karacabey, M.Kemalpasa, Harmancık, doğuda İznik ve Kestel’de 

ileri ve orta yaşlı yoğun, Yenişehir’de ileri yaştakilerle gençlerin birlikte yoğunlaştığı tekil yaş profilleri 

gözleniyor. 

Kentsel nüfusun hangi yaşlarda yığıldığını gösteren ikinci sıradaki kipler toplam nüfusa ilişkin 

değerlendirmelerden çok farklı değildir. 1990 Bursa nüfusunun %77’sinin belediye sınırları içindeki 

alanlarda yaşadığı dikkate alınırsa bu şaşırtıcı değildir. 1990’da genç ve yaşlı nüfusun birlikte 

yoğunlaştığı güney ve doğu çeper ilçe nüfuslarının giderek yaşlandığı, orta ve ileri yaşlı nüfusun 

yoğunlaştığı Karacabey, Mustafa Kemal Paşa ve Kestel’in bu özelliklerini koruduğu görülmektedir. 

Yoğun göç akımlarının sonlandığı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 1990’daki genç nüfus karakterlerini 

korumuşlardır. 2000-2008 döneminde birçok köyün büyük şehire bağlı mahalleleye dönüştürülmüş 

olması ilçeler arası yaş farklarını ve makası daraltarak belirsizleştirse de, kendi içinde 

değerlendirildiğinde yerleri ayırt edici kılan sıfatların fazla etkilendiği söylenemez. Nitekim göçe ve 

idari sınır değişiminin tüm etkilerine rağmen güney ilçeleri en yaşlı nüfusun, anakent ve Nilüfer 

iktisaden aktif yaş gruplarındaki nüfusun, zengin tarım toprakları üzerindeki ilçeler ise orta ve ileri 

yaşlardaki nüfusun yoğunlaşma alanlarıydı. 

1990-2008 döneminde Bursa’da kırsal nüfus oranı %23’ten %12’ye düşmüştür. 1990- 2000 

döneminde 4 puanla sınırlı kalan bu düşüş, çok sayıda köyün mahalleye dönüştürülmesi sonucu 2000-

2008 döneminde mutlak sayılar itibariyle %400 azalmıştır. Bu nedenle 1990-2000 ve 2000-2008 

dönemlerini ayrı başlıklar altında incelemek yararlı olur. Bursa ilçelerinde kırsal nüfus yaş yapısının 

ayırt edici bileşenlerini tanıtan permüte tablo üzerinde üç küme seçilebilmektedir. Büyükşehir’i 

oluşturan ilçeler ileri yaşlardaki nüfusun görece yoğun, orta yaşlı ve gençlerin görece seyrek temsil 

edildiği ancak hiçbir yaş grubunun beklenen yoğunluk düzeyinin çok üzerine çıkmadığı ve çok altına 
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düşmediği farklılaşmış yaş yapıları vardı . Kuzeyde Orhangazi; batı, doğu ve güneydoğu komşuları 

(Karacabey, Mustafakemalpaşa Yenişehir) (Gemlik, Kestel, Mudanya) ve Keles ilçelerinde bu profil 

gözleniyordu. Bu farklılaşmış yapıya atıfla tarımsal etkinliklerin konut ve işyeri desantralizasyonuyla iç 

içe geçtiği kentsel bölge oluşum sürecinde önemli mesafe alındığı söylenebilir. Uludağ üzerindeki 

Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve kuzey doğudaki İznik ilçelerinde genç ve ileri yaştaki nüfusun 

birlikte yoğunlaştığı, farklılaşma düzeyi daha düşük bir yaş yapısı gözleniyordu. Osmangazi ve Yıldırım 

ile komşuları Gürsu ve İnegöl ilk iki gruptan tümüyle farklı, genç nüfus yoğun bir yaş profili vardı. Buna 

karşılık üçüncü gruptaki ilçelerde yoğunlaşma çok daha belirgindir. Söz gelimi 20-24 yaşlardaki kırsal 

nüfusun yarıdan fazlası, kırsal nüfus payı %40’la sınırlı ana kentte gözlenmektedir. 

En genel ifadesiyle kırsal nüfusun yaş yapısı itibariyle farklılaşma kalıbı yoğun göç alan metropoliten 

ana kentin genç yaşlardaki nüfusun ayırt edici düzeyde yoğun, Uludağ üzerindeki erişilebilirlik 

açısından göreli dezavantajlara sahip bölgenin yaşlı ve genç yaşlardaki nüfusun birlikteliği ve görece 

düşük farklılaşma sergileyen bir kesimin ana kentin kuzeyinde tarımsal faaliyetin metropoliten 

desantralizasyon süreçleriyle örtüştüğü, tüm yaş gruplarının nüfus paylarına yakın düzeyde 

yoğunluklarla temsil edildiği farklılaşmış nüfus yapıları gözlenmektedir. Sayısal farklılaşma açıkça 

okunabilmektedir. Sözgelimi ileri yaşlardaki nüfusun (70-74, 75+, ve 55-69) nüfusun 2/3’ü kırsal 

nüfusun sadece 44’ünün ikamet ettiği birinci kümedeki ilçelerde toplanmıştır. Küçük düzensizlikler 

dışında yaş gruplarının ileri yaşlardan gençlere anlamlı dizilişine atıfla Bursa ilçelerin kırsal nüfusunun 

üç ana grupta toplanabileceği söylenebilir. Uludağ üzerinde ve ovada yer alan (Büyükorhan, 

Yenişehir) ilçeleri genç ve yaşlı nüfusun birlikte yoğunlaştığı, (Harmancık, İznik, Mudanya) ile 

(Karacabey, Kestel ve Mustafakemalpaşa) ilçeleri ileri yaşlardakilerin yanı sıra en gençlerin ve orta ve 

ileri yaştaki nüfusun yoğunlaşma alanı olarak öne çıkar. Nihayet Büyükşehir’i oluşturan ilçeler, 

komşuları ve İnegöl iktisaden etkin nüfusun yoğunlaştığı bölgeler şeklinde öne çıkar. 

2008’de Bursa genelinde kırsal nüfus kayda değer ve anlamlı bir katman oluşturmayan, herhangi bir 

nedenle idari statü değişiminin dışında kalan nüfusu kapsayan bir kategoridir. Bu nedenle 2008 yılına 

ait idari sınır ve statü değişiminden arta kalan köy yerleşmeleri kapsayan kırsal nüfus katmanını 

gözlem sayısının az ve eşitsiz dağılımını dikkate alarak ihtiyatla değerlendirmek gerekir. Bu ihtiyati 

kayıtlar altında: 69-69 ve 70-74 ileri yaşlardaki nüfusun yaygın dağıldığı, büyükşehir çeperleri dışında 

anlamlı bir yığılma olmadığı, (diğer bir deyişle kırsal nüfusun yaşlı olduğu), büyükşehir çeperinde kırsal 

alanda gözlenen farklılaşmış1 yaş profillerinin nüfus ve işyeri desantralizasyonundan kaynaklandığı, 

Nilüfer ve Gemlik Orhangazi kırsal alanında 20-24 ve daha ileri yaş grupları birlikteliği, Kıray’ın 

saçaklanma kavramıyla işaret ettiği, sanayi ve hizmet işyerleri ile konut desantralizasyonunun 

tarımsal üretimin ve kırsal mülk sahipliğinin bileşik sonucu şeklinde yorumlanabilir. 

Harmancık, Keles, ve bir ölçüde Kestel’de gözlenen çocuk (5-14) ve yaşlı nüfus (70-74) birlikteliği de 

örnekleme giren kişi sayısının düşüklüğü nedeniyle ihtiyatla yorumlanmalı. Birliktelik; sayımın de-

facto niteliği, bu yerleşmelerin metropole yakın oluşları, hareketlilik, mevsimlik göç vb. etkenlerle 

ilişkilendirilebilir. Bu konuda daha ayrıntılı ve derin incelemeler gerekebilir. Son olarak yerleşmelerin 

idari statülerindeki büyük değişim nedeniyle 2008 ADNKS kırsal nüfus bilgilerinin Bursa ilinin tümüne 

ilişkin bir katman gibi haritalaması yanlış yönlendirici olabilir. 

Özet olarak, toplam yaş profillerinin 1990-2008 döneminde değişimine bakıldığında, Anakent 

(Osmangazi, Yıldırım), ve Nilüfer ayırt edici genç profilini korumuştur. Batı çeper (Karacebey, 

M.Kemalpasa), doğu çeper (Yenişehir, İznik) ve Mudanya 1990 ve 2000 yıllarında orta-ileri yaşların 
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temsil edildiği profillere sahipken, 2008 yılında bu ilçelerde yaşlıların temsil edildiği profiller 

ağırlıktadır. Buna karşılık, İnegöl yaşlı nüfus profilinden genç ve orta yaşlıların temsil edildiği profile 

değişmiş; Orhaneli, B.Orhan, Harmancık ve Keles’te yaşlı ve genç nüfus profili 1990 yılında beraber 

yer alırken, 2000 ve 2008 yıllarında bu ilçelerin profili sırasıyla yaşlı ve en yaşlı olarak değişmiştir. 

Kentsel yaş profillerine bakıldığında, Osmangazi ve Yıldırım’da, toplam yaş profillerinde olduğu gibi, 

gençler ağırlıklı olarak temsil edilirken; Nilüfer’in kent nüfusu, genç nüfusun ağırlıklı olduğu 

süperpozisyonun aksine, yaşlı nüfustan orta yaşa doğru değişen bir profil sergilemektedir. 2000 yılı 

doğu çeperdeki yaşlı, genç ve ileri orta yaşlı birlikteliği ayrı tutulursa batı çeper ve doğu çeperin 

kentsel profillerine bakıldığında, ağırlıklı olarak yaşlıların bulunduğu görülmektedir. Gemlik, 

Orhangazi ve Mudanya’nın 1990 yılında iktisaden aktif yaş profilinden oluştuğu, 2008’e gelindiğinde 

ise yaşlılar profiline sahip olduğu görülmektedir. Kırsal nüfus yaş profillerine bakıldığında anakent 

1990 yılında farklılaşmış ve çocuk-genç profiline sahipken, 2000 yılında genç yoğunluklu, 2008’de ise 

genç ve yaşlı birlikteliğinin görüldüğü bir yaş profili sergiler. Nilüfer ise 1990-2008 arası gittikçe 

gençleşmiştir (Tablo 20)  
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Tablo 20 Bursa 1990 ve 2000 Yaş Yapısı Profillerinde Niteliksel Değişim 

 

Göç sürecinin yaş seçici (age selective) niteliğinin mahallelerin yaş profilinde önemli farklılaşmalara 

yol açtığı, yoğun göç alan mahallelede gençlerin, yerli ve yöre doğumluların yoğun yaşadığı bölgelerde 

de ileri yaştaki nüfunun yoğun yaşadığı ikili bir yapı oluşturduğu bilinir. İstanbul örneğinde açıkça 

izlenebilen bu ikili yapının bir benzeri Bursa metropoliten alanında da kolayca izlenebilmektedir. 

Bursa Büyükşehir alan sınırlarının değişimi sonucu, mozaiği andıran yeni bir yaş haritasının oluştuğu 

anlaşılmaktadır. 

2008 yılı ilçe yaş profilleri için üretilen haritanın yüksek çözünürlüğe geçirilmiş versiyonu olmasına 

rağmen yeni yaş haritasının yeni eğitim haritasından daha karmaşık olduğu söylenebilir. 

Bursa Büyükşehir sınırları içindeki mahalle nüfusunun yaş profilleri incelendiğinde: 
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Yoğun göç alan mahallelerde genç, yerli ve/veya beyaz yakalı nüfusun yoğunlaştığı kesimlerde ileri 

yaşlardaki nüfus yoğundur. Bu ayrıştırma, genç nüfus yoğunluğu ile öne çıkan Nilüfer, Osmangazi, 

Gürsu ve Yıldırım ilçeleri ile metropoliten alana son dönemde katılan Mudanya, Kestel ve Gemlik’in 

kendi içlerinde çok farklı yaş profilleri barındıran bir demografik mozaiğe işaret eder. Yaş yapısının 

görece kararlılığı dikkate alınırsa bu farklılaşma çevre düzeni ve kamu malı tahsisi konusunda ilginç 

girdiler sağlayabilir. 

• Yerli/tarımsal nüfusun yoğunlaştığı kesimlerin, yakın tarihlerde mahalle statüsü kazanan ova içi 

köylerin ileri yaşlardaki yoğunlaşma ile öne çıktıkları, buna karşılık yoğun göç alan ve mavi yakalı 

işgücünün yoğunlaştığı kesimlerde genç nüfusun dikkat çekici yoğunlaşma sergilediği görülmektedir. 

• Bursa’da gözlenen yapı Bu açıdan İstanbul metropoliten alanında gözlenen örüntüden genelde çok 

farklı değildir. Ne var ki Bursa’nın aynı anda yoğun mavi ve beyaz yakalı göç alması nedeniyle genç 

nüfus gruplarının yoğunlaştığı bölgeleri mavi yakalı, yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeleri de beyaz 

yakalı örgütlü kesim şeklinde yorumlamak yanıltıcı olabilir. İstanbul ‘dan kat kat geniş zengin tarım 

alanlarına sahip Bursa ‘da Yaşlı nüfusunun yoğunlaştığı kesimler beyaz yakalı işlerde uzmanlaşmış 

nüfusun yoğun olduğu bölgeler olabildiği gibi, tarımsal nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler de 

oluşturabilmektedir. Benzer şekilde genç nüfusun yoğunlaştığı mahalleler mavi yakalı yoğun şeklinde 

ele almak yanlış yönlendirici olabilir. 

5.1.2.2. Doğum yerleri 

Metropolitenleşme süreci ilerledikçe göçmen çocukları yöre doğumlu sayılsa bile, yöre doğumlu 

nüfus azınlığa düşer. 1990 yılında İstanbul’da yerel nüfus azınlıkta, İstanbul doğumlu yaşlı nüfus oranı 

%10’un altındaydı. 1990’da Bursa henüz bu noktada olmasa da hızla bu noktaya doğru ilerliyordu. 

Nüfusun %72’sinin yaşadığı kentsel kesimde Bursa doğumluların payı göçmen çocuklarının Bursalı 

olduğu varsayıldığında %61’e inmişti. Buna karşılık nüfusun %28’inin yaşadığı belediye sınırları harici 

kesimde Bursa doğumlular açık ara çoğunluktaydı (%90). 

Kent ve Kır nüfusları birlikte değerlendirildiğinde: Anakent ve komşu ilçelerde Bursa doğumluların il 

genelindeki yoğunluklarından daha düşük yoğunluklarla temsil edildiği, çeperde ise kat kat üzerinde 

yoğunluk sergiledikleri görülmektedir. Göçmen gruplar açısından bunun tam tersinin geçerli olduğu, il 

içi nüfus payları %2,7 ile sınırlı Trakya, Bolu, Kocaeli doğumluların %70’inin anakentte yaşadığı 

gözlenmektedir. 

Metropoliten illerde doğanlar açısından da benzer bir durum vardır. 1990’da Bursa nüfusunun 

%7.7’sini oluşturan bu grubun %90’ı il nüfusunun %65’inin büyükşehir ilçelerinde yoğunlaşmıştı. 

Göçmen topluluklar tek tek incelendiğinde farklılaşma daha da çarpıcı hal alır. Örnek vermek 

gerekirse, 1990’da Artvin doğumluların %52’si nüfusun sadece %24’ünün yaşadığı Yıldırım ve Gürsu 

ilçelerinde toplanmıştı. 

“Kırsal nüfus” yerli ve yöre doğumlular, kentsel nüfus ise Bursa’ya “dışarıdan gelenler” açısından 

“zengin” katmanlardır. Kentsel nüfusun köken profilleri ayrıca ele alındığında bazı göçmen 

toplulukların “ayırt edici” dağılım kalıpları sergilediği, uyumlu (congruent) dağılım kalıpları sergileyen 

bazı toplulukların ilginç birliktelikler oluşturduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Tunceli 

doğumluların %46’sı nüfusun sadece %8’inin yaşadığı üç ilçede yaşarken; Trakya ve Balkan ülke 

doğumluların %55’i, nüfus payı %37 ile sınırlı Osmangazi ve Orhangazi’de yoğunlaşıyordu. Artvin ve 

doğu kökenlilerin %69’unun İç Anadolu kökenlilerin %60’ının yaşadığı Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde 
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toplandıkları izlenebilmektedir. Kentsel nüfus içinde %59 pay sahibi Bursa ve komşu il doğumluların 

oluşturduğu küme her yerde en büyük grubu oluştursa da; Kestel, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu 

ilçelerinde il genelindeki ağırlıklarının altında bir oranla temsil edilmekteydi. Bursa’da yapılan odak 

grup çalışmalarında sık sık dile getirilen doğu kökenli göçmen toplulukların il genelinde önemli bir 

ağırlığa sahip olmadıkları, eleştirinin belirli kesimlerde yoğunlaşmayla ilgli olabileceği anlaşılmaktadır. 

Bursa kırsal nüfusu ayrı bir katman olarak değerlendirildiğinde: Toplam nüfusun %78’ini oluşturan 

Bursa, İstanbul ve komşu il doğumluların uyumlu dağılım kalıpları sergiledikleri, Uludağ üzerindeki 

erişilebilirliği düşük ilçeler ile anakentin doğu ve batısındaki zengin tarım topraklarına sahip İznik, 

Yenişehir, Mustafa Kemalpaşa ilçelerinde yöre doğumlu oranının %90’ın üzerinde olduğu, Buna 

karşılık İstanbul dışındaki metropoliten kentler ve çevre il doğumluların %90’a yakınının anakent ve 

anakente komşu ilçelerin kırsal alanında, Bursa’da kırsal alanda yaşayan Batmanlıların %86’sı, Muş ve 

Vanlıların %89’u, İç Egeliler ’in %75’i nüfus payı %38 ile sınırlı bu ilçelerde kümelendiği, Metropoliten 

süreçlere eklemlenme açısından dezavantajlı güney ilçelerinde yöre doğumlu oranının yüksek olduğu, 

Bursa’ya il dışından gelenlerle Bursa ve yöre doğumluların yoğunlaştığı bölgelerin iki farklı alanda 

yoğunlaştıkları, Büyükşehir kuzeyindeki kırsal alanda ve ova köylerinde mavi ve beyaz yakalı 

metropoliten faaliyetlerle yoğun ilişki içine girerek tarım dışı faaliyetlere katılan göçmen 

topluluklarının yerleşimi sonucu tedricen azalan tarımsal olmadığı, üretimin artık ayırt edici 

Metropolün işlevsel sınırlarının gelişmesiyle tarımsal önemi azalan ova köylerinin fiilen birer 

mahalleye dönüştüğü Yakın tarihlerde gerçekleştirilen idari statü değişimlerinin en az on yıl önce 

başlamış bir sürecin doğal sonucu veya resmen tescili anlamına geldiği söylenebilir. 

Karmaşık içinden çıkılmaz metropoliten alanlarda, herkesin herkesle yanyana bulunabildiği ve 

çoğunluk birbirini tanımadığı düşünülen konut bölgelerinde anlamlı bir köken coğrafyasından söz 

etmek şaşırtıcı gelebilir. Mahallelerin doğumyeri profillerini sergileyen çapraz tablolarda hiçbir 

hücrenin boş olmayışı hemen her mahallede her tür insana rastlama olasılığı, anlamlı bir köken 

coğrafyasının varlığı kunusunda haklı şüpheler doğurabilir. Ne var ki, basit mevcudiyeti yeterli 

görmeyip manidar yığılma ve seyreklikleri açığa çıkarmayı amaçlayan bir indirgeme 

sonuçlandırıldığında hemen her metropolde tarihsel koşullar ve olumsallıklarla açıklanabilecek bazı 

istisnalara rağmen okunaklı köken coğrafyalarının oluştuğu görülmektedir. Salt ekonomik süreçler ve 

teşvik edici faktörler tarafından yönlendirilmiş olsa göçmenin yerel toplumsal bağlama eklemlenme 

sürecinin okunaklı ve kalıcı örüntüler üretmesi pek beklenemez. Oysa sürecin toplumsal ağlar içinde 

denetlendiğini etnik iş bölümü, iş pazarı bölünmesi (labor market segmentation) kavramının önemine 

işaret eden yeni göç kuramı, ekonomik faktörün önemini tümüyle yadsımamakla birlikte ekonomik 

güdüleme, gelir farklı gediği (income gap) gibi basit modelleri ve ekonomik indirgeyiciliği doyurucu 

bulmaz. Göçmenin kente eklemlenme süreci eknomik faktörlerin yanısıra toplumsal ekonomik 

faktörlerle denetlenen karmaşık bir toplumsal süreçtir. 

İstanbul gibi Balkanlardan yoğun göç alan ve almaya devam eden Bursa Büyükşehir alanında tıpkı 

İstanbul’da olduğu gibi: 

a Balkan göçmenleri, 

b Anadolu’nun farklı 

yörelerinden gelenler iki ana grubu oluşturur. 
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5.1.2.3. Eğitim 

Harmancık, Orhangazi Büyükorhan ve Keles’te eğitim düzeyi en alt düzeydeydi. Yüksek eğitimliler 

düşük oranda temsil ediliyordu. Anakentin kuzey ve doğu komşuları Orhangazi İznik, Yenişehir, Kestel, 

Gürsu ile batı komşuları Karacabey, M. K. Paşa’da, diplomasız okuryazar ve ilkokul mezunu yoğun, 

lise, yüksekokul ve fakülte mezunlarının seyrek temsil edildiği eğitim profilleri vardı. Okuryazar 

nüfusun güney ilçelerinden daha yoğun oluşu nedeniyle bu kümedeki profilleri orta alt düzey şeklinde 

etiketledik Ana kentin kuzey-batı ve kuzey komşuları Nilüfer, Mudanya ve Gemlik diplomasız okur 

yazarların, ilkokul ve meslek lisesi mezunlarının görece zayıf yığılma sergilediği, diğer kiplerdeki 

nüfusun beklenene yakın yoğunluklarla temsil edildiği bu profili farklılaşmış profil şeklinde 

adlandırdık. 

1990’da Bursa’daki üniversite mezunlarının %72,1’i, lise mezunlarının %71’i, yüksekokul mezunlarının 

%60’ı, meslek lisesi bitirenlerin %66’sı, okul çağı nüfusunun sadece %51,4’ü Osmangazi ve Yıldırım’da 

kümelenmişti. Lise ve üzeri diploma sahiplerinin dikkat çekici yoğunluğunu dikkate alarak bu iki ilçe 

en üst (eğitim düzeyli) şeklinde etiketlendi. 

Bursa kentsel okul çağı nüfusu örneklemde 56,900 kişiyle temsil ediliyordu, yani yaklaşık 1,1440 000 

kişiden oluşuyordu. Katmanlaştırıldığında ilçelerin en alt eğitim düzeyinden en üst eğitim düzeylerine 

sıralandığı hiyerarşik bir dizi oluşturur. Ankara –İzmir yolunun güney ve kuzey kesimleri arasında 

belirgin bir karşıtlık vardır. Eğitim düzeyi genelde güneyde düşük, kuzeyde yüksektir. 

Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya gibi eğitim düzeyi yüksek ilçeler diğerlerinden ayrılırken mavi-yakalı 

yoğun Yıldırım ile Osmangazi arasındaki farkı görmeye başlıyoruz. Bu farkın zaman içerisinde daha da 

belirginleştiğini 1990’da Nilüfer’le birlikte kümelenen Osmangazi’nin, 2000 yılında bu ilçeden 

ayrılarak bir basamak altta yer alacağını, yoğun göç akımlarının varış noktası Yıldırım’ın 1990’daki 

farklılaşmış eğitim profilini koruyamadığı, 2000 katmanlaştırmasında bir basamak altta (orta alt) yer 

aldığı görülüyor. 2000-2008 döneminde Yıldırıma benzer bir gelişme çizgisi izleyen Osmangazi’deki 

eğitim profilinin bir basamak gerileyerek farklılaşmıştan ortaya indiği anlaşılıyor. 

1990-2000 döneminde eğitim alanı yeniden yapılanırken Gemlik’in Yıldırım’a benzer bir dönüşüm 

geçirerek bir basamak gerilediği; buna karşılık Kestel’de eğitim düzeyinin 1990’daki düzeyi esas 

alındığında Kestel’de eğitim düzeyinin yükseldiği görülüyor Benzer bir gerileme 1990 eğitim 

coğrafyası temel alınırsa Keles, İznik ve Büyükorhan’da farklılaşmış eğitim profillerinin bu özelliklerini 

yitirerek alt ve orta alt düzeye indiği, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Gürsu’da benzer bir süreç 

yaşandığı anlaşılıyor. 

1990-2000 döneminde Bursa ilinin kentsel alanlarında sonlanan uzun mesafe ve bölge içi göçlerin bu 

eğitim coğrafyasını önemli ölçüde değiştirdiği: Yıldırım, Gürsu Osmangazi ve Mudanya’da eğitim 

düzeyi gerilerken, Yoğun üst ve üst gelirli hanelerin yoğun yatırım yaptıkları Nilüfer ilçesinin en yüksek 

eğitim profilinin gözlendiği alan şeklinde öne çıktığı gözlenmektedir. 1990 yılı haritasıyla 

karşılaştırıldığında yeni haritada segregasyon düzeyinin çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 

1990’da eğitim düzeyi görece düşük katmanlarla kuşatılmış odağın, 2008 döneminde Nilüfer dışında 

bu özelliğini koruyamadığı, 2000’de Nilüfer’den kopan Osmangazi’nin 2008’de Gemlik, Orhangazi ve 

Gürsu ile birlikte Yalova yolu üzerinde orta düzey yoğun bir koridor oluşturdukları, buna karşılık 

işlevsel ve mekan yapısı açısından Mudanya’yla bütünleşen Nilüfer’in beyaz-yakalı yoğun bir gönüllü 
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yoğunlaşma alanı oluşturduğu görülüyor. Nilüfer eğitim profilinde hiçbir azalma olmamıştır. Mudanya 

profili ise bir basamak ilerliyor. 

2000-2008 aralığında bir çok köy yerleşmesinin özerk statülerini yitirip Büyükşehir’e bağlı mahallelere 

dönüştürülmüş olması nedeniyle, idari statü değişikliklerinin etkilerini gideren düzeltmeler 

yapılmadan 2000 ve 2008 haritalarının karşılaştırılması risklidir. Mahalleye dönüştürülen köylerin 

eğitim profilleri mahallelerinden çok da farklı olmadığını, idari statü değişikliğinin aslında 

gerçekleşmiş bir bütünleşmenin tescili anlamına geldiğini düşünüyoruz. Hata riskine rağmen köy 

statüsündeki yerleşmelerin Büyükşehir’e bağlı mahallelere dönüştürülmesinin genelde ilçelerin göreli 

konumlarını fazla etkilemediği açık. Mahalleye dönüştürülen köylerin eğitim profilleri kentsel 

profilden çok farklı olsa iki harita arasındaki örüntü benzerliği ortaya çıkmazdı. Osmangazi ve 

Yıldırım’daki göreli gerilemenin yoğun göç ve çeperdeki mavi-yakalı yoğun köylerin etkisini yansıttığı 

kuralını doğrulayan istisnai bir durum olduğu kanısındayız. 

Metropoliten ölçekte kırsal kesim eğitim haritaları kırsal hanelerin eğitim düzeyi farklarının yanı sıra 

beyaz mavi yakalı katmanların alt kentleşme süreci, sanayi emeğinin işyerlerinin ve hizmetlerin 

desantralizasyonu ve bu süreçlerden etkilenmeyerek tarımsal kimliğini koruyan kesimlerde yaşayan 

nüfusun eğitim özellikleri hakkında çarpıcı bulgular sunar. Diğer deyişle kırsal eğitim coğrafyası 

metropolitenleşme sürecinde alınan mesafe konusunda ufuk açıçı işaretler sunan bir bileşik 

göstergedir. Örnek vermek gerekirse 1990 yılında Bursa kırsal alanındaki lise, yüksekokul ve fakülte 

mezunlarının yarısından fazlası okul çağı nüfusu %33’le sınırlı büyükşehir çevresindeki kırsal alanda 

yaşamaktaydı. 1990’da gözlenen Büyükşehir çevresine özgü bu tekil birliktelik (ilkokul-

yükseköğretim), istihdam coğrafyasında beyaz-mavi yakalı birlikteliği şeklinde ortaya çıkacak 

Büyükşehir çeperindeki bu özgün farklılaşmanın izlerini günümüze dek sürebileceğiz. 

1990’da kırsal alanının eğitim coğrafyası dört temel bileşen üzerinden özetlenebiliyordu: 

1. Metropoliten alana erişim açısından handikaplı güney ve doğu kesimiyle Mustafakemalpaşa kırsal 

alanında eğitim düzeyi orta ve alt düzeydeydi. 

2. Buna karşılık Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi kırsal kesiminde eğitim profili yüksekti. 21 yıl öncesine 

ait bu bulgu beyaz-yakalı alt kentleşme sürecinin çok daha eski tarihlere dek sürülebileceğine işaret 

eder. 

3. Yine bu tarihte Osmangazi’nin doğu komşuları Yıldırım ve Gürsu kırsal alanı ile Nilüfer’in batı 

komşusu Karacabey’in kırsal alanında üniversite ve lise mezunlarının seyrek, yüksek okul ve meslek 

lisesi bitirenlerin görece yoğun temsil edildiği, 1990 standartlarıyla yüksek düzey eğitim profilleri 

vardı. 

4. Son olarak nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Osmaniye kırsal kesiminde, başka hiçbir ilçede 

gözlenmeyen ve mavi-beyaz yaka birlikteliğini yansıtan bir orta-üst düzey eğitim profili vardı. 

Bileşenler haritalandığında eğitim düzeyinin haritanın merkezinde yer alan Osmaniye’den kuzeydoğu 

ve batı yönünde uzaklaştıkça yükseldiği, göz ardı edemeyeceğimiz düzeyde farklılaşmış bir kırsal 

eğitim coğrafyasından söz edebiliriz. 

1990-2000 döneminde küreselleşme sürecine bağlı olarak yaşanan hızlı göç metropol içi hareketlilik 

ve zirai ve sınai yeniden yapılanma sonucu: 
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• 1990’da gözlenen beyaz yakalı alt kentleşme eğiliminin hız kazandığı; Mudanya ve Gemlik kırsal 

kesimiyle bütünleşerek genişleyen büyükşehir çeperindeki kuşağın hiçbir ilçede gözlenmeyen tekil bir 

eğitim profili geliştirdiği, artık bu ilçelerin kırsal alanlarını birbirinden kopuk kesimler şeklinde ayrı ayrı 

ele almak yerine Bursa kırsal eğitim alanı içinde bir odak şeklinde yorumlamanın daha doğru olduğu, 

• Adeta görünmez bir el tarafından itilen yüksek eğitimlilerin tam anlamıyla bir cazibe merkezine 

dönüşen Nilüfer kırsal alanında yoğunlaştığı, 2000 Yılında Bursa’da kırsal kesimde yaşayan lise 

mezunlarının %20’sinin, mezuniyet sonrası eğitim görenlerin %45’inin (okul çağı) nüfus payı %8.4’le 

sınırlı bu kesimde yoğunlaştıkları, buna karşılık düşük öğretim düzeyinin göstergesi diplomasız okur 

yazar, ilk okul terk, ilkokul mezunlarının seyrek temsil edildiği, 

• Nilüfer’de 1990’da gözlenen beyaz-yakalı yoğunlaşma eğiliminin pekiştiği buna karşılık Kestel, Gürsu 

ve Orhangazi kırsal kesiminde 1990’da gözlenen görece yüksek ve farklılaşmış eğitim profillerinin 

“mevzi yitirerek” batı yönünde gerilediği, 

• 2000’e gelindiğinde Orhangazi –Yıldırım hattının doğusundaki tüm ilçelerde kırsal eğitim düzeyinin 

düşük olduğu gözlenmektedir. 

1990’da il düzeyinde gözlenen güney-kuzey karşıtlığı belirsizleşirken anakent çeperiyle daha uzak 

çevre ilçeler arasındaki profil farklarının belirginleştiği anlaşılmaktadır. Bu bulgular ışığında 

büyükşehir çevresindeki toplumsal dönüşümün 2000 yılından çok önce başlamış olduğu, 2000 yılında 

beyaz-yakalı yoğun çeper köylerin mahalleye dönüştürülmesinin toplumsal açıdan zaten gerçekleşmiş 

bir dönüşümün idari düzlemde tescili anlamına geldiği görülmektedir. 

Kırsal yerleşmelerinin idari statülerindeki bu büyük değişimin ardından %12’lere gerileyen kırsal 

nüfus, 2008’den sonra toplumsal coğrafya açısından anlamlı bir katman oluşturma özelliğini yitirmiş 

olmalıdır. Hala ihmal edilemeyecek kadar önemli olsa da 2008 ADNKS’den alınan kırsal nüfus 

bilgilerinin alansal gösterimi yanlış yönlendirici olabilir. Bu nedenle daha geçerlisi hazırlanana dek 

2008 kırsal nüfus haritalarının ihtiyatla yorumlanması yerinde olacaktır. 

1990-2008 döneminde Bursa yerleşme sistemindeki yeniden yapılanmanın sayısal büyüklüklerle sınırlı 

kalmadığı ayırt edici yeteneğini yitiren kırsal alan kategorisi belirsizleşirken yerlerin toplumsal 

kimliklerinin önemli ölçüde değiştiği, metropoliten etkileşimin eskisinden çok daha geniş ve yeni bir 

mekansal çerçeve içinde gerçekleşmesinin yerlerin ayırt edici toplumsal kimliklerini değiştirdiği; kırsal 

üretim önem kazanırken, Bursa’ya göç eden veya kent dışına yerleşen mavi ve beyaz yakalı 

çalışanların kır nüfusuyla iç içe geçerek oluşturduğu yeni birlikteliklerin eğitim alanını ve coğrafi 

izdüşümü değiştirdiği; 1990’da (a) güney ve kuzey ilçeleri (b) metropoliten merkez çevre ilçeler 

arasında gözlenen iki farklılaşma ekseninin yerine ana kentin üst düzey eğitimlilerle daha mütevazi 

eğitim düzeyleri arasındaki karşıtlığı yansıtan yeni bir farklılaşma örüntüsünün ortay çıktığı görülüyor 

(Tablo 21 )  
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Tablo 21 Bursa 1990-2000-2008 Eğitim Profillerinde Niteliksel Değişim /Süreklilik 

 

Bursa Büyükşehir mahallelerinde okul çağındaki nüfusun eğitim profillerini (en son bitirilen okul 

itibariyle) sergileyen tablonun katmanlaştırılması ikili bir kent yapısına işaret eder. Temelde bir süreç 

olan eğitim düzeyi hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde en son bitirilen okul değişkeni üzerinden 
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işlevselleştirilir. Üniversite diplomasını izleyen diplomaların seyrekliği nedeniyle yüksek eğitimi 

bitirenlerin dağılımı çok daha hassa betimlenebilmektedir. Bu nedenle yüksek eğitim düzeyine bağlı 

segregasyon mekana keskin bir kontrast şeklinde yansımaktadır. Aktif nüfusun İndirgenmiş Varış 

Matrisi’nin (IVM) sıralarını oluşturan mahalle kümelerine 

ilişkin haritalar bu ihtiyati not ışığında okunduğunda: 

• Eğitim düzeyleri arasındaki kutuplaşmanın aynen kent mekanına yansıdığı, 

• Tarihi kentin güneyinde, Uludağ yamaçlarında yeralan, zamanla geçiş bölgesi niteliği kazanmış 

kesim değerlendirme dışı tutulursa; eğitim düzeyi yüksek mahallelerin dağ ile Mudanya-Eskişehir-

Ankara devlet yolunun güneyinde yer aldığı, 

• Çekirge yönünde batıya uzanan bu profilin “Fethiye-İhsaniye” üçgeni içinde ve Mudanya- İzmir 

yolları kenarında batı yönüde uzandığı, görülmektedir. 

Eğitim düzeyine bağlı katmanlaştırma ve segregasyonun sayısal özellikleri sütun toplamları üzerinden 

normalize edilmiş IVM’ler üzerinde doğrudan okunabilir. bitirilen okul göstergesinin değinilen 

yetersizliklerine rağmen; 

• İlkokul mezunlarının %70’in okul çağı nüfus payı %55’le sınırlı bir mahalle kümesinde, 

• Yüksek öğretim bitirmişlerinin %65’inin nüfus payı %35’le sınırlı bir kesimde, 

• Yoğunlaştıkları lise, lise dengi, ve ortaokul diplomalıların benzer bir örüntü sergilediği, 

• Eğitim düzeyleri arasındaki farkların daha çok bu iki ana grubun kendi içlerindeki düzey farklarıyla 

ilgili olduğu, 

• Erkek ve kadın eğitim coğrafyalarının büyük ölçüde örtüşme nedeniyle toplam nüfus için yapılan 

değerlendirmenin bazı nüanslarla erkek ve kadın okul çağı nüfus için geçerli olduğu, 

• Mudanya-İzmir yolları arasında kalan bölgede yaşayan kadın nüfusun eğitim profillerinin aynı 

bölgede yaşayan erkek nüfusun eğitim düzeyinden dikkat çekici düzeyde yüksek olduğu, 

• İstanbul yoluna cepheli mahallelerde gerek kadın gerekse erkek nüfusun eğitim profillerinin İzmir-

Mudanya yoluna cephe alan bölgelerdeki kadın ve erkek nüfusun eğitim düzeyinden düşük olduğu 

gözlenmektedir. 

Diğer bir deyişle eğitime dayalı segregasyonun kadın ve erkek nüfusta aynı ekolojinin iki variantını ve 

iki farklı yaşam tarzını ürettiği görülmektedir. 

2008’de Bursa ilçeleri eğitim düzeyleri arasındaki farklılaşmaya ilişkin değerlendirmede metropoliten 

alanı oluşturan ilçelerin ilin diğer ilçelerinden tümüyle farklı ayırtedici eğitim profillerine sahip 

oldukları saptanmıştı. Bursa Büyükşehir Mahalleleri’nde toplam, erkek ve kadın okul çağı nüfusun 

eğitim düzeyi farklılaşmasına ilişkin aynı veri tabanı, kategorik değişken ve kiplerle yapılan bu 

değerlendirmeyle: 

• İlçe düzeyinde saptanan farklılaşmanın metropoliten eğitim alanına nasıl yansıdığı, 

• Metropoliten eğitim coğrafyasının ve eğitime bağlı segregasyonun değişim ve sürekliliği, 

• Yeni çevre yolu, OSB ve konut vb. bölgesel ölçekte önemli yatırımlarının, 

• Gemlik, Mudanya, Kestel vb. ilçelerin Büyükşehir bünyesine alınması, mahalleye dönüşen köylerin 

veya özerkliklerini yitiren belde belediyeleri gibi idari sınır değişim lerinin etkileri izlenerek, çevre 

düzeni planlamasında gündeme gelebilecek sorular yanıtlanabilecektir. 

Küresel sürecinde Bursa’nın mekansal çerçevesini6 değiştiren toplumsal, mekansal, ekonomik 

süreçler eğitim alanının genel yapısını, inceleme evrenini ve en son bitirilen okul göstergesini 

oluşturan kiplerin genel toplam içindeki paylarını değiştirmiş olmalıdır. Büyükşehir merkezine 50 km 

mesafedeki tüm mahallelerin eğitim düzeyi farklılaşması yeni eğitim haritasıyla incelendiğinde: 

Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçelerinin katılımıyla yepyeni bir eğitim coğrafyasının ve 

metropoliten eğitim alanının oluştuğu, İstanbul-Çevre yolu, Çevre yolu-Mudanya yolu kavşaklarında 
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(Bademli’de) yüksek eğitimli beyaz yakalı yoğun yeni konut alanlarının oluştuğu, 2008’e gelindiğinde 

Mudanya-İzmir yolları arasında, OSB-Üniversite arasındaki üçgende eğitim düzeyi düşük hiçbir 

mahalle kalmadığı, duble yol ile Bursa’ya bağlı, çok yakınına kadar raylı sistemle erişilebilen 

Mudanya’nın Bursa’yla yoğun ilişki içinde bir beyaz yakalı banliyö yerleşmesine dönüştüğü, benzer bir 

durumun Gemlik ilçesinde de gözlendiği izlenebilmektedir. 

Eskişehir-İzmir-Mudanya yollarının güney ve kuzeyi arasında 2000 yılı verileri üzerinde saptanan ikili 

ayrışma örüntüsünün yepyeni anlamlar kazandığı, temelde İzmir/Ankara/Mudanya yollarının güney 

ve kuzey kesimleri arasındaki karşıtlığı yansıtan 2000 yılı eğitim haritasının on yıldan kısa bir sürede 

eskidiği anlaşılıyor. 

Eğtim düzeyine bağlı toplumsal ayrışmanın 2000 yılından çok daha çarpıcı boyutlara geldiği, 

• 2008 Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayan lise mezunlarının %45’inin, yüksek okul ve üzeri 

mezunların %65’inin nüfusun sadece %31’inin yaşadığı mahallelerde kümelendikleri; yüksek 

eğitimlilerin ayrışma düzeyinin 2000 yılına göre az da olsa arttığı; 

• Okul çağı nüfusun 6 ve daha yukarı yaşlar şeklinde alınması nedeniyle -daha az çarpıcı olmakla 

birlikte- ilkokul mezunları için de benzer yoğunlaşma alanları bulunduğu gözlenebilmektedir. 

Bu bulgular ışığında 2008 yılı Bursa Büyükşehir Eğitim düzeyi haritasının, Bursa çevresinde yeni bir 

mekansal çerçevenin oluşumu, beyaz yakalı nüfusun sanayi ve hizmet işyerlerinin, alışveriş 

merkezlerinin desantralizasyonu tarafından şekillendirildiği, İstanbul’a göre daha küçük ölçekte olsa 

da bir kentsel bölge oluşum sürecini yansıttığı söylenebilir. 

 

5.2. TÜRKİYE GÖÇ ALANI VE BURSA’NIN KONUMU: 1985-2000 DÖNEMİ 
 

Çalışmanın bu kısmında amaç, Bursa’nın Türkiye göç alanındaki yerini illerin çıkış ve varış profilleri 

arasındaki benzerlik ve karşıtlıkları açığa çıkaran bir katmanlaştırma ile belirlemektir. Bu 

katmanlaştırma deneylerinin sonuçları bu raporda sunulmuştur. Bu bulgular yeni kuşak ilişkisel göç 

kuramları yardımıyla yorumlanabilir. 

Bursa’ya yönelen göçler ve Bursa çıkışlı göçler, Bursa planlama çalışmasında ve toplumsal odak grup 

çalışmalarında sorunlar arasında sayılmaktadır. Ne var ki bu konuda dile getirilenler geçerliliği 

irdelenmesi gereken, çoğunlukla izlenimsel değerlendirmelerdir. Göç sürecini ilişkisel bir çerçevede 

ele alan, gelenler kadar gidenlerin nereye gittiklerini dikkate alan bir ilişkisel göç değerlendirmesi 

planlama çalışmasına çok daha ilginç ipuçları, müdahale ve toplumsal program önerileri sağlayabilir. 

Projede Türkiye Genel Nüfus Sayımı %5’lik örneklemleri kullanılarak, 1985-1990 ve 1995- 2000 göç 

akımları ve toplam iç göç örüntüleri incelenmiştir. Bursa ilini kentsel ve kırsal katmanlarıyla, göç veren 

bir çıkış noktası ve göç alan bir varış noktası olarak toplam göç alanında göstermek amacıyla aşağıdaki 

incelemeler yapılmıştır. 

Bursa ilinin Türkiye içindeki yeri iller arası toplam, kır-kır, kır-kent, kent-kır, kent-kent göç akımları 

incelenerek belirlenmiştir. Bursa ilçelerinin genişletilmiş Marmara Bölgesi kentsel bölge göç alanı 

içindeki konumu toplam, kır-kır, kır-kent, kent-kır, kent-kent göç akımları ayrı ayrı incelenerek açığa 

çıkarılmıştır, 1990 ve 2000 yılları arasında Bursa’nın hem çıkış, hem de varış noktası olarak göç 

alanında gösterdiği süreklilik ve farklılıklar tespit edilmiştir. 

Bursa’nın anlamlı göç ilişkileri kurduğu il ve ilçe grupları belirlenmiştir. Bu inceleme hem 1985-1990 

ve 1995-2000 sayım dönemlerini, hem de il ve ilçe düzeyini kapsadığından 10 yıllık zaman içinde göç 
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bağlantılarının süreklilik ve farkları ortaya çıkarılmış, ayrıntı düzeyi ilden ilçeye doğru yükselen bir 

değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu raporda sırasıyla 1990 ve 2000 yılları Türkiye iller arası toplam 

göç örüntüleri, 1990 ve 2000 yılları Marmara Bölgesi ilçeler arası toplam göç örüntüleri ve 1990-2000 

yılları arasında Bursa’nın içinde yer aldığı göç alanının ve akımlarının hem iller, hem de ilçeler 

düzeyinde gösterdiği süreklilik ve farklılıklar incelenmektedir. 

 

1985-1990 dönemi Türkiye iller arası göç alanı bulguları; 

 Bursa’ya yaklaşık 140 bin göçmen gelirken 58 bin kişi de Bursa’dan ayrılmıştır. Net göç daimi 

ikametgâh nüfusunun %6’sı kadardır. Nicelik açısından çok çarpıcı olmasa da bu dönemde 

Bursa’ya gelen 51,615 kişilik yurt dışı göçü göz ardı edilmemelidir. 

 İstanbul’la yoğun, dengeli ve devrevi göç ilişkisi dikkate alınırsa, Bursa’nın daha çok 

Türkiye’nin kuzey-doğu illerinden göç aldığı, buna karşılık kentten ayrılanların daha çok 

komşu illere ve metropoliten kentlere yöneldikleri görülmektedir. 

 Bursa’daki il içi hareketlilik toplam hareketlilik içinde azımsanamayacak düzeydedir. Nitekim 

Bursa kentlerine gelen 37,328 göçmenin yarıya yakına kendi köylerinden gelmektedir. 

 TUIK 1990 nüfus sayımına göre 1985-1990 yılları arasında 400 bin civarındaki Bursa kır 

nüfusuna 16,000 (%4) civarında göçmen katılmıştır ve bunun yarıdan fazlası Bursa 

kentlerinden gelmektedir. Bu göçün ne kadarının geriye dönüş (tersine göç), ne kadarının alt 

kentleşme olduğu ayrıca ele alınmalıdır. 

 Türkiye ve Bursa göç profilleri karşılaştırıldığında, Bursa’da kent-kent göçlerinin Türkiye 

ortalamasının üzerinde, kır içi hareketliliğin ve kır-kent göç tipinin Türkiye ortalamasından 

düşük, kent-kır göçlerinin ise Türkiye ortalaması ile hemen hemen aynı olduğu görülür. Varış 

profilleri açısından Bursa ve İstanbul’un aynı grupta yer aldığı görülür. Diğer bir deyişle 

İstanbul ve Bursa benzer illerden benzer oranda göç alır. Türkiye göç trafiğinin %25’i bu iki 

ilde sonlanmaktadır ve bu tüm gruplar içinde en yüksek paydır. Her iki il de çoğunlukla 

Karadeniz ve Trakya illerinden göç alır. Bursa için en yaygın göç tipi kent-kent göçleridir. 

 Bursa’nın kent-kır göçleri çıkış profilli birlikte gruplandığı çevre illerdekilerle (Çanakkale, 

Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Zonguldak) uyumludur. Kent-kır göçlerinin en önemli bölümü 

(%25) bu kümeden çıkış yapar. 1990 yılında kuzey illerinin kırına gelenlerin %44’ü bu 

katmandan gelmekteydi. Bu görece yüksek oran daha önce aynı kente göç eden kırsal 

göçmenin geriye dönüşüne işaret edebilir. 

 Kır-kent göçü 1990 yılında iç göç trafiğinin %9’unu oluşturmaktaydı. Yaygın kanaatin tersine 

bu oran kır-kır göç oranından azdır. Bu da göstermektedir ki 1950ler’den başlayarak birkaç 

dönem boyunca Türkiye iç göçüne ayırt edici kimliğini kazandıran kır-kent göçleri önemini 

kaybetmiştir. Kırdan kente verdiği göçler Bursa toplam göçünün %4’ünü, kırdan kente aldığı 

göçler ise %11’ini oluşturur. 

 Bursa kentselinden Bursa kırsalına giden göçmenlerin toplam Bursa kentsel göçmenlerinin 

%15’ini oluşturduğudur. Bu bağlamda Bursa ili içinde önemli bir nüfus desantralizasyonu 

vardır. Öte yandan Bursa kırsalından çıkan göçmenlerin %76’sı Bursa kentsel kesimine göç 

etmektedir. Bu bulgular Bursa’da il içi nüfus hareketliliğin, Bursa göç akımları içindeki 

önemine işaret eder. 
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1995-2000 dönemi Türkiye iller arası göç alanı bulguları; 

 Genel nüfus sayımı örneklemi içinde Bursa’nın aldığı toplam göç Türkiye göçmenlerinin 

%4’üne, verdiği toplam göç ise %2’sine eşittir. 1990 yılı ile kıyaslandığında bu oran, aldığı göç 

için değişmemiş, verdiği göç için ise 1 puan (%50) artmıştır. 

 Göç varış profilinde Bursa 1990 yılında olduğu gibi, İstanbul ile aynı grupta yer alır. Bu 

birleşme İstanbul’a gelen göçmenler ile Bursa’ya gelen göçmenlerin geldikleri yerlerin 

benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. Türkiye’deki göçmenlerin %23’ünün varış noktasını 

oluşturan bu iki il tüm gruplar içinde en yüksek paya sahiptir. 

 Bursa için en yaygın göç tipi 2000 yılı için de kent-kent göçleridir. Bursa’da kent-kır göçünün 

toplam göç içindeki ağırlığı Türkiye’nin genel eğilimine paralel bir yörünge izleyerek 

artmaktadır. 

 Bursa için kırdan kıra göç akımlarında Türkiye geneline paralel bir azalma gözlenmektedir. 

Bursa kırından çıkan göçmenlerin toplam kır-kent göçü içindeki ağırlığında 2 puanlık bir 

azalma gerçekleşmiştir. Toplam kır-kent göçlerinin %5’inin Bursa kentlerinde sonlandığı, varış 

noktası olarak Bursa’yı seçmiş kır-kent göçmenlerinin %40’ının Marmara, Karadeniz ve Doğu 

illerinin kırsal bölgelerinden göçtüğü anlaşılmaktadır. 

 Bursa kentsel kesiminden ayrılan göçün %35’inin Metropol ve Kuzey iller kümelerinin kentsel 

bölgesine, %20’sinin ise Bursa kırsalına göçtüğü görülmektedir. 1990’a göre 5 puan 

düzeyindeki bu artış Bursa’da il içi nüfus hareketliliğinin, konut ve işyeri desantralizasyonun, 

alt kentleşmenin sonucu olarak değerlendirilebilir. 

 Bursa kentsel alanı yakın kırsal nüfusun önemli bölümünü çeker. Nitekim Bursa kırsal 

kesiminden ayrılan her beş göçmenden dördü (%80’i) Bursa’nın kent kesimine göç eder. 

 

1985-1990 Marmara Bölgesi ilçeler arası göç bulguları; 

 Toplam göçlerin (%2)’sini üreten Nilüfer, Yıldırım, Mudanya’nın; Çanakkale, Sakarya, Kocaeli 

ve Çanakkale’ye bağlı ilçelerle kümelendiği ve az sayıda istisna dışında İstanbul ilçelerinin 

ağırlıklı olduğu kümeye göç verdiği görülmektedir. Bulgular Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ile 

İstanbul arasında anlamlı göç bağlantısına işaret eder. 

 Toplam göçlerin (%0,3)’sini üreten Uludağ üzerindeki Harmancık, Keleş, Orhaneli ilçeleri; Bolu 

Mudurnu, Kütahya Saphane, Sakarya Pamukova ve Uşak Ulubey’le aynı grupta yer alır. 

Maden üretiminin yoğun olduğu bu ilçe grubunun Simav, Tavşanlı gibi ilçelerle arasındaki 

yoğun göç bağlantıları daha derin inceleme gerektiren bir bağlantıdır. 

 Osmangazi ilçesinin ürettiği göç trafiğinin –münhasıran- Trakya ilçelerinin çıkış profilleriyle 

örtüştüğü, Bursa metropoliten, ana kent ve Trakya ilçelerine ve İstanbul yolu üzerindeki 

kuzey ilçelerine yöneldiği anlaşılmaktadır. 

 İstanbul’a Bursa’ya yönelik bölge içi ve bölge dışından gelen iç göçlerin çok farklı örüntülere 

sahip olduğu, bölge dışı göçlerde Kuzey illerinin, Marmara Bölgesi içi göçlerde de Balkan ve 

Trakya kökenlilerin yoğun yaşadığı bölgelerin öne çıktığı, göç çıkış profillerinin yerleşmelerin 

iktisadi ve toplumsal uzmanlaşma kalıpları itibariyle farklılaştığı ve Bursa ilçelerinde sonlanan 

göç akımları içinde İstanbul ve Trakya’da Balkan ve Trakya kökenlilerin yoğun yaşadığı 

ilçelerin öne çıktığı görülmektedir. 
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 Kent-kent göçlerine bakıldığında Bursa ilçeleri göç çıkış profilleri nitelik farkları sergiler. 

Nitekim çıkış profilleri itibariyle katmanlaştırıldıklarında on yedi ilçenin ayrıntıları yukarıda 

verilen beş farklı grupta yer aldığı görülmektedir. 

 Çıkışlara genel olarak bakıldığında Bursa’nın bazı ilçelerinin (Nilüfer, Gemlik, Gürsu, İnegöl, 

Osmangazi, Yıldırım, Karacabey, M.Kemalpaşa) İstanbul ile yoğunluklu ve muhtemelen 

devrevi göç ilişkisinde olduğu, diğer ilçelerin ise çoğunlukla Bursa’nın güneyindeki illere göç 

verdiği görülmektedir. 

 Bu dönemde Marmara’daki kent-kır göçlerinde büyük grupların oluşması kentten kıra göç 

edenlerin yer seçimlerindeki farklılaşmanın daha az olduğuna işarettir. 

 1990 yılında Marmara Bölgesi’nde kentleşme süreci önemli ölçüde tamamlanmış 

durumdaydı. Bu bağlamda toplam içinde en küçük payı alan kır-kent göçleri herhangi bir 

nedenle göç etmeyenleri kapsayan yapısal eğilimlerden çok olumsallıkları yansıtan bir katman 

oluşturmaktadır. 

 

1995-2000 dönemi Marmara Bölgesi ilçeler arası göç bulguları; 

 Küreselleşme sürecinde Marmara Bölgesi’nde ilçeler arası göç akımlarının hacmi üç kat 

artmış, çıkış ve varış profillerinin ayırt edici niteliği üzerinden oluşturulan kümelerin bileşimi 

dikkat çekici biçimde değişmiştir. Küreselleşme sürecinin tetiklediği nüfus ve sermayenin 

mekânsal dağılımındaki nitelik ve nicelik değişimlerinin yan ısıra, büyük Marmara depreminin 

etkilerini açıkça görülmektedir. 

 En ağırlıklı göç katmanı olmayı sürdüren kent-kent göçlerinin toplam göç akımları içindeki 

payının sekiz puan (%11) azaldığı, toplam göç içindeki payları 1990’a göre 1 puan azalan kır-

kent göçleri açısından benzer bir eğilim bulunduğu, sergilediği %2 düzeyine inen kır kır 

göçlerinin 2000’lerde artık kayda değer bir akım oluşturmadığı, buna karşılık en dikkat çekici 

değişimin 1990’daki ağırlığını %6 dan %19’a 13 puan yani %216 düzeyinde arttıran kent-kır 

göçleri alanında olduğu görülmektedir. Dönem içerisinde gerek idari sınırların değişimi, 

gerekse birçok yerleşmenin belediye statüsü kazandığı dikkate alınırsa bu artışın 

göründüğümden çok daha önemli olduğu açıkça görülmektedir. 

 Aynı dönemde Türkiye genelinde sayılan göç katmanlarının ağırlıklarının görece sabit kaldığı 

düşünüldüğünde, Marmara Bölgesi’nde bölge içi göçlerin ülke içindekinden çok farklı nitelik 

kazandığı anlaşılmaktadır. Bölge içi göç alanının sergilediği bu sayısal ve niteliksel değişmenin 

etkilerinin göç alanını oluşturan katmanların sayısal ağırlıklarının yanı sıra çıkış ve varış 

profillerinin yapı ve bileşimlerinin değişmiş, 1985-90 dönemine özgü farklılaşmış çıkış-varış 

bağlantılarının İstanbul ve Bursa odaklı kutuplaşmış bağlantı yapılarına geçilmiştir. 

 Bursa çıkışlı göçlerin %75’inin yine Bursa ili ve Bursa’ya komşu ilçeler, Bursa’da sonlanan 

trafiğin ise %75’inin Bursa ilçeleri ve Bursa’ya komşu ilçelerde üretilmiş olması toplam göç 

akımlarının en ayırt edici özelliğidir. Bu bulgu 1990 yılının farklılaşmış göç bağlantılarının 

tersine göz ardı edilemeyecek bir kutuplaşmaya işaret eder. 

 Bursa çıkışlı göç trafiğinin %14’ü tüm İstanbul ilçeleri, Yalova-Merkez, Kocaeli- Gebze, 

Tekirdağ-Marmara Ereğli, Şarköy ve Çanakkale-Gelibolu’dan oluşan bir kümede 

sonlanmaktadır. Bu bulgu 1990 yılında da gözlenen Bursa- İstanbul göç ilişkisinin sürekliliğine 

işaret eder. 

 Bursa ilçelerinin genişletilmiş Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra en önemli göç varış 

odağı olduğu anlaşılmaktadır. 



137 
 

 1995-2000 döneminde Marmara Bölgesi’nde ilçeler arasında üretilen kent-kent göçlerinin 

yaklaşık %9’unun Bursa ilçelerinde üretildiği, Marmara Bölgesi’nde üretilen göç akımlarının 

%9’unun Bursa ilçelerinde sonlandığı görülmektedir. 

 1995-2000 döneminde Bursa ilçelerinde üretilen ve Bursa’da sonlanan kent-kent göçlerinin 

en önemli bölümünün Bursa metropoliten alanı içerisinde üretildiği ve sonlandığı 

görülmektedir. Bu akımların büyük çoğunluğunun metropol içi hareketlilik kavramıyla 

açıklanabileceği söylenebilir. Genellikle kentleşme sürecinin ayırt edici boyutu olarak ele 

alınan kır-kent göçleri kentleşme sürecini neredeyse tamamlamış Marmara bölgesinde 

metropol içi hareketlilik, merkezileşme vb. toplumsal mekânsal süreçlerle birlikte 

değerlendirilebilir. 

 Marmara bölgesinde kent-kır göçmenlerinin sayısı kır- kent göçmenlerinden çok daha 

fazladır. 

 

5.3. İŞGÜCÜ YAPISI 
 

Bursa, nitelikli işgücü açısından Türkiye’de Antalya ve Adana gibi illerle benzer bir niteliğe sahiptir. 

Türkiye’de ilmi teknik ve uzman personelin en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunduğu 

görülmektedir 

 

5.3.1. Bursa’nın Türkiye içindeki Durumu 

 

Türkiye nüfusu işgücü katılım yapısının illere göre farklılaşması incelendiğinde büyük çoğunluğun 

tarım ve tarımla ilgili işler olduğu gözlenir. Tarım dışı faaliyetlerde 1990’daki yapı yerel-sektörel 

uzmanlaşmaya ve farklılaşmaya işaret ederken, 2000’de beyaz yaka ve mavi yaka birliktelikleri öne 

çıkmaktadır(  Tablo 22)  
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Tablo 22 Türkiye 1990 ve 2000 Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik 
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5.3.1.1. İşgücüne katılım (iki basamaklı işkolları)  

1990 – 2000 döneminde özellikle Bursa kırsal nüfusunun işkollarında önemli bir değişim, tarımdan 

uzaklaşma ve mavi yakalı işlerde yoğunlaşma gözlenir (Tablo 23 ) 
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Tablo 23 Türkiye 1990 ve 2000 Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik(iki Basamaklı İş 
Kodları) 

Türkiye 1990 ve 2000 Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik (İki Basamaklı İş Kodları) 

İller 1990 Ayırtedici İş (ler) 2000 Ayırtedici İş (ler) 

BURSA Kamu, Mavi Yaka, TP Ticaret, Hizmetler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

İstanbul Tarım Dışında kalan tüm işler Üretici ve beceri yoğun hizmetler, Mavi – Beyaz yaka, 

Ticaret, hizmetler 

Güney 

marmara 

Tarım, orman, maden (Ç); Tarım, orman, maden (Ba, Bi) Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. (Y), Tarım, 

Maden, Metal, Cam (Ba) Metal, Cam, Tarım, Maden, inşaat, 

ticaret, mavi yaka (Ç, Bi) 
Doğu 

marmara 

Tarım Dışında kalan tüm işler (K), Tarım, orman, maden 

(S) 

Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Trakya TP Ticaret, Hizmetler, Kamu,Mavi Yaka (T); Tarım, orman, 

maden (K, E-yoğun) 

Metal, Cam, Tarım, Maden, inşaat, ticaret, mavi yaka (E); 

Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. (T, K) 

Ankara Tarım Dışında kalan tüm işler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

İzmir Tarım Dışında kalan tüm işler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Adana TP Ticaret, Hizmetler, Kamu,Mavi Yaka İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Eskişehir Kamu, Mavi Yaka, TP Ticaret, Hizmetler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Denizli Tarım, orman, maden Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Gaziantep Kamu, Mavi Yaka, TP Ticaret, Hizmetler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Antalya Tarım, orman, maden Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Kayseri Kamu, Mavi Yaka, TP Ticaret, Hizmetler Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Trabzon Tarım, orman, maden, mavi yaka İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Samsun Tarım, orman, maden, mavi yaka İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Malatya Tarım, orman, maden İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman, kamu 

Erzurum Tarım, orman, maden İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman, kamu h. 

Türkiye 1990 ve 2000 Kentsel Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik (İki Basamaklı İş Kodları) 

İller 1990 Ayırtedici İş (ler) 2000 Ayırtedici İş (ler) 

BURSA Mavi yaka - Beyaz Yaka, Ticaret, ulaştırma Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

İstanbul Üretici - Tüketici Hizmetler Mavi yaka - Beyaz Yaka, 

Ticaret, ulaştırma 

Üretici ve beceri yoğun hizmetler, Mavi – Beyaz yaka, 

Ticaret, hizmetler 

Güney 

marmara 

Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. (Y), Tarım, 

Maden, Metal, Cam (Ba) Metal, Cam, Tarım, Maden, inşaat, 

ticaret, mavi yaka (Ç, Bi) 
Doğu 

marmara 

Mavi yaka - Beyaz Yaka, Ticaret, ulaştırma (K), Tarım, 

orman, maden, Kamu, gıda, inşaat (S) 

Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Trakya Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat Metal, Cam, Tarım, Maden, inşaat, ticaret, mavi yaka (E); 

Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. (T, K) 

Ankara Mavi yaka - Beyaz Yaka, Ticaret, ulaştırma Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

İzmir Mavi yaka - Beyaz Yaka, Ticaret, ulaştırma Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Adana Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Eskişehir Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Denizli Tarım, orman, maden Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Gaziantep Mavi yaka - Beyaz Yaka, Ticaret, ulaştırma Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Antalya Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Kayseri Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat Becerili Mavi yaka, hizmetler, ticaret, kamu h. 

Trabzon Tarım, orman, maden, mavi yaka İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Samsun Tarım, orman, maden, Kamu, gıda, inşaat İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman 

Malatya Tarım, orman, maden İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman, kamu 

Erzurum Kamu, gıda, inşaat, tarım, orman, maden İnşaat, ticaret, mavi yaka, tarım, orman, kamu h. 

Türkiye 1990 ve 2000 Kırsal Aktif Nüfusun Yaptığı İşler Niteliksel Değişim/Süreklilik (İki Basamaklı İş Kodları) 

İller 1990 Ayırtedici İş (ler) 2000 Ayırtedici İş (ler) 

BURSA Orman, Kağıt, Balıkçılık Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler 

İstanbul Üretici - Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, 

Uzman işgücü 

Becerili Mavi yaka, Ticaret, üretici hizmetler 

Güney 

marmara 

Orman, Kağıt, Balıkçılık Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler (Y, Ç); 

farklılaşmış: orman, maden, ticaret (Ba, Bi) 
Doğu 

marmara 

Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, Uzman 

işgücü, Deri, Metal 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler (K); 

Trakya Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, Deri, Metal, 

Orman, Kağıt, Balıkçılık (T, K) Tarım, maden, ulaştırma (E) 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler (T, K); 

farklılaşmış: orman, maden, ticaret (E) 

Ankara Üretici - Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, 

Deri, Metal, Orman, Kağıt 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler 

İzmir Üretici - Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, 

Deri, Metal, Orman, Kağıt, Balıkçılık 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler 

Adana Orman, Kağıt, Balıkçılık farklılaşmış: orman, maden, ticaret 

Eskişehir Tarım, maden, ulaştırma farklılaşmış: orman, maden, ticaret 

Denizli Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, Deri, Metal, 

Orman, Kağıt 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler (Ç); 

Gaziantep Tarım, maden, ulaştırma Tarım, temel kamu h. 

Antalya Üretici - Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, 

Deri, Metal, Orman, Kağıt, Balıkçılık 

Becerili Mavi yaka – Beyaz Yaka, ticaret, hizmetler 

Kayseri Üretici - Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, 

Deri, Metal, Orman, Kağıt 

farklılaşmış: orman, maden, ticaret 

Trabzon Tüketici Hizmetler, Ticaret, Becerili Mavi yaka, Deri, Metal, 

Orman, Kağıt, Balıkçılık 

farklılaşmış: orman, maden, ticaret 

Samsun Tarım, maden, ulaştırma Tarım, temel kamu h. 

Malatya Tarım, maden, ulaştırma Tarım, temel kamu h. 

Erzurum Tarım, maden, ulaştırma Tarım, temel kamu h. (en yoğun) 

 

1990’da Türkiye’de iktisaden aktif nüfusun işgücüne katılımı detaylı incelendiğinde tarım dışı tüm 

faaliyetler öncelikle İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Ankara, yoğunlukla temsil edilirken, Bursa’nın da yer 
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aldığı ikinci derece metropol illerde (Eskişehir, Kayseri, Gaziantep) mavi yakalı işler ve kamu 

hizmetleri başta olmak üzere, toptan-perakende ticaret ve kişisel hizmetler yoğunlukla izlenir. 

2000’de ise İstanbul ve Ankara, beyaz yakalı işlerin ve üretici, mali ve kişisel hizmetlerin çoklukla, 

tarım dışı tüm faaliyetlerin ağırlıkla yoğunlaştığı bir grubu oluşturur. İkinci grup illeri ise Bursa ile 

birlikte İzmir, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Eskişehir oluşturur: bu illerde beyaz yaka – mavi yaka 

birlikteliğinin yanı sıra dokuma, deri ve kağıt sektörlerinin başatlığı izlenir. 

1990 Türkiye kentsel nüfusun ayrıntılı işgücü değerlendirmesinde Bursa, (İstanbul’dan sonra) İzmir, 

Ankara, Kocaeli, Uşak, Zonguldak ve Gaziantep’le birlikte tarım dışı sektörlerin en yoğun olduğu il 

grubundadır. Üretici-tüketici ve kültür hizmetleri dışında beyaz-mavi yaka, ticaret, kişisel servisler 

birlikteliği yoğunlukla temsil edilir. 1990’da İstanbul’dan sonra en yoğun faaliyet grubudur. 2000’de 

ise İstanbul biricikliğini korurken, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Uşak, Zonguldak ve Gaziantep’in 

olduğu gruba, Muğla, Tekirdağ, Denizli, Yalova, Uşak, Antalya, Sakarya, Kırklareli katılmıştır. Bu illerde 

beceri yoğun mavi yakalı – beyaz yakalı, idari personel, kişisel hizmetler, ticaret faaliyetleri yoğun 

olarak izlenir. 

İki basamaklı işkolları kırsal nüfus değerlendirmesinde 1990-2000 döneminde Bursa’nın geçirdiği 

dönüşüm öne çıkar. 1990’da Güney Marmara illeri ve İzmir kırsal nüfusuna benzer şekilde orman, 

kereste, balıkçılık gibi faaliyetlerde yoğunlaşan Bursa kırsal nüfusu, 2000’de Trakya, Doğu Marmara, 

Ankara ve kıyı Ege illeri gibi mavi yaka, beyaz yaka, kişisel hizmetler ve ticaretin yoğunlukla izlendiği 

grupta yer alır. 2000’de Bursa kırsal nüfusu önemli bir değişim geçirerek mavi yakalıların yoğunlukta 

olduğu iller grubunda yer alır. 1990 – 2000 döneminde metropolitenleşme sürecinden birinci düzeyde 

etkilenen, Bursa kırsal nüfusunun küçük orta ve büyük ölçekli iş yeri desantralizasyonu sonucunda 

tarım çalışanlarının seyrek, mavi- beyaz yakalı yoğun bir profil vardır. 

5.3.1.2. Meslek Profilleri 

1990 ve 2000 döneminde (Tek basamaklı Meslek sınıflaması) 

Genel olarak Türkiye meslek coğrafyası üç küme üzerinden özetlenebilir. Mavi yakalı, Beyaz yakalı ve 

tarımla ilişkili mesleklerin oluşturduğu kümeler. 1990 yılında Bursa mavi yaka mesleklerin yoğunlukta, 

ticaret ve satış meslek kollarının ağırlıkta olduğu grupta Eskişehir, Kayseri ve Gaziantep’le birlikte yer 

alır. 2000’de de Bursa’da beyaz-mavi yaka birlikteliği devam ederken, beyaz yakalı meslek 

gruplarından ilmi ve teknik elemanlar da yoğunluk gözlenir. Önceki bölümde yapılan işgücü 

değerlendirmeleri ile uyumlu olarak. 1990 – 2000 döneminde özellikle Bursa kırsal nüfusunun 

mesleklerinde önemli bir değişim, mavi yakalı işlerde yoğunlaşma gözlenir ( Tablo 24 ) 
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Tablo 24 Türkiye 1990 ve 2000 Meslek Profillerinde Niteliksel Değişim  

 

 

1990’da Türkiye’de iktisaden aktif nüfusun meslekleri incelendiğinde Bursa mavi yaka mesleklerin 

yoğunlukla temsil edildiği iller arasındadır. Mavi yakalı meslekler yoğunluk olarak İstanbul, İzmir ve 

Kocaeli’nin ardından Bursa ile birlikte Eskişehir, Kayseri ve Gaziantep’te yer alır. Bursa’nın bulunduğu 

il grubunda mavi yaka ile birlikte ulaştırma, ticaret ve satış meslek grupları ile az da olsa girişimci, 
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direktör ve üst kademe yöneticileri meslekleri yer alır. 2000’de Bursa, İstanbul ve Ankara’nın 

ardından tarım dışı meslekler ana grubu altında özellikle mavi yaka – beyaz yaka mesleklerin birlikte 

yer aldığı grupta, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri Adana, Gaziantep gibi illerle birlikte ikinci kademe 

iller içinde yer alır. 

1990 – 2000 döneminde Bursa kentsel nüfusunun mesleklerinin çok değişmediği, mavi yakalı 

mesleklerin yoğun, beyaz yaka ve ticaret, girişimciler, direktörler ve üst kademe yöneticileri meslek 

gruplarının ağırlıklı izlenir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta Bursa’nın 1990’da aynı 

meslek profilleri grubunda yer aldığı İzmir ve İstanbul’daki değişimi 2000’de izleyememesi ve ikinci 

kademe iller arasında yer almasıdır. 

1990 – 2000 döneminde Bursa kırsal nüfusu mavi yakalı mesleklere yönelen önemli bir değişim 

geçirmiştir. 1990’da kişisel hizmetleri ticaret, satış ve beyaz yakalı mesleklerin görece yoğunlaştığı 

Bursa kırsal nüfusunda 2000’de mavi yakalı mesleklerin yoğunluğu öne çıkar. 

1990 ve 2000 döneminde (İki basamaklı Meslek sınıflaması) 

İki basamaklı meslekler profili toplam, kentsel ve kırsal nüfuslar için değerlendirildiğinde 1990 – 2000 

döneminde Bursa kırsal nüfusunun işkollarında görülen önemli değişimin (tarımdan uzaklaşma ve 

mavi yakalı işlerde yoğunlaşma) meslekler açısından nasıl farklılaştığı gözlenir Tablo 25 (Yorum 

çerçevesi ). 1990’da Bursa kırsal nüfusunun ticaret, tüketici hizmetler, mavi yakalı meslekler ile orman 

ve balıkçılıkla ilgili mesleklerden oluşan profili 2000’de çoğunlukla becerili mavi yakalı ve kişisel 

hizmetlerde yoğunlaşan, beyaz yaka ve ticaretin de ağırlıklı temsil edildiği bir profile dönüşmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Tablo 25 Türkiye 1990 ve 2000 Meslek Profillerinde Niteliksel Değişim (İki Basamaklı Kodlar) 

 

 

5.3.1.3. Sektörel Uzmanlaşma Profilleri 

İktisaden aktif toplam, kırsal-kentsel nüfusların sektörel profillerinin sektörel dağılımları 

incelendiğinde 1990-2000 döneminde Türkiye’nin değişen yapısı açığa çıkmaktadır. Toplam iş kolu 



145 
 

profillerinin 1990 ve 2000 yıllarındaki sektörleri incelendiğinde İstanbul ve Ankara’nın değişimi ve 

Bursa’nın da içinde olduğu ikinci ve üçüncü iller kademelenmesinin nasıl farklılaştığı görülür. 1990’da 

Eskişehir, Kayseri, Adana gibi ikincil metropollerde İzmir’in gerisinde sadece imalatta yoğunlaşan 

Bursa, 2000’de İzmir ve Kocaeli ile birlikte imalatın yoğunlukta olduğu ancak ticaret, tüketici 

hizmetleri gibi sektörlerin de önem kazandığı ikinci kademe iller grubunda yer alır. 1990 ve 2000 

döneminde Bursa’da ana sektör imalattır. 1990-2000 döneminde ana değişim kırsal nüfusun tarım 

sektöründen ayrılıp imalat sektöründe yoğunlaşması olarak izlenmektedir( Tablo 26 ) 
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Tablo 26 Türkiye 1990 ve 2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım ) Profillerinde Niteliksel Değişim 

 

 

Ulusal ölçekte sektörel açıdan ikinci önemli değişim Bursa kentsel nüfusunun 1990’daki imalat yoğun 

profilinin farklılaşarak İstanbul, Tekirdağ ve Denizli kentsel nüfus özellikleri ile birlikte benzer profil 

sergilemesidir.  
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1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri (İki basamaklı sektörler sınıflaması) 

Türkiye’nin 1990 ve 2000 dönemindeki detaylı sektörel uzmanlaşma profilleri yere bağlı faaliyetlerin 

(tarım, orman, madencilik vb.) yoğunlaştığı iller ile tarım dışı faaliyetlerde uzmanlaşmış metropoller 

ve illerin sektör profilleri arasındaki karşıtlığı açıkça gösterir. Sektörel uzmanlaşma profillerinin 1990 

ve 2000 yıllarındaki değişimine Türkiye genelinde özellikle güneybatı illerinde tarım dışı faaliyetlerin 

kıyıdan içeriye (Aydın’dan Konya’ya ve Antalya’dan Uşak’a) nüfuz ettiği görülür. 1990’da bakıldığında, 

Bursa mavi yakalı sektörlerde yoğunlaşan ulaştırma, haberleşme, perakende ticaret ve tüketici 

hizmetlerinin ağırlıklı olduğu üçüncü kademe il grubu içinde yer alırken, 2000’de yine mavi yakalı ve 

toptan ve perakende ticaretin yoğun olduğu ikinci kademe iller arasındadır. 2000’de kentsel nüfusta 

beyaz yaka sektörleri ve üretici hizmetleri, kırsal nüfusta tüketici hizmetleri artarak sektörel bir 

dönüşüm gerçekleşmiştir. (Tablo 27). Ulusal ölçekte sektörel açıdan ikinci önemli değişim Bursa 

kentsel nüfusunun 1990’daki tekstil ve basım ağırlıklı imalat yoğun profilinin farklılaşarak 2000’de 

İstanbul, Tekirdağ ve Denizli kentsel nüfus özellikleri ile birlikte benzer profil sergilemesidir. 
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Tablo 27 Türkiye 1990 ve 2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım ) Profillerinde Niteliksel Değişim (İki 
Basamaklı Kodlar) 
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Beceri yoğun mavi yakalı faaliyetlerle birlikte kağıt ve metal sanayileri ile üretici hizmetlerde artış 

gözlenir. Genel olarak sektörel uzmanlaşma profillerinde beyaz yakalı istihdam ve ticaret sektöründe 

uzmanlaşan illerde yere bağlı faaliyetler istihdam kayda değer düzeyde seyrektir. Bursa kırsal 

alanında (a) sadece tarım ve yere bağlı faaliyetlerde (b) sadece tarımda (c) ormancılıkta (d) tarım dışı 

faaliyetlerde uzmanlaşan ilçe ve ilçe gruplarının varlığından söz edilebilir. 

5.3.1.4. (İşyerindeki) Statü Profilleri 

1990 ve 2000 döneminde kentsel ve kırsal nüfuslar birlikte ele alınırsa, Bursa’da iktisaden aktif 

toplam nüfusun statü profil farklılaşmasının şekillendirdiği ikili örüntü açıkça izlenir. Kentsel nüfus 

yoğunlukla ücretli iken, kırsal nüfus ücretli ve kendi hesabına çalışanlarla temsil edilir (Tablo 28 ). 

2000’de Bursa kırsal alanı ücretli grupların, kendi hesabına çalışan ve aile içi ücretsiz çalışanlarla 

birlikte temsil edilmesi ile Türkiye içinde ayrıcalıklı bir konumdadır. 
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Tablo 28 Türkiye 1990 ve 2000 Statü Profillerinde Niteliksel Değişim  
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5.3.2. Bursa İli İşgücü Yapısı: Bursa İlçeleri ve 1990-2000 döneminin değerlendirilmesi 

5.3.2.1. İşgücüne Katılım 

1990 Bursa istihdam alanı, (a) yere bağlı, (b) farklılaşmış, (c) tarım dışı istihdamın yoğunlaştığı üç 

bileşenli bir yapı şeklinde ele alınabilirdi. Bursa aktif nüfusunun (660 bin kişi) %41’i yere bağlı 

işkollarında (tarım, orman, madencilik, balıkçılık, su temini gibi), %59’u tarım dışı imalat ve hizmet 

işlerinde çalışmaktaydı. Gemlik’te gözlenen farklılaşmış bir istihdam yapısı sayısal açıdan çok ağırlıklı 

olmasa da kentsel bölge oluşum süreçleri açısından çok önemli bir dönüşüme işaret ediyordu. Bu 

ilçeyi özgün bir kategori şeklinde ele almanın yerinde olacağını düşündük. 

1990’da Bursa toplam istihdamının %43’ü kırsal alanda ikamet ediyordu. Kırsal alan sakinlerinin %85’i 

tarımda, yaklaşık %10’u ulaştırma inşaat ve imalatla ilgili mavi-yakalı işlerde çalışmaktaydı. 1990 gibi 

erken bir tarihte kırsal alanın istihdam payı nüfus payını aşmıştı. Bu, 1990’da işyeri ve istihdam 

desantralizasyon sürecinde gelinen noktayı işaretlemesi açısından önemlidir. 

Kırsal kesiminin istihdam coğrafyası kendi içinde değerlendirilirse metropolitenleşme sürecinden 

birinci düzeyde etkilenen, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik’te küçük orta ve büyük ölçekli iş yeri 

desantralizasyonu sonucunda tarım çalışanlarının seyrek, mavi- beyaz yakalı yoğun bir profil vardı. Bu 

koridorun doğu ve batı yakasında Orhangazi, Gürsu ve Nilüfer’de desantralizasyon sürecinin daha 

erken evrelerine işaret eden tarım-mavi yakalı birlikteliği, daha ötede doğu ve batı çeperinde tarımın 

tek hakim aktivite olduğu profiller vardı. 

En yüksek yoğunluklar Harmancık, Orhaneli, İznik, Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa’da; orta 

düzey yoğunluklar Büyükorhan, Keles, Nilüfer, Gürsu, Orhangazi ve İnegöl’de gözlenirken; Gemlik’te 

farklılaşmış bir istihdam profili vardı. %70’in üzerindeki kentleşme oranına ve kapital yoğun tarıma 

rağmen kırsal kesimin %43 düzeyindeki istihdamı, tarım dışı etkinliklerin desantralizasyonunun 

günümüzden yirmi yıl önce bile dikkat çekici düzeyde yüksekliğine işaret eder. Bu eğilimin zaman 

içerisinde giderek güçlendiğini göreceğiz. 

Toplam istihdamın %57’si kentsel kesimde gerçekleşiyordu. Kırsal kesimde gözlenen tarım dışı faaliyet 

yoğunluğu gibi, kentler münhasıran tarım-dışı faaliyetlerde uzmanlaşmış alanlar değildi. İldeki toplam 

tarım istihdamının %10’u kent niteliği taşıyan alanlarda yaşıyordu. 

Yere bağlı faaliyetlerin eşitsiz dağılımı ve tarım ile tarım dışı faaliyetlerin iç içe geçmesi nedeniyle yere 

bağlı işlerle ilgili olarak il genelinde hesaplanan %6.7’lik istihdam payı ne anakentteki ne de çeper 

yerleşmelerdeki durumu yansıtıyordu. Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl’de %5.2 düzeyindeki yere bağlı 

istihdam payı; Gürsu, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde %24.8’e, İznik’te %34.9’a yükseliyordu. 

İnegöl ve Keles de bu genel eğilimden ayrılan istihdam profilleri sergilemekteydi. İnegöl’de tarım dışı 

işler, Keles’te ise tarımdaki zayıf yoğunlaşma dışında, hiçbir iş kolunun ağırlık sergilemediği 

farklılaşmış istihdam profilleri vardı. 

Bursa işgücünün %41.3’ünün kümelendiği Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sahip olduğu istihdam 

profilleri, tarım-dışı istihdam yoğunluğu açısından diğer ilçelerden ayrılıyordu. Yere bağlı olmayan 

işlerin istihdam payları aşağıdaki gibiydi. 

 İlmi ve teknik elemanlar ve serbest meslek sahipleri: %5.9 

 Hizmet işlerinde çalışanlar : %6.7 
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 İdari işlerde çalışanalar : %6.8, 

 Müteşebbis, direktör ve üst kademe yöneticileri: % 1.3 

 Mavi Yakalılar (ulaştırma inşaat dahil ): %34.6 

Büyükşehirdeki ayırt edici seyreklik nedeniyle tarımın istihdam payı düşük görünüyordu. Bu, 1990’da 

tarımın anakent dışında göz ardı edilemeyecek önemine işaret eder. 

Bu kümeler haritalandığında, Osmangazi ve Yıldırım mavi ve beyaz yakalı yoğunluğuyla hemen 

diğerlerinden ayrılıyordu. Mavi yakalı çalışanların desantralizasyonu beyaz yakalılardan çok daha hızlı 

olmalı. Nitekim Büyükşehir’e komşu Nilüfer, Kestel ve Orhangazi ilçeleri tarımcı-mavi yakalı 

birlikteliğiyle diğer ilçelerden ayrılmaktaydı. Ovaya inildikçe, Bursa’yı diğer metropollere bağlayan 

yollara yaklaştıkça, yere bağlı etkinlik oranının azaldığı, buna karşılık, tarım dışı istihdam 

yoğunluğunun artışına referansla bu yapı 1980’lerde Kıray’ın saçaklanma metaforuyla 

ilişkilendirilebilir. 

1990’da gözlenen bu istihdam peyzajının ayırt edici özelliklerinin uçucu ve kırılgan olmadığı, yaşanan 

yoğun göç ve il içi hareketliliğe rağmen kendini zaman içerisinde yeniden üretebildiği anlaşılmaktadır. 

Bursa ilçelerinin 1990-2000 kırsal, kentsel toplam istihdam yapıları ve sergiledikleri dönüşümler Tablo 

29 ( yorum çerçevesi)’da özetlenmiştir. Kırsal ve kentsel istihdam profillerinin birlikte 

değerlendirilmesinin bazı ilginç dönüşümleri açığa çıkarır ve planlama süreci açısından son derece 

ilginç birçok süreci vurgularken; metropoliten plancıların göz ardı edemeyeceği diğer pek çok 

değişimin perdelenmesine yol açabildiği açıkça görülüyor. Kentleşme oranının yüksekliğine referansla 

kırsal ve kentsel coğrafyaları yerel yığılma ve yoğunlaşmaları göz ardı ederek değerlendirmenin her 

zaman anlamlı olmadığını, bazen katmanların yapısıyla uyumlu bazen de uyumsuz sonuçlara işaret 

edebildiğini, daha da önemlisi hangi sonucun anlamlı hangisinin yanlış yönlendirici veya yüzeysel 

olduğu önceden bilinemeyeceğinden toplumsal peyzajların sergilediği nitelik değişimlerini yorum 

çerçeveleri üzerinden değerlendirmenin ihtiyatlı ve geçerli bir yaklaşım olduğunu görmeye başlıyoruz. 

1990’da istihdam kiplerinin katmanlar arası dağılımı incelendiğinde Osmangazi ve Yıldırım hariç tüm 

ilçelerde tarım çalışanlarının az veya çok yoğun temsil edildiği farklılaşmış istihdam yapılarına 

rastlıyoruz. Bu bağlamda, görece uyumlu kırsal ve kentsel istihdam coğrafyalarının süper-pozisyonu 

yanlış yönlendirici bir toplam istihdam katmanı üretmiyor. 

Göçlerin etkisiyle 1990-2000 döneminde yaşanan büyük yapısal dönüşüm nedeniyle 2000 yılı için elde 

edilen bulgular aynı düzeyde güvenilir değildir. Tersine 2000 yılı için üretilen genel değerlendirmenin 

1990-2000 dönemindeki istihdam dönüşümlerinin pek azını yansıtabildiği, süper-pozisyonun kırsal ve 

kentsel istihdam alanlarının yapısal özelliklerini perdelediği, toplam istihdamın evrimine ilişkin ilçeler-

arası karşılaştırmalarla seçilen soyutlama ve çözünürlük düzeyinde yanlış olmasa da yüzeysel bulgular 

elde edildiği söylenebilir. Nitekim, Fethiye ve İhsaniye’de yoğun toplu konut yatırımları dikkate 

alındığında, 1990-2000 döneminde Nilüfer’de görece tarım yoğun farklılaşmış bir istihdam profilinden 

beyaz yakalı yoğun bir profile geçildiğini söylemek bilineni tekrardan öteye gitmeyen, tümüyle 

yararsız veya yanlış olmasa da, Bursa planına kayda değer katkı sağlamayan bir değerlendirmedir. Ne 

var ki toplam istihdam coğrafyaları karşılaştırıldığında karşımıza çıkan göreli kararlılığın uyumsuz 

katmanların süper- pozisyonunun yol açtığı yanıltıcı bir kararlılık olduğu görülüyor. 
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Nitekim kentsel ve kırsal katmanların sergilediği değişim kendi içlerinde değerlendirildiğinde, Bursa 

istihdam coğrafyasında ayırt edici kiplerin dikkat çekici düzeyde değiştiği gözleniyor. 

1990-2000 döneminde kentsel istihdam coğrafyasındaki değişimler incelendiğinde: 

 Osmangazi ve Yıldırım’da, tarım dışı mavi-beyaz yakalı işlerin yoğun temsil edildiği bir yapıdan, 

mavi-yaka ticaret ve tanımsız işlerin yoğun temsil edildiği, beyaz yakalı işler alanındaki yığılmanın 

yitirildiği bir yapıya geçildiği, diğer deyişle toptan/perakende ticaret hariç tutulursa, bu ilçelerin ilmi 

teknik elemanlar, girişimciler, üst kademe yöneticileri, kişi, kamu ve toplum hizmetleri açısından 

önemlerini yitirdiği; 

 1990’da tarım ve mavi yakalı yoğunluğuyla öne çıkan Gürsu ve Kestel ile Yenişehir ve İznik’in tarım 

yoğun istihdam profillerinin değişmediği; 

 İnegöl’de tarım-dışı çalışanların görece yoğun temsil edildiği farklılaşmış bir profilden, mavi 

yakalıların yanı sıra beyaz yakalı üst kademe yöneticilerinin de yoğun temsil edildiği bir profile 

geçildiği; 

 İstanbul yolu üzerinde Gemlik ve Orhangazi’de tarımcı-mavi yakalı birlikteliğinden, beyaz-yakalı 

enformel tarımcı birlikteliğine; 

 Mudanya’da tarım-yoğun profilden, beyaz yaka yoğun profile; 

 Nilüfer’de tarım-mavi yaka yoğun profilden beyaz-yaka yoğun profile; 

 Zengin tarım toprakları üzerinde Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da tarımcı yoğun bir profilden 

mavi-yakalı ticaret ve enformel sektörün yoğun temsil edildiği bir profile geçildiği; 

 Güney ilçelerinde tarımın çok yoğun olduğu profilden tarımın yanında enformel sektör 

çalışanlarının ve hizmet sektörünün önem kazandığı yeni bir istihdam yapısına geçildiği açıkça 

izlenebiliyor  
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Tablo 29 Bursa 1990-2000 İş Kolu (Sektörel Dağılım) profillerinde niteliksel değişim.  

 

İstihdam coğrafyasındaki değişimin toplulaştırılmış veriler yerine kırsal-kentsel istihdam 

katmanlarının ayrı ayrı ele alındığı veriler üzerinden çalışılması, kentsel bölge oluşumuyla ilgili aksi 

halde perdelenen, yapısal kararlılıkla dönüşümün birlikte yaşandığı bir çok karmaşık toplumsal-

mekansal sürece ışık tutabiliyor. 

Anakent ve çeperinde istihdam profillerinin değişmediği, değişimin özellikle ana kente bitişik 

alanlarda yaşandığı gözleniyor. Örnek vermek gerekirse Osmangazi ve Yıldırım’da mavi-beyaz yakalı, 

Yenişehir, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık gibi çeper ilçelerde 

tarım yoğun istihdam profillerinin yeniden üretildiği açıkça izlenebiliyor. Nilüfer’de mavi yaka-tarım 

birlikteliğinden, beyaz yakalıya, hizmet ve idari çalışanların önem kazandığı farklılaşmış bir istihdam 

profilinin oluştuğu görülüyor. Daha kuzeyde Mudanya’nın kırsal istihdam profili, tarımın beyaz yakalı 

işgücüyle bütünleştiği, alt kentleşmeye özgü bir profile dönüşüyor. Toplulaştırılmış istihdam 

verilerinde metropoliten alanlarla kentlerde beyaz-yakalı istihdamın azaldığı buna karşılık 

Büyükşehir’e bitişik alanlarda kırsal istihdam alanlarında beyaz yakalı yoğunluğunun arttığı gözlendiği 

bu süreçte, kırsal alan münhasıran tarımsal üretimin yapıldığı alan olma özelliğini yitiriyor. Bu 

yerleşmelerin 2000-2008 döneminde Büyükşehir’e bağlı ilçelere ve mahallelere dönüştürülmesi, 

toplumsal-mekansal dönüşümün tetikleyen bir idari müdahale olmaktan çok, var olanı tescil eden 

dönüşümleri izleyen bir idari statü değişimi olarak ortaya çıkıyor. 
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Aktif nüfus işgücü profillleri 2000 örneklemi üzerinden ilçeler itibariyle değerlendirildiğinde 

Büyükşehir’in (Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi) ilçelerinin mavi yaka- beyaz yaka birlikteliği ve ayırtedici 

düzeyde yüksek yoğunlukları itibariyle diğer ilçelerden ayrıldıklarıını görmüştük. Aynı işgücü kiplerin 

mahalle düzeyinde oluşturduğu profillerin katmanlaştırılması yoluyla ilçe düzeyinde gözlenen 

birlikteliklerin metropol içinde nasıl çözüldüğü, mavi ve beyaz yakalı iş gücünün nasıl dağıldığı, kent 

içinde farklı kiplerin oluşturduğu birlikteliklerin bileşimi, kent mekanına yansıma biçimleri şekillenen 

mekansal-toplumsal oluşumların ayırtedici özellikleri sayısal ve görsel açıdan açığa 

çıkarılabilmektedir. Nitekim ilçe düzeyinde aynı kümede yer aldığını gördüğümüz mavi- beyaz yakalı 

işgücünün metropoliten ölçekte keskin hatlarla ayrılmış bölgelerde yoğunlaştıkları, tarım-hizmet 

işgücünün metropolün çeper bölgelerinde, ilçe düzeyinde verilere yansımayan, toplulaştırmanın 

perdelediği, özgün istihdam birliktelikleri oluşuyor. 

2000 sayımından elde edilen 12 yaş ve üzeri, iktisaden aktif, 366,120 çalışanın şekillendirdiği mahalle 

profil tablosu indirgendiğinde: beyaz, mavi yakalı işgücünün yoğunlaştığı kent kesimleriyle, tarım ve 

hizmet çalışanlarının çeper mahallelerde oluşturuğu adacıkların, üç bileşenli bir istihdam coğrafyası 

oluşturduğu; 

 Beyaz yakalı yoğun mahallelerin Eskişehir-Ankara / İzmir-Mudanya yollarının güneyinde, 

 Mavi yakalı yoğun mahallelerin ise anılan yolların kuzeyinde yer seçtiği, 

 Tarım, hizmet, mavi yakalı birlikteliklerinin şekillendirdiği özgün birlikteliklerin genellikle 

Büyükşehir alanının daha çok çeper mahallelerinde yer aldıkları, 

açıkça izlenebiliyor. Beklenebileceği üzere gözlenen beyaz yakalı-mavi yakalı ayrımının eğitim 

düzeyine ilişkin haritayla birebir örtüştüğü, 2008 haritalarında açıkça izleyebileceğimiz beyaz yakalı 

işgücü desantralizasyonuna ilişkin işaretlerin 2000 yılında çok belirgin olmadığı, Kadın ve erkek 

nüfusun şekillendirdiği metropoliten istihdam haritalarının arasında genelde çok önemli farklar 

bulunmadığı gözlenmektedir. 

5.3.2.2. Meslek Profilleri 

2000 yılında Bursa ilçelerinin meslek coğrafyası üç küme üzerinden özetlenebilir. Anakent birinci; 

doğu, batı ve kuzey ikinci; Uludağ üzerindeki erişilebilirliği düşük ilçeler üçüncü grupta yer alır. Yere 

bağlı mesleklerin yoğunlaştığı ilçelerle anakentte gözlenen ilçelerin birbirinden ayrıldığı, İstanbul ve 

Ankara devlet karayollarının kat ettiği ilçelerde, tarımla ilgili mesleklerin diğer mesleklerle 

bütünleştiği farklılaşmış yapılar oluşmaktadır. 

Nilüfer, tarım ve mavi-yakalıların seyrek temsil edildiği, beyaz-yakalı yoğun bir meslek profili sergiler, 

Osmangazi ve Yıldırım’da beyaz ve mavi yakalılar birlikte yoğunlaşmışlardır. 

2000’de ildeki toplam mavi yakalı istihdamın %60’ı, girişimci ve üst yöneticilerin %52’si, Ticaret ve 

satış personelinin %62’si ve hizmet çalışanlarının %60’ı, aktif nüfus payı %45.6 ile sınırlı Osmangazi ve 

Yıldırım’da kümelenmişti. Yere bağlı mesleklerin %78’i nüfus payı %38 ile sınırlı kesimde 

kümelenmişti. Tarımcıların bazı hizmet işlerinde uzmanlaşan diğer mesleklerle kurduğu birliktelik 

açısından, anakente komşu (İnegöl, Kestel, Mudanya, Gemlik ve Gürsu) ilçeler bir geçiş bölgesi 

oluşturuyordu. Nüfus payı %20’yle sınırlı bu kesimde tarımcıların %29’u, üst yöneticilerin ise %24’ü 

yaşıyordu. Tarım ve üst yöneticilerin birlikte yoğunlaşması bu kesimin beyaz yakalı kesim üzerindeki 

çekiciliğini yansıtır. 
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Bursa Büyükşehir Mahalleleri’nin 2000 yılı esas meslek profillerine ilişkin değerlendirmemiz 1990-

2000 sayımları üzerinde ilçe düzeyinde yapılan değerlendirmenin yüksek çözünürlükte tekrarı 

niteliğindedir. Esas meslek kategorisinin kipleri fiilen uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın 

iktisaden faal işgücünün toplumsallaşma sürecinde kazandığı meslek becerilerini yansıtır. Kipler 

tutulan işlerle aynı olsa da fiilen yapılma şartının olmayışı nedeniyle her iki tutulan iş haritası, esas 

meslek haritasından farklı olabilir. Ne var ki Bursa örneğinde bu iki haritanın genelde örtüştüğü, 2000 

yılında beyaz-mavi yaka ve mesleksiz kesimin yoğunlaştığı bölgeler üç bileşenli ve okunaklı bir 

istihdam coğrafyası şekillendirmektedir. 

Yüksek eğitim gerektiren işler ile beceri gerektiren mavi yakalı işgücünün dağılım kalıpları arasındaki 

benzerliğe karşın ihmal edilemeyecek bir topluluk oluşturan mesleksizler bu haritayı öncekilerden 

ayırmaktadır. Genelde : 

 Beyaz yakalılar dağ ile devlet karayolları arasındaki kesimde, 

 Mesleksizler Yıldırım İlçesi’nde dağ ile Eskişehir yolu arasında, 

 Mavi yakalı ve tarım çalışanlarıysa Yıldırım ve Osmangazi İlçeleri’nin ova üzerinde yer seçmiş 

“gecekondu” mahallelerinde yoğundur. 

 12 yaş ve üzeri iktisaden faal kadın ve erkeklerin istihdam coğrafyaları farklıdır. Sözgelimi, 

mesleksiz “ev kadınları” ve tarım iş gücü özellikle ova üzerinde yoğunlaşırken bu kesimde erkeklerin 

tarımın yanında farklı hizmet işlerinde yoğun çalıştığı anlaşılmaktadır. 

 İstanbul yolunun doğu ve batı yakaları arasında daha önceki haritalarda ortaya çıkmayan ilginç bir 

farklılaşmaya işaret eder İstanbul yolunun batısında, tarımda çalışan işgücü yoğunlaşırken aynı yolun 

doğu yakası “münhasıran” mavi yakalı yoğun mahallelerden oluşmaktadır. Bu bulgu arazi kullanım 

planlarına ilginç parametreler sağlayabilir. 

5.3.2.3. Sektörel Uzmanlaşma 

Bu sınıflama çerçevesinden bakıldığında Bursa ilinde toplam aktif nüfusun tek basamaklı işkolları 

itibariyle dağılım kalıbı aşağıdaki gibidir. Sayımlarda kullanılan tek basamaklı sektör kodları iktisaden 

faal işgücünün çalıştığı sektörleri aşağıdaki on alt başlık altında kategorileme olanağı sunar. 

Beklenebileceği üzere kentsel ve kırsal alanda yaşayan nüfusun sektörel istihdam profilleri arasındaki 

çarpıcı karşıtlık iki önemli noktaya işaret eder. İlk olarak genelde ayırt edici olmakla birlikte tek 

basamaklı istihdam kodlarının ihmal edilemeyecek düzeyde genel ve yorumlar itibariyle 

perdeleyiciliği gözden uzak tutulmamalıdır. 

İki modlu sektörel dağılım profili nedeniyle il geneli için hesaplanan toplam istihdam profili kentsel ve 

kırsal istihdam profilleri arasındaki ağırlıklı ortalamaya işaret eder. Bu nedenle toplam istihdam profili 

keşifsel değerlendirme için tümüyle yararsız olmamakla birlikte ne kentsel, ne de kırsal alandaki 

durumu temsil eden ihtiyatsız kullanıldığında çözdüğünden fazla sorun yaratabilecek göstergeler 

üretir. Bu nedenle Bursa’da il içi mekansal işbölümü anlamına gelen değerlendirme ve yorumları 

toplam istihdam profillerine dayalı olarak gerçekleştirmek yerine bu bulguyu kırsal ve kentsel 

profillerin ağırlıklı ortalaması şeklinde ele almak, ayrıştırarak ihtiyatla yorumlamak yararlı olacaktır. 

Diğer taraftan kentsel ve kırsal profiller ayrıştırıldığında, kırsal-kentsel istihdama ilişkin göstergelerin 

iç içe geçtiği görülmektedir. Diğer bir deyişle kırsal alanda tarımdışı istihdam, kentsel alanda da ihmal 
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edilemeyecek düzeyde yere bağlı istihdam bulunmaktadır. Bu nedenle tarım istihdamının ağırlığına 

rağmen belediye sınırları dışında yaşayan iktisaden aktif nüfusu münhasıran tarım, belediye sınırları 

içinde yaşayanları da münhasıran tarım dışı sektörlerde çalıştığını varsaymak yanlış yönlendirici 

olabilir. 

İster toplam, kentsel ve kırsal istihdamın Bursa’nın ilçeleri arasında eşit dağılmadığını, metropoliten 

ana kente uzaklığa ve ana yollara uzaklığa bağlı olarak değişir. Bu nedenle kırsal ve kentsel alanlarda 

yaşayan iktisaden faal nüfusu kırsal ve kentsel alanlar itibariyle ayrıştırmanın tek başına yeterli 

olmadığını kentsel ve kırsal alanlar için belirlenen genel profilin ilçeler arası dağılım kalıbındaki 

farklara bakmamız gerektiğini vurgulayalım. 

İktisaden aktif kırsal-kentsel nüfusların sektörel profillerinin sektörel dağılımları arasında gözardı 

edilemeyecek önemde farklar olduğu bilinir. Bursa örneğinde bu farklılaşma üç farklı çözümlemeyle 

açığa çıkarılmıştır. İktisaden faal toplam nüfus üzerinde yapılan ilk çözümleme il içi mekansal işbölüm 

şeması hakkında bazı ipuçları sağlamaktadır. 1990 yılında Bursa ilinin kentsel ve kırsal kesiminde 

yaşayan aktif nüfusun işgücüne katılım kalıpları arasındaki benzerlik ve farkllar çözümlememizin ikinci 

ve üçüncü bölümündeki çözümlemelerle açığa çıkarılmıştır. 

Toplam nüfusun yaptığı işler bazında niteliksel değişikliklerine bakıldığında anakentin(Osmangazi ve 

Yıldırım) ayırtedici tarım-dışı işler profili ile doğu çeper, batı çeper ve Mudanya’nın tarım yoğun 

profillerinin 1990-2000 döneminde aynı kaldığı, Nilüfer’in profilinin ise tarımdan beyaz-yakaya 

değiştiği görülmektedir. Anakent kentsel nüfusu, 1990 yılında beyaz ve mavi yakalarının birlikte temsil 

edildiği profilden, 2000 yılında mavi yakalı profilin yoğun temsil edildiği bir alana dönüşmüştür. Aynı 

dönemde, -toplam nüfus profilinde görülen değişime paralel olarak- Nilüfer kentsel profili tarımdan 

beyaz yakalıya dönüşmüştür. Mudanya kentsel nüfusunda ise yoğunlukla tarımla uğraşan profilden 

beyaz-yakalı profile geçilmiştir. Doğu çeper profili tarım yoğun kalırken, batı çeperde 1990 yılında 

tarım yoğun profil, 2000 yılında mavi yaka yoğun profil gözlenmektedir.Anakent kırsal nüfusunun her 

iki dönemde de tarım dışı işlerde yoğunlaştığı, Nilüfer kırsal nüfusunun ise 1990 yılında tarım ve tarım 

dışı birlikteliğiyle temsil edilen iş profilinin, 2000 yılında yoğunluklu mavi yakalıya dönüştüğü 

görülmektedir. Doğu çeper ve batı çeper kırsal nüfusu her iki dönemde de tarım profiline sahiptir . 

Sanayi konut ve servis işyerlerinin desantralizasyonuna hedef olan Gemlik ilçesinde gözlenen 

ayırtedici düzeyde farklılaşmış tekil istihdam profili hariç tutulursa, 1990 yılında Bursa ilinde gözlenen 

mekansal iş bölüm kalıbı üç ana başlık altında özetlenip haritalanabilir. Ankara-Bursa ve Bursa-İzmir 

karayollarının kuzeyinde kalan (İznik, Karacabey, MK Paşa, Yenişehir) , (İnegöl, Kestel,, Mudanya, 

Orhangazi) ve (Nilüfer, Gürsu) ilçelerinin münhasıran tarımsal faaliyetlerde uzmanlaştıkları, tarım-dışı 

sektörlerde çalışanların bu kesimde belirgin yoğunluk sergilemedikleri görülmektedir. 

Ankara ve İzmir yolunun güneyinde Uludağ üzerinde yer alan (Keles), (Harmancık), (Büyük Orhan, 

Orhaneli), ilçelerinin tarımsal faaliyetin yanısıra kayda değer yığılma gösterdiği, su kaynakları 

açısından zengin Harmancık, Büyükorhan, ve Orhaneli ilçelerinin büyük şehire su temin eden DSI 

kuruluşlarında çalıştığı görülmektedir. Yığılma dikkat çekicidir. İl istihdamından %8 düzeyinde pay alan 

güney ilçelerinin, su temini iş kolundaki istihdam payları %21, tarımdan aldıkları pay %17, madencilik 

istihdamından aldıkları pay ise %61 düzeyindeydi. 

Henüz Bursa kent geçişlerinin inşa edilmemiş olduğu 1990’lı yıllarda Bursa ilini Doğu Batı yönünde kat 

eden Bursa-Ankara ve Bursa–İzmir yolunun güneyinde, Uludağ kompleksi üzerinde yer seçmiş, 
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Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve ve Keles gibi  ilçelerde tarım, orman, maden, ve su temini gibi 

yere bağlı işkollarında çalışanların, kuzeyinde de münhasıran tarım faaliyetinde uzmanlaşmış ilçelerin 

yeraldığı ikili bir istihdam alanı görülüyor.Tarım dışında kalan tüm iktisadi etkinliklerin büyükşehirin 

Osmangazi ilçelerinde yoğunlaştığı açıkça izlenebiliyor. Nitekim 1990 yılında Bursa ilindeki imalat 

sanayi istihdamının %67’si, sosyal ve kamu hizmetleri ile inşaat alanındaki istihdamın % 61’i, ulaşım 

işkolundaki istihdamın %56’sı, mali ve kurum hizmetlerinde çalışanların %71’i, toptan ve perakende 

ticaret alanında çalışanların %65’i, tanımlanmamış faaliyetlerde çalışanların % 60’ı, yerel hizmetlerde 

çalışanların da %48’i; il içi istihdam payı %41.3’le sınırlı anakentte toplanmıştır. 

Büyükşehirdeki bu yığılma ve dönüşüm süreçlerinin en fazla büyükşehir’in kuzey komşusu Gemlik 

ilçesini etkilediği, sanayi ve servis işyeri yerseçimleri sonucunda bu ilçede diğer hiçbir ilçede 

gözlenmeyen, inşaat ve enformel sektör çalışanları dışında kalan hiçbir katmanın beklenen düzeyi 

üzerinde bir yoğunluk sergilemediği tekil bir istihdam profili gözlenmektedir. 

Bu bulgular ışığında yere bağlı etkinliklerin Uludağ kompleksi üzerinde, tarımın Bursa – İzmir Bursa- 

Ankara karayollarının kuzeyinde yoğunlaştığı, tarım-dışı mavi ve beyaz yakalı istihdamın büyükşehirin 

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde belirgin bir yoğunlaşma sergilediği, Bursa büyükşehir çevresinde 

gözlenen metropolitenleşme süreçlerinin en çok Gemlik ilçesini etkilediği görülmektedir. 1990 yılında 

Bursa’da gözlenen bu mekansal işbölümü kolayca görselleştirilebilmektedir. 

1990 yılında Bursa’daki istihdamın %57’si kent niteliğindeki yerlerde yaşamakta ve yere bağlı olmayan 

tarım-dışı faaliyetlerde çalışmaktadır. 17 ilçede iktisaden faal kent işgücünün tek basamaklı on 

sektörde dağılım tablosunun ilişkisel katmanlaştırması iktisadi-mekansal farklılaşmayı 7 x 10 

boyutlarında bir permüte çapraz tablo üzerinden özetleme olanağı verir. 

1990 yılında kentsel istihdamın dörtte üçü anakentin Osmangazi, Yıldırım ilçeleriyle İnegöl’de 

toplanmıştı. 1990 yılında tarım, madencilik ve bir ölçüde yerel hizmetler ile dikkat çekici bir yığılma 

sergileyen imalat sanayi dışında kalan tüm etkinlikler bu kesimde genel nüfus içindeki ağırlıklarına 

yakın oranlarda temsil ediliyordu. 

Anakentin kuzeyindeki Gemlik, Mudanya, Nilüfer,Orhangazi, Gürsu, Kestel ilçelerinin metropoliten 

gelişimden etkilenmeye başladıklarına işaret eder. Gemlik ve Mudanya’nın kurum hizmetleri, Gürsu 

ve Kestel’in ulaştırma-haberleşme alanında sergilediği uzmanlaşma bu bölgedeki inşaat faaliyetindeki 

yoğunlukla birlikte düşünüldüğünde bu bölgenin metropollerin çeperlerinde “saçaklanmaya” bağlı 

aktivitelerle dönüştüğüne işaret eder. 

Metropoliten ana kentin batı ve doğu (Karacabey,MustafaKemal Paşa)(İznik Yenişehir ve Büyükorhan) 

ilçelerinde tarımsal faaliyetlerde yığılmanın toptan-perakende ticaret ve temel kamu mal ve hizmeti 

alanındaki uzmanlaşmayla desteklendiği ayırtedici istihdam profilleri gözlenmektedir. Bu üçüncü 

kümedeki ilçeleri metropoliten alt merkezler şeklinde adlandırabiliriz. 

Son olarak tarımdaki zayıf uzmanlaşmanın madencilik, su temini gibi yere bağlı faaliyetler ile temel 

kamu hizmetleri üretiminde zayıf uzmanlaşma gösteren, yerleşke kademelenmesinin en alt 

basamağını oluşturan Uludağ üzerideki (Harmancık), (Orhaneli, ve Keles ilçeleri) yer alıyordu. 

1990 yılında gözlenen bu dört bileşenli yapının, 2000 yılında gözlediğimiz mekansal iş bölümü 

kalıbının değerlendirilmesi açısından sağlam ve geçerli nirengi noktaları oluluşturduğu 

düşünülmektedir. 
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Bursa ilinde belediye sınırlarında yaşayan iktisaden aktif nüfusun %86’sı tarım, su temini ve 

madencilik gibi yere bağlı olmayan iktisadi faaliyetlerle uğraşır. İl genelinde belediye sınırları dışında 

yaşayan nüfusun temel iktisadi faaliyeti tarımdır. Bursa kırsal alanının dört farklı küme üzerinden 

temsil ve tersim edilebileceği ortaya çıkar. 

1. Metropoliten anakenti oluşturan ilçeler ile bu ilçelerin kuzey komşuları olan ilçeler Osmangazi, 

Gemlik, Yıldırım, Nilüfer, Orhangazi ilçelerinin toplam kırsal alan istihdamından %23 pay aldıkları buna 

karşılık inşaat çalışanlarının %47.3’ünün, kurumlara yardımcı hizmetlerde çalışanların %46.7’sinin, 

toptan perakende sektöründeki işgücünün %44.8’inin, ulaştırma sektöründeki istihdamın %40.2’sinin, 

temel kamu hizmetleri alanındaki çalışanların %33’ünün, imalat sanayi çalışanlarının %38.4’ünün, 

enformel sektör çalışanlarının da %32’sin bu kesimde yoğunlaştığı gözlemlemektedir. Metropoliten 

anakent ve çeperinde kırsal alanda çalışanlar arasında yere bağlı hizmetlerde çalışanların toplam 

kırsal istihdam payları - ihmal edilemeyecek büyüklükler oluşturmalarına rağmen- bu kümenin toplam 

istihdam payının altında kalır. 

2. Toplam iş kolu profillerinin 1990 ve 2000 yıllarındaki profillerine bakıldığında, Bursa ilçelerinde en 

büyük değişim Nilüfer ilçesinde gözlemlenmektedir. Anakent (Osmangazi, Yıldırım) mavi ve beyaz 

yakalı iş kollarını barındırmaya devam ederken, 1990 yılında tarım profili gösteren Nilüfer, 2000 

yılında Anakent profiline eklemlenmiştir. Doğu Çeper (Yenişehir, İznik) ilçelerinde de tarım profili 

korunurken 2000 yılında yerel hizmetler de bu profile dahil olmuştur. Toplam iş kolu profillerinde, 

bahsi geçen Anakent ve Nilüfer dışında kalan ilçelerin tamamının baskın profili tarımdır. 

3. Kentsel iş kolu profillerine bakıldığında ilk göze çarpan 1990 yılındaki metropoliten saçaklanma 

alanı profili olmaktadır. Güney ve merkez ilçeler dışında kalan tüm ilçeleri tanımlayan bu profil küçük 

değişikliklerle 2000’e de taşınmıştır. Anakent, toplam iş kolu profillerinde olduğu gibi mavi ve beyaz 

yakalı iş kollarını barındırırken, Nilüfer metropoliten saçaklanma alanından üretici hizmetler profiline 

geçiş yapmıştır. Kentsel İş kolu profillerinde belirgin profil öğesi olarak tarım gözlenmemektedir.  

4. Kırsal iş kolu profillerine gelindiğinde, Mudanya hariç Bursa ilçelerinin tamamında belirgin bir 

değişiklik görülmemektedir. Mudanya kırsal bölgelerinde ise 1990 yılında tarım profili gözlemlenirken 

2000 yılında toptan /perakende ticaret, toplum ve tüketici hizmetleri profili baskındır. 

1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri (İki basamaklı sektörler sınıflaması) 

1990 yılında Bursa’da iktisaden aktif kentsel nüfusun %57’si kentlerde yaşamaktaydı. Bu grubun 

ilçeler itibarıyla sektörel profillerini gösteren, 7x7 boyutlarında indirgenmiş bir permüte tablo ile 

özetlenebilmektedir. Yere bağlı faaliyetlerin (tarım, orman, madencilik vb.) yoğunlaştığı ilçeler ile 

tarım dışı faaliyetlerde uzmanlaşmış metropol ilçelerin istihdam profilleri arasındaki karşıtlık, 

indirgenmiş permüte tablonun sergilediği örtük farklılaşmalar okunabilmektedir. Birbirinden tümüyle 

farklı istihdam profillerine sahip bu ilçe grupları arasında yere bağlı faaliyetlerin yanında bazı 

faaliyetlerde zayıf uzmanlaşmalar gösteren geçiş bölgesi niteliğinde üçüncü bir ilçe grubu 

bulunmaktadır. Bu çerçeveden yaklaşıldığında, 1990 yılında İnegöl, Mudanya ile Büyükorhan ve İznik 

ilçelerinin sadece yere bağlı faaliyetlerde, Harmancık, Keles, Orhaneli ve Karacabey, MKPaşa ve 

Yenişehir ilçelerindeki kentsel alanların ise tarımsal faaliyetin yanında, metal dışı madencilik, ticaret, 

toplum hizmetleri ve gıda sanayiinde geliştiği gözlenmektedir. İstihdam payı %9.6 olan Gürsu, Kestel 

ile Nilüfer, Orhangazi ilçelerinin tarımın yanında imalat sanayide uzmanlaştıkları, il kentsel 

istihdamının %72’sinin kümelendiği anakentin Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ile kuzey komşuları 
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Gemlik’in gıda, tarım ve madencilik dışındaki tüm iş kolarında mavi ve beyaz yakalı dikkat çekici bir 

uzmanlaşma sergiledikleri açıkça okunabilmektedir. 1990 yılında Bursa’da dokuma, tekstil, metal ve 

kağıt üretiminde çalışanların %85’i bu bölgede toplanmıştı. Bu üç ilçe ildeki hizmetler sektörünün 

merkezidir. 

1990 yılında Bursa’da iktisaden aktif nüfusun %43’ü belediye sınırları dışındaki kırsal alanlarda 

yaşamaktaydı. Bursa istihdam alanını oluşturan iktisaden aktif kır nüfusunun ilçeler arası dağılım 

kalıbını yansıtan bu çözümlemeyle kırsal nüfus katmanının ayırtedici profil özellikleri sergileyen 

bileşenleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. İki basamaklı sektör kodları itibarıyla yapılan çözümlemede 

tek basamaklı kodlarla açığa çıkarılması pek mümkün olmayan ayırt edici özellikler ortaya 

çıkarılabilmektedir. Oluşturulan iki basamaklı sektör kodu bileşimleri incelendiğinde araştırmacının 

önceden kestirmesi güç bileşimlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Buna rağmen anakenti oluşturan 

ilçeler ile yere bağlı faaliyetlerde uzmanlaşan ilçeler arasındaki sektörel profil farkları ve karşıtlıkları 

açıkça okunabilmektedir. 

Yere bağlı faaliyetlerde uzmanlaşan ilçelerin iki basamaklı kodlar üzerinden şekillendirdikleri sektörel 

profiller incelendiğinde, maden ve eğlence hizmetleri iş kolunda çalışanların %43’ünün nüfusun 

%10’unun yaşadığı Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde kümelendiği, kırsal istihdam payı %2 ile sınırlı 

Harmancık ilçesinde metal dışı madencilik sektöründe çalışanların %59’unun ve eğlence 

hizmetlerinde çalışanların da %16’sının yoğunlaştığı görülmektedir. Anakente komşu zengin tarım 

topraklarına sahip ilçelerde yere bağlı faaliyetlerin temel kamu hizmetleriyle birlikte yer aldığı 

gözlenmektedir. Kırsal istihdam payı %16 ile sınırlı İnegöl ve Kestel ilçelerinde ormancılık sektöründe 

çalışanların %60’ı bulunmaktadır. 

Beklenebileceği gibi yere bağlı faaliyetlerde uzmanlaşan ilçelerde beyaz yakalı istihdam ve ticaret 

sektöründeki istihdam kayda değer düzeyde seyrektir. Kırsal alanda anlamlı düzeyde seyrek sağlanan 

servisler anakenti oluşturan ilçeler ve komşularında dikkat çekici bir yoğunlukla sağlanmaktadır. Şöyle 

ki, Bursa anakenti oluşturan ilçelerin kırsal kesimlerinin istihdam payı %23 ile sınırlıdır. Buna karşılık 

toptan/perakende ticaret, haberleşme ve üretici hizmetler alanındaki istihdamın %51’i, tekstil ve 

inşaat alanındaki istihdamın %42’si, kişisel hizmet istihdamının %40’ı bu bölgede kümelenmiştir. Bu 

değerlendirme ışığında Bursa kırsal alanında (a) sadece tarım ve yere bağlı faaliyetlerde (b) sadece 

tarımda (c) ormancılıkta (d) tarım dışı faaliyetlerde uzmanlaşan ilçe ve ilçe gruplarının varlığından söz 

edilebilir. 

Toplam iş kolu profillerinin 1990 ve 2000 yıllarındaki profillerine bakıldığında Bursa İlçelerinde en 

büyük değişim Nilüfer ilçesinde gözlemlenmektedir. Anakent (Osmangazi, Yıldırım) mavi ve beyaz 

yakalı iş kollarını barındırmaya devam ederken, doğu – batı – güney çeperleri tarım proilini 

korumuştur. 1990 yılında tarım profili gösteren Nilüfer 2000 yılında mavi yaka ve beyaz yakalıların 

yoğun olarak temsil edildiği bir profile bürünmüştür. 

Kentsel iş kolu profillerine bakıldığında, Kuzey (Gemlik, Orhangazi) ve kuzeybatı Mudanya ile Gürsu 

ilçelerindeki değişiklik göze çarpmaktadır. Kuzey ilçelerindeki 1990 yılında gözlemlenen (Farklılaşmış 

Dokuma Kağıt, Metal, Üretici / Kişi Hz.) (Tarım Orman Maden) profili, 200 yılında yerini toptan ve 

perakende ticaret, ulaştırma ve plastik sanayine bırakmıştır. Yine kuzeybatı Mudanya, 1990 yılında 

Tarım, orman ve maden profili sergilerken, 2000 yılında inşaat ve tarım profiline yönelmiştir. Kentsel 

iş kolu profilleri, Bursa kuzey ilçelerinde tarımdan Anakent faaliyetlerine bir eğilim sergilerken, Doğu 
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Kestel Gürsu, Tarım, İmalat, İnşaat, Dokuma, Kağıt, Metal profilinden Taş Toprak, Tarım Maden 

profiline geçiş yapmış, imalat sektöründen uzaklaşmıştır. 

Kırsal iş kolu profillerine gelindiğinde, Anakent profilinde belirgin bir değişiklik görülmezken, Doğu 

Çeperinde 1990 yılından 2000’e gelindiğinde en büyük değişiklik kamu ve idari hizmetlerin belirgin bir 

profil öğesi haline gelmesidir. Kuzeybatı Mudanya ise tarım profilinden uzaklaşarak mali kurumlar ve 

kültür hizmetlerinin baskın olduğu bir profil yapısına geçmiştir  

2000 yılında iktisaden aktif Büyükşehir nüfusunun metropol içi dağılımının şekillendirdiği mahalle 

profillerine ilişkin indirgeme çalışması yukarıda aynı değişken ve kiplerle yapılan ilçe 

çözümlemelerinin yüksek çözünürlükte tekrarı şeklinde yorumlanmalıdır. İlçeler katmanlaştırmasında 

il düzeyinde Büyükşehir ilçeleri dışında kalan ilçelerin yere bağlı faaliyetlerde (tarım, orman, 

madencilik, su temini vb), Büyükşehir’in ise yere bağlı olmayan işkollarının yoğunluğu ile diğer 

ilçelerden ayrıldığını, ilçeler düzeyinde iki bileşenli bir istihdam coğrafyasının oluştuğunu görmüştük. 

Geniş bir yelpazeyi kapsayan tarımdışı işlerin metropol içi dağılım örüntüleri ve mekansal örtüşmenin 

oluşturduğu birliktelikler, Büyükşehir mahallelerinde aktif nüfusun sektörel dağılımına ilişkin bu 

çözümlemeyle açığa çıkarılmıştır. Bulgular en genelde ele alındığında: 

 Bir yanda genelde mavi yakalı işler kategorisi içinde ele alınan imalat sanayi işleri, inşaat ve 

ulaştırma işkolu işleriyle üst kademe yöneticiliğinden ticaret satış personeline toplu kamu ve kişisel 

hizmetlere uzanan beyaz yakalı iş kollarının mekanda kolay seçilebilir ve birbirinden keskin çizgilerle 

ayrılan örüntüler oluşturduğu görülmektedir. 2000 yılında Bursa Metropoliten alanında gözlenen 

beyaz yakalı-mavi yakalı segregasyon ilgili haritada (Harita &) kolayca izlenebilmektedir. Şöyle ki, 

temel beyaz yakalı iş hizmetlerinde uzmanlaşanların %60’a yakını nüfusun %29’unun yaşadığı dar bir 

alanda yoğunlaşmıştır. Mavi yakalılar açısından da benzer bir durum vardır. İnşaat işçilerinin %58’inin, 

nüfusun %41’inin, imalat sanayii çalışanlarının %80’inin nüfusun %67’sinin yaşadığı kesimlerde 

yoğunlaştıkları açıkça gözlenebilmektedir. 

 Beyaz yakalı çalışanlar daha çok tarihi kent ve bu kentin batı yönündeki uzantılarında, batıda 

Fethiye-İhsaniye Mahalleleri’nde ve Mudanya ve İzmir yollarının kente bağlandığı alanlarda 

yoğunlaşmıştır. Toplam nüfusun sektörel dağılım incelendiğinde Eskişehir-Ankara-Mudanya yolunun 

kuzey kesminde, ova üzerinde, hiçbir mahallenin beyaz yakalı yoğunluğu ile öne çıkmadığı, 

 İnşaat-ulaştırma-tarım ve toplumsal hizmetlerde çalışanların Metropol çeperinde ilçe 

çözümlemelerinde izine rastlamadığımız özgün birliktelikler oluşturduğu, 

 Kadın ve erkek sektörel istihdam haritalarının bu genel dağılım örüntüsüyle uyumlu oldukları, 

 Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin dağ yamaçlarında, tarihsel nedenlerle açıklanabilecek bazı istisnai 

yoğunlaşmalar değerlendirme dışı tutulursa, mavi yakalı yoğun mahalleler ağırlıkla Ankara, İzmir ve 

Mudanya yollarının kuzeyindedir.  

5.3.2.4. (İşyerindeki) Statü Profilleri 

Kentsel ve kırsal nüfuslar birlikte ele alınırsa, Bursa ilçelerinde iktisaden aktif toplam nüfusun statü 

profil farklılaşmasının şekillendirdiği ikili örüntü açıkça izlenebilmektedir. Çeperden ana kente 

yaklaşılırken KHÇ ve AİÜÇ yoğunluğunun tedricen azaldığı, buna karşılık ücretli çalışan ve işveren 

yoğunluğunun giderek arttığı açık seçik izlenebilmektedir. Anakent ve doğuda Gürsu ve Kestel, batıda 

Nilüfer, kuzeyde de Gemlik; ücretli, işveren ve statüsü belirsiz kesimin yoğunlaştığu alanlardır. 
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Tarımsal faaliyete bağlı şekillenen statü profillerini Uludağ üzerindeki erişilebilirlik düzeyi düşük 

ilçelerde, veya İznik, Yenişehir, Karacabey ve M.Kemal Paşa gibi çok zengin tarım topraklarına sahip 

ilçelerde görüyoruz. 

KHÇ ve AİÜÇ statüsündeki gruplarla Ücretli ve işveren kesimin dağılım kalıplarının ve yoğunlaşma 

düzeylerinin şekillendirdiği örüntü hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık karşıtlık sergiler. 

Nitekim, AİÜÇ kategorisinin %75’i ve KHÇ’nin %66’sı çeperde yer alırken, işverenlerin %75’i, 

ücretlilerin de %70’i metropoliten anakent ve komşu ilçelerde yer seçmiş durumdadır. 2000 yılında 

Bursa ilinde belediye sınırları dışında yaşayan (kır nüfusu ile) ve belediye sınırları içinde yaşayan 

iktisaden aktif nüfusun statü profilleri arasındaki karşıtlığı açığa çıkaran yukarıdaki değerlendirme, 

kırsal ve kent statü profillerinin kendi içlerinde sergiledikleri farklılaşmayı önemli ölçüde 

perdeleyebilmektedir. Aşağıda kır ve kent statü profilleri için yapılan değerlendirme yukarıdaki genel 

değerlendirmenin bu sakıncasını önemli ölçüde giderebilmektedir. 

Kentsel nüfusun -belediye sınırları içerisinde yaşayan aktif nüfusun- statü profili sergilediği mekansal 

farklılaşma ilgili haritada gösterilmektedir. Bu haritadan da açıkça görülebileceği üzere Gemlik-

Yıldırım-Osmangazi merkezi hattında ücretli ve statüsüz kesimin anlamlı bir yoğuluk sergilediği, bu 

hattın doğusunda ve batısında benzer –adeta- simetrik statü farklılaşmalarının bulunduğu 

gözlenmektedir. Örnek vermek gerekirse doğuda İznik ve Yenişehir, batıda da Harmancık, 

Büyükorhan, MKP ve Karacabey ilçeleri KHÇ ve AİÜÇ yoğunluğu ile öne çıkar. Mudanya ve İnegöl 

işveren, KHÇ ve AİÜÇ’lerin üçünün birlikte yoğunlaştığı alanlardır. Organize işlerde çalışan ücretliler ile 

işverenlerin anakentin batı kanadını oluşturan Nilüfer ilçesinde çok zayıf bir yoğunlaşma sergilediği 

görülür. Nüfusun % 77’sinin yaşadığı bu kesimde işverenlerin %78’i, ücretlilerin ise %79’u barınır. KHÇ 

ve AİÜÇ kesim açısından farklılaşma çok daha belirgindir. Aktif kentsel nüfusun %75’ini barındıran 

anakent ve çevresinin, KHÇ ve AİÜÇ kesimden aldığı paylar sırasıyla % 65 ve %64 ile sınırlıdır. Buna 

karşılık KHÇ’nin % 34’ü ve AİÜÇ’nin %32’si aktif kentsel nüfusun % 17’sinin yaşadığı kırsal alanda ve 

veya erişilebilirliği düşük kesimlerde toplanmıştır.  
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Tablo 30 Bursa 1990-2000 Statü profillerinde Niteliksel Değişim  

 

Bursa’da kırsal nüfus belediye sınırları dışında yaşayan aktif nüfus şeklinde tanımlanmıştır. Anakent, 

kuzey komşusu Gemlik, doğu komşuları Gürsu, Kestel ve doğuda İnegöl ilçesi kırsal alanında gözlenen 

statü profili ile, Bursa’nın tarımsal açıdan zengin ilçelerinde ve Uludağ üzerindeki ilçelerde gözlenen 

statü profilleri arasında çarpıcı farklar bulunmaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında anakentin Nilüfer, 

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin kırsal alanı ücretli emeğin en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu, 

metropoliten gelişmenin ve konut desantralizasyonun kırsal alana yayılmasının bir sonucudur. 

Metropoliten gelişmeden daha az etkilenen Uludağ üzerindeki ilçeler ile tarımsal açıdan önemli 

ilçelerde ücretliler çarpıcı biçimde seyrektir. Örnek vermek gerekirse, Bursa ili kırsal alanında 

ücretlilerin %60’a yakını nüfusun sadece %40’ının yaşadığı metropol ilçe kırsal alanında toplanmıştır. 

Bu kesimde kendi hesabına çalışanların oranı %29 ile sınırlıdır. Kırsal alanda tam ters özellikler 

sergiler. Bu alanlar ücretli, işveren ve statüsüz gruplar açısından görece fakir, kendi hesabına çalışan 

ve aile içi ücretsiz çalışanlar açısından ‘zengin’ kesimlerdir. Kırsal alanın ayırt edici göstergesi olarak 

aldığımız aile içi ücretsiz çalışanların %56’sının, kendi hesabına çalışanların ise %56’lık bölümünün 

kırsal aktif nüfusun %52’sinin yaşadığı bölgelerde toplandığı görülmektedir. 

Toplam nüfusun statü farklılaşmasına bakıldığında anakentin 1990’da öne çıkan ücretli, işveren statü 

kipi, 2000 yılında statüsüz ile birlikte yer almıştır. Bu değişim kentsel ve kırsal nüfuslara ayrı ayrı 
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bakıldığında da görülür. Nilüfer toplam nüfusunda 1990 yılında yoğunluklu temsil edilen ücretiz aile 

işçisi (ÜAİ) kipi, 2000 yılında ücretli ve işveren yoğunluklu profile dönüşmüştür. Nilüfer’in kentsel ve 

kırsal katmanlarında da ÜAİ’den ücretliye dönüşen bir profil gözlenmektedir. Doğu çeper, batı çeper 

ve Mudanya toplam nüfusları 1990 ve 2000 yılında ücretsiz aile işçisi ve kendi hesabına çalışanlar 

tarafından temsil edilmektedir. Doğu çeper ve batı çeper kentsel nüfusları her iki dönemde de ÜAİ ve 

kendi hesabına çalışan (KHÇ) birlikteliği ile temsil edilmektedir. Öte yandan doğu çeper kırsal nüfusu 

1990 yılında yoğunlukla ÜAİ, işveren ve farklılaşmış profil birlikteliğiyle temsil edilmektedir. 2000 

yılına gelindiğinde işveren bu profilden çıkmıştır ve doğu çeperin profilini yoğunluklu olarak ÜAİ ve 

KHÇ oluşturmaktadır. Batı çeper kırsal nüfusu ise 1990 yılında ÜAİ ve işveren birlikteliğiyle temsil 

edilirken, 2000 yılında ÜAİ, KHÇ ve işveren birliteliğiyle temsil edilmeye başlanmıştır. Mudanya 

kırsalına bakıldığında da 1990’da ÜAİ kipiyle temsil edilen statü alanı, 2000 yılında KHÇ, ÜAİ ve 

işveren birlikteliğiyle temsil edilmye başlanmıştır (Tablo 30)   
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6. KIRSAL YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. BÖLGE VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE KÖYLER 
Toplam 148 köyün incelendiği bu çalışmada 6 bölgeye göre köylerin coğrafi özelliklerinin dağılımı 

Tablo 31’de verilmektedir. 3. Bölge olan ve Orhaneli, Harmancı, Keles ve Büyükorhan İlçelerini 

kapsayan bölge dışında köyler coğrafi özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Buna karşılık 3. 

Bölgede yer alan köyler ya Dağ ya da Orman köyüdür. Bu da bu arazinin zaten bilenen dağlık arazi 

olduğu bilgisini doğrulamaktadır. Köylere ilişkin saptamalar, köy anketleri sonuçlarına dayanmaktadır. 

Tablo 31 Bölge ve Coğrafi Özelliklerine göre Köyler 

 Dağ köyü Orman Köyü Ova Köyü Diğer Toplam 

Bölge 1: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya 12 13 7 3 35 
Bölge 2: Yenişehir, İnegöl 7 12 10 

 
29 

Bölge 3: Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorhan 19 6 
  

25 
Bölge 4: Mustafa Kemal Paşa, Karacabey 9 10 15 4 38 
Bölge 5: İznik, Orhangazi 5 4 6 

 
15 

Bölge 6: Gemlik 2 3 1 
 

6 

Genel Toplam 54 48 39 7 148 

 

Sonuçlar göstermektedir ki, dağ bölgesi olarak da adlandırılan 3. Bölge genel olarak dağ köylerinden 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, 1. Bölge olan merkez bölgesi ise çok farklı köylere ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu geniş yelpazenin temel nedeni merkez belediyenin Bursa genelinde ilçe sınırlarında 

olsun olmasın bir dizi uzak köyü de bünyesinde barındırması olarak görülebilir. Merkez bölge dışında 

4. Bölge olan Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin de coğrafi özellikleri farklılık 

göstermektedir. 

6.2. DOĞAL ÇEVRE VE KÜLTÜREL MİRAS 
 

Tablo 32 Köylerde Tarihi ve Doğal Çevre 

Satır Etiketleri Doğal Doğal/Tarihi Tarihi Genel Toplam 

Dağ köyü 25 14 15 54 

Orman Köyü 28 7 13 48 

Ova Köyü 25 3 11 39 

Diğer 3 2 2 7 

Genel Toplam 81 26 41 148 

Bölge 1 21 6 8 35 

Bölge 2 18 2 9 29 

Bölge 3 12 9 4 25 

Bölge 4 22 7 9 38 

Bölge 5 6 
 

9 15 

Bölge 6 2 2 2 6 

Genel Toplam 81 26 41 148 
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Tablo 33 Köylerde Tarihi Yapılar 

TARİHİ YAPILAR VAR MI? 

 EVET HAYIR Genel Toplam 

Bölge 1 14 21 35 

Bölge 2 10 19 29 

Bölge 3 6 19 25 

Bölge 4 15 23 38 

Bölge 5 10 5 15 

Bölge 6 4 2 6 

Genel Toplam 59 89 148 

Dağ Köyü 22 32 54 

Orman Köyü 20 28 48 

Ova Köyü 12 27 39 

Diğer 5 2 7 

Genel Toplam 59 89 148 

 
TARİHİ YAPILAR KORUNUYOR MU? 

Bölge 1 5 30 35 

Bölge 2 2 27 29 

Bölge 3 3 22 25 

Bölge 4 10 28 38 

Bölge 5 4 11 15 

Bölge 6 2 4 6 

Genel Toplam 26 122 148 

Dağ Köyü 11 43 54 

Orman Köyü 7 41 48 

Ova Köyü 6 33 39 

Diğer 2 5 7 

Genel Toplam 26 122 148 

 

Bölge 4, tarihi yapıları olan köylerde tarihi korumaya en çok önem veren bölgedir. Köylerin genellikle 

kendilerini doğal köyler olarak tanımladıkları, kuruluş yılları göz önüne alındığında oldukça eski ve 

tarihi köyler oldukları, doğal çevrenin korunmasına ihtiyaç duydukları, genellikle tarihi ve tarihi 

yansıtan yapıların ya yok olduğu ya da korunmamış olduğu, belli özel kurumların (vakıflar vs.) 

köylerdeki yatır vs. gibi tarihi yapıları korumakta olduğu, tarihi yapıların günümüze kadar geldiği 

köylerde kültürel mirasın korunması için çoğunlukla çaba gösterildiği, koruma çalışmalarına maddi 

destek bulmakta zorlanıldığı görülmüştür. 

 

6.3. KÖYLERİN BURSA İÇİNDEKİ ÖNEMİ 
1. Bölgede yer alan köyler kendilerini önemli görürken, 2. Bölge öncellikli olmak üzere diğer 

bölgelerdeki köyler görece kendilerini Bursa için daha az önemli görmektedirler. Genel olarak köylerin 

kendilerini Bursa için önemli bulmaları, köylerin özellikle tarımsal üretimlerine ve doğal güzellik ve 

özelliklerine bağlı olarak kendilerini Bursa için önemli görmeleri (örn. Siyah incir, zeytin, su kaynakları) 

önemlidir. 
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Tablo 34 Köylerin Bursa için önemi 

Satır Etiketleri çok önemli önemli ne önemli ne önemsiz önemsiz 
hiç önemli 
değil Genel Toplam 

Bölge 1 17 17 1 
 

 35 

Bölge 2 5 14 2 8  29 

Bölge 3 4 16 2 1 2 25 

Bölge 4 10 17 4 4 3 38 

Bölge 5 2 10 
 

3  15 

Bölge 6 2 4 
  

 6 

Genel Toplam 40 78 9 16 5 148 

Dağ Köyü 10 29 6 7 2 54 

Orman Köyü 13 27 3 4 1 48 

Ova Köyü 13 19 
 

5 2 39 

Diğer 4 3 
  

 7 

Genel Toplam 40 78 9 16 5 148 

 

 

6.4. KÖYLERDE SANAYİ VE MADENCİLİK 
 
Köylerin %38’inin geçim kaynakları arasında sanayi (ağır sanayi ve/veya gıda sanayi) yer almaktadır. 

Gençlerin köyü terk etmemelerine bir çözüm olarak sanayi tesislerinin artırılması görülmektedir. 

Orman köyleri gibi özellikli köylerdeki üretimin sanayiye girdi sağlamada zorlandığı, ağır sanayinin 

çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. Özellikle gıda sanayinin köylünün üretimi daha pazara 

çıkmadan evlerden toplattığı görülse de, meyve ve hayvansal gıda dışındaki üretimin sanayide yeteri 

kadar kendine yer bulamadığı açıktır. Madenlerin özel işletmeler olması ve bulundukları köyden işçi 

almak yerine genelde kendi işçilerini getirmesinden ötürü, genel anlamda köylere bir getirisinin 

olmadığı bilinmektedir.  

 

Tablo 35 Köylerde sanayi ve madencilik 

 

 
Maden Sanayi 

Bölge 1 1 19 

Bölge 2 
 

16 

Bölge 3 6 3 

Bölge 4 7 14 

Bölge 5 
 

4 

Bölge 6 
  Genel Toplam 14 56 

Dağ Köyü 12 6 

Orman Köyü 18 6 

Ova Köyü 22 1 

Diğer 4 1 

Genel Toplam 56 14 
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6. Bölge sanayinin yer almadığı bölgedir. Bu özellik turizm ve organik tarım için ayrıca zeytincilik için 

oldukça önemlidir. 

6.5. KÖYLERDE TARIM 
 

Köylerin hala tarıma önem vermeleri ve devam etmeleri, kendilerini tarımsal üretimleri ile 

bağdaştırması ve köylerini tanımlamada en ayırt edici özellikleri olarak tarımsal ürünlerini 

göstermeleri, tarımsal ürünleri ile marka yaratabilecek köylerin varlığı (ör. Gedelek turşusu) 

önemlidir. Tarımsal üretimin giderek azalması, tarımsal sulamanın ancak elektrikle sağlanıyor 

olmasından dolayı çok pahalıya mal olması, farklı sulama tekniklerinin yaygın olmayışı ve/veya altyapı 

eksikliğinden kullanılamıyor olması, ürün yelpazesinin git gide kısıtlı hale gelmesi ve geçmişte büyük 

öneme sahip olan ürünlerin artık ekilmemesi, her ne kadar her köyde bir tarımsal üretim yapılsa da 

bu üretimin genel olarak sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için yapılıyor olması, tarımda 

uzmanlaşma istense de uzmanlaşmanın olmaması, ürünlerin perakende satışı için paketleme sorunun 

olması ve satışların toptan yapılması, birçok köyde potansiyel sektör olabilecek arıcılık, hayvancılık ve 

tarımsal faaliyetlerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olunmadığından yapılamaması kırsal alanda 

tespit edilen sorunlardır.  

Ayrıca, ürün yelpazesi adına stratejilerin olmadığı ve üretimin planlı bir şeklide yapılmadığı, 

hayvancılığın, hayvanın pahalı olmasından dolayı devamlılığında sorunlar yaşandığı ve sürülerin 

küçüldüğü, ipek börekçiliğinin uzun zamandır yok olduğu ve azınlık tarafından zar zor yapıldığı 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 36 Tarım çeşitliliği 

 

 

 

 

 
 

 
Hayvancılık Tarım Arıcılık Zeytincilik Ormancılık Bağcılık Balıkçılık 

İpek 
Böcekçiliği 

Bölge 1 16 32 9 17 5 2 1 
 Bölge 2 23 24 7 1 5 2 

 
1 

Bölge 3 21 21 10 1 3 3 
  Bölge 4 36 30 16 5 11 1 3 

 Bölge 5 9 15 6 11 2 4 1 
 Bölge 6 3 5 1 4 2 

 
1 1 

Genel 
Toplam 108 127 49 39 28 12 6 2 

Dağ Köyü 39 46 22 10 9 4 
  Orman Köyü 32 37 15 16 14 3 5 2 

Ova Köyü 33 37 10 10 4 4 
  Diğer 4 7 2 3 1 1 1 

 Genel 
Toplam 108 127 49 39 28 12 6 2 
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6.6. KÖYLERDE TİCARET, HİZMETLER VE TURİZM 
 

Tablo 37  Ziyaretçi olma durumuna göre köyler 

Ziyaretçisi olan ilgi çeken/Ziyaretçisi olmayan ilgi çekmeyen (1- ilgi çekmeyen; 7 ilgi çeken) 

 
1 2 3 4 5 6 7 Genel Toplam 

Bölge 1 5 2 5 2 2 8 11 35 

Bölge 2 8 5 2 1 2 3 7 28 

Bölge 3 2 6 
 

1 9 5 2 25 

Bölge 4 9 2 2 3 5 9 8 38 

Bölge 5 1 
   

1 6 7 15 

Bölge 6 
 

1 1 
  

2 2 6 

Dağ Köyü 6 9 3 3 8 13 11 53 

Orman Köyü 2 
   

1 2 2 7 

Ova Köyü 8 4 5 2 6 8 15 48 

Diğer 9 3 2 2 4 10 9 39 
 

 

Tablo 38 Ayırt edici özellikler 

Ayırt edici özelliklerine göre köyler 

 Anane Doğa Konum Turizm Tarih Mutfak 
Tarımsal 
Üretim El İşi Yok 

Bölge 1 5 12 8 1 6 
 

13 
 

1 

Bölge 2 11 7 3 
 

2 
 

9 
 

2 

Bölge 3 7 6 2 1 3 1 5 1 4 

Bölge 4 12 16 5 2 1 2 15 
 

2 

Bölge 5 8 5 1 1 2 
 

3 
  Bölge 6 1 3 2 

   
3 

  
Dağ köyü 18 16 5 2 8 2 11 1 4 

Diğer 1 2 2 
   

3 
  Orman köyü 12 23 9 3 4 

 
15 

 
2 

Ova Köyü 13 8 5 
 

2 1 19 
 

3 
 

 

Köylerdeki tarımsal üretim kendi pazarından yurtdışına kadar pek çok farklı yerde satılabilmektedir. 

Hemen hemen her köyün pek çok ayırt edici özelliği vardır. Turizm belli başlı köyler hariç hiçbir köyde 

geliştirilmiş değildir ancak köylerin günlükte olsa potansiyel bir ziyaretçi kitlesi vardır.  

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Tablo 39 Üretimin satıldığı yere göre köylerin dağılımı 

 
YOK 

KOMŞU 
KÖY 

KÖY 
PAZARI 

İLÇE 
PAZARI TOPTANCI BURSA 

MARMARA 
BÖLGESİ TÜRKİYE YURTDIŞI 

Bölge 1 1 
 

4 12 16 7 8 3 10 

Bölge 2 1 
 

1 21 3 3 2 2 3 

Bölge 3 4 1 6 10 11 9 5 1 5 

Bölge 4 3 2 8 18 14 11 4 3 3 

Bölge 5 1 
  

9 6 1 3 1 2 

Bölge 6 
  

1 3 4 2 
   Genel 

Toplam 10 3 20 73 54 33 22 10 23 

Dağ Köyü 5 5 1 32 14 12 9 1 10 

Diğer 
 

2 
 

2 1 1 2 1 1 
Orman 
köyü 5 4 2 15 25 9 5 3 5 

Ova Köyü 
 

9 
 

24 14 11 6 5 7 

Genel 
Toplam 10 20 3 73 54 33 22 10 23 

 

 

6.7. KÖYLERDE KONUT VE YAŞAM/MEKÂN KALİTESİ 
 

Tablo 40 Demografik Yapı 

 

NESİLLERDİR 
YAŞAYANLAR 

MÜBADELE İLE 
GELENLER YAZLIKÇILAR 

DİĞER KENTLERDEN 
GÖÇ EDENLER 

GERİ 
DÖNENLER 

Bölge 1 33 15 17 8 3 

Bölge 2 23 15 9 3 2 

Bölge 3 25 8 6 1 6 

Bölge 4 28 24 23 10 6 

Bölge 5 10 5 6 6 1 

Bölge 6 5 2 4 1 1 

Genel Toplam 124 69 65 29 19 

Dağ köyü 49 23 20 5 8 

Diğer 6 5 5 1 1 

Orman köyü 36 20 21 12 8 

Ova Köyü 33 21 19 11 2 

Genel Toplam 124 69 65 29 19 

       

Köylünün toprağına bağlı olması, birbirlerinden çok farklı fiziksel özelliklere sahip olmaları, 

yaşayanların nesillerdir aynı yerde yaşayanlardan oluşması, köylere geri dönüşün başlamış olması, 

mübadele ile kurulmuş pek çok köyün bulunması, köyde yaşayanların hemen hemen hepsinin ev 

sahibi olması ve genel anlamda köylerinden ve evlerinden memnun olmaları, pek çok köy sakininin 

yaşam kalitesinden memnun olması, özellikle kendilerini doğayla baş başa oldukları için şanslı 

hissetmeleri vurgulanması gereken konulardır.  
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Tablo 41  Memnuniyet 

Köy sakinlerinin evlerinden memnuniyeti (1: EN AZ MEMNUN, 7: EN ÇOK MEMNUN) 

 
1 2 3 4 5 6 7 Genel Toplam 

Bölge 1  
  

4 4 14 13 35 

Bölge 2  1 
 

2 
 

6 20 29 

Bölge 3  
 

1 1 5 13 4 24 

Bölge 4  1 
 

7 6 12 12 38 

Bölge 5  
  

1 2 7 4 14 

Bölge 6  1 
 

1 
 

4 
 

6 

Genel Toplam  3 1 16 17 56 53 146 

Dağ köyü  1 1 3 7 21 20 53 

Diğer  

  
2 2 2 1 7 

Orman Köyü  2 
 

7 4 21 14 48 

Ova Köyü  

  
4 4 12 18 38 

Genel Toplam 
 3 1 16 17 56 53 146 

Köyden genel olarak memnuniyeti 

Bölge 1    1  11 23 35 

Bölge 2 1    1 4 22 28 

Bölge 3     3 15 6 24 

Bölge 4  1  1 1 12 23 38 

Bölge 5      5 9 14 

Bölge 6     1 4 1 6 

Genel Toplam 1 1  2 6 51 84 145 

Dağ köyü 1    4 20 28 53 

Diğer      1 6 7 

Orman Köyü  1  1 2 20 24 48 

Ova Köyü    1  10 26 37 

Genel Toplam 1 1  2 6 51 84 145 

Köydeki yaşam kalitesinden memnuniyeti 

Bölge 1 3  2 5 1 9 15 32 

Bölge 2 1 2 1 1 4 2 17 28 

Bölge 3  1 2 4 3 12 2 24 

Bölge 4 2 2 2 6 7 12 7 38 

Bölge 5 1  1 1 2 6 3 13 

Bölge 6    1  4 1 6 

Genel Toplam 7 5 8 18 17 45 45 145 

Dağ köyü 2 1 3 5 6 24 12 53 

Diğer  1  2  3 1 7 

Orman Köyü 5 3 3 7 5 8 17 48 

Ova Köyü   2 4 6 10 15 37 

Genel Toplam 7 5 8 18 17 45 45 145 
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Tablo 42 Sorunlar 

 
Bölge 

1 
Bölge 

2 
Bölge 

3 
Bölge 

4 
Bölge 

5 
Bölge 

6 
Dağ 
köyü 

Diğer 
Orman 
Köyü 

Ova 
Köyü 

Yok 2 2 7 6 1 

 

6 1 5 6 

Sağlık 1 

   

1 1 1 

  

2 

Donatılar 2 1 

  

1 1 1 

 

4 

 Yoksulluk -İşsizlik 4 2 3 3 3 1 7 

 

8 1 

Eğitim 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 1 

Göç/Nüfus Kaybı 1 

 

3 1 

  

3 

 

1 1 

Elektrik 1 1 2 

   

1 

 

2 1 

Kentleşme 1 1 1 

   

1 

 

1 1 

Altyapı 7 5 3 18 2 

 

13 4 7 11 

İçme Suyu 4 6 6 6 1 1 10 1 8 5 

Sulama 9 7 5 4 2 

 

13 1 7 6 

Kanalizasyon 3 1 3 6 1 

 

3 

 

6 5 

 

 

Köylerde yaşayan halkın genel olarak yabancıları içlerine kabul etmedikleri tespit edilmiştir. Gitgide 

yaşanan ve gözlemlenen kentleşmenin köylere de sıçradığı ve köylünün bundan rahatsız olduğu, 

işsizlik sorunu yaşayan az sayıda köyde göçün de gözlendiği, gençlerin köyde güvencesiz tarım 

yapmaktansa sabah-akşam çalışabilecekleri işleri tercih ettikleri ve köy yerine şehirde yaşamaya 

başladıkları anlaşılmaktadır.  

Konutlar genellikle 20 yaşın üzerinde, betonarme, müstakil 1-2 katlı, 3-4 odalıdır. Kâgir, taş ve ahşap 

evlerin ustalarının olmamasından dolayı tamiri zordur. Köylüler, altyapı özellikle de su ve 

kanalizasyondan, donatı alanlarının eksikliğinden memnun değildir. Buna karşılık, eğitim 

olanaklarından memnun olmaları (taşımalı eğitimden memnunlar) belirlenmiştir.  

6.8. KÖYLERDE ULAŞIM VE TEKNİK ALTYAPI 
Tablo 43 Köylerin en yakın ilçe merkezlerine uzaklıkları 

 
0-10 km 11-20 km 20+ km Grand Total 

Bölge 1 17 13 5 35 

Bölge 2 14 10 5 29 

Bölge 3 9 9 7 25 

Bölge 4 9 11 17 37 

Bölge 5 8 4 3 15 

Bölge 6 3 2 1 6 

Genel Toplam 60 49 38 147 

Dağ Köyü 17 19 18 54 

Diğer 5 1 1 7 

Orman Köyü 17 19 12 48 

Ova Köyü 21 10 7 38 

Genel Toplam 60 49 38 147 
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Genellikle 4. Bölge köyleri daha uzak köylerdir. Bunun yanı sıra her ne kadar dağ köyleri yakın gibi 

gözükse de arazinin engebeli oluşu ve yolların stabilize oluşundan dolayı ulaşım oldukça güç ve 

erişilebilirlik oldukça zayıftır. 

Ulaşım ve erişilebilirliğin zor olduğu köylerde genellikle özel ve/veya kamusal toplu taşıma 

kullanılmaktadır. Toplu taşımanın en yaygın olduğu bölge ise köylerin uzak olarak konumlandığı 4. 

Bölgedir. 

 

Tablo 44 Ulaşım bilgileri 

 # % 

En çok kullanılan ulaşımın toplu taşıma olduğu köyler 111 74 

En çok kullanılan ulaşımın özel araç olduğu köyler 79 54 

Araç sahipliği (ortalama)  0,5 

 

Tablo 45 Ulaşım memnuniyeti 

 
1 2 3 4 5 6 7 Genel Toplam 

Bölge 1 6 4 2 1 2 9 11 35 

Bölge 2 5 1 2 2 2 5 12 29 

Bölge 3 1 2 
 

5 5 9 2 24 

Bölge 4 5 3 3 
 

2 12 12 37 

Bölge 5 2 
 

1 
  

6 5 14 

Bölge 6 1 
   

1 2 2 6 

Genel Toplam 20 10 8 8 12 43 44 145 

Dağ köyü 10 6 4 6 5 12 10 53 

Diğer 2 
   

1 2 2 7 

Orman Köyü 5 3 3 1 5 15 15 47 

Ova Köyü 3 1 1 1 1 14 17 38 

Genel Toplam 20 10 8 8 12 43 44 145 

 

 

Genel anlamda köylerin ilçe merkezlerine yakın olduğu (0-20 km arasında), ulaşımda sorunlar 

yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Toplu taşımanın (köylere ait minibüs) gün geçtikçe daha da 

yaygınlaşmaktadır. Ancak bazı köyler ulaşımda yolların stabilize olmaması sebebiyle problem 

yaşamaktadır. Köyler ilçe merkezlerine yakındır ancak yolların durumları göz önüne alınınca erişimde 

zorluklar olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 46 Altyapı imkânları 

  ELEKTRİK İÇME SUYU EVİN ÖNÜNE KADAR YOL KABLOLU TV KANALİZASYON 

Bölge 1 35 35 32 9 29 

Bölge 2 28 26 24 10 19 

Bölge 3 25 24 21 8 19 

Bölge 4 38 36 35 8 15 

Bölge 5 15 11 12 1 9 

Bölge 6 6 5 6 1 5 

GENEL 
TOPLAM 

147 137 130 37 96 

Dağ Köyü 53 49 42 12 30 

Diğer 7 7 7 2 3 

Orman köyü 48 45 43 14 37 

Ova Köyü 39 36 38 9 26 

GENEL 
TOPLAM 

147 137 130 37 96 

 

 

Tablo 47 Altyapı sorunları 

 
İÇME SUYU ELEKTRİK ULAŞIM ALTYAPI 

Bölge 1 4 1 9 7 

Bölge 2 5 
 

5 5 

Bölge 3 6 2 3 4 

Bölge 4 6 
 

6 18 

Bölge 5 1 
 

3 2 

Bölge 6 1 
 

2 
 GENEL TOPLAM 23 3 28 36 

Dağ Köyü 9 
 

10 14 

Diğer 1 
 

2 4 

Orman köyü 8 2 9 7 

Ova Köyü 5 1 7 11 

GENEL TOPLAM 23 3 28 36 

 

Hala elektrik, içme suyu ve kanalizasyonun olmadığı köyler mevcuttur. 

 

6.9. RİSKLER 
Bursa kırsalında yer alan köy yollarının kötü durumda olduğu ve erişimin zor olduğu, köylerde doğal 

malzemelerden yapılmış konutların bakıma ihtiyaç duydukları, köylerin %19’unda (27 köy) konutların 

deprem açısından güvenli olmadığı ve sadece 8 köyde DASK sigortalı evin mevcut olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, ambulans veya diğer sağlık imkânlarının köylere belirsiz aralıklarla geldiği ve 

köylünün sağlık imkânlarını kendi kendilerine yaratmak zorunda kaldıkları bilinmektedir.  
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6.10. YEREL YÖNETİŞİM 
 

Tablo 48 Karar alma süreci 

 # % 

Sadece muhtar karar verir 81 55 

Tüm köy birlikte karar verir 67 45 

Sorun çıkarsa belediyeye gidenler 17 12 

Diğer köylerle işbirliği yapanlar 63 43 

 
 

 

Tablo 49 İşbirlikleri 

DİĞER KÖYLERLE İŞBİRLİĞİ 
YAPAN KÖYLER 0 1 Genel Toplam 

Bölge 1 28 7 35 

Bölge 2 18 11 29 

Bölge 3 10 14 24 

Bölge 4 14 24 38 

Bölge 5 10 5 15 

Bölge 6 4 2 6 

Genel Toplam 84 63 147 
 

 

Tüm köyün karar alma sürecinde etkili olduğu köylerin var olduğu dikkat çekicidir. Ayrıca, köylerin 

birlikte yaptıkları ortak çalışmaların olduğu (Genellikle 4. Bölge köyleri işbirliği içindedir) tespit 

edilmiştir.  Köyler sorunları olduğunda belediyelere gidebilmektedir. Ancak, sadece muhtar ve ihtiyar 

heyetince karar alınan köyler çoğunluktadır. 

6.11. BURSA KIRSALININ GELECEĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİN 

BELİRLENMESİ 
 
Bursa kırsalında yapılan çalışmalar doğrultusunda, Kırsal Alanda geliştirilmesi öngörülen stratejiler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir;  

 

 Köylere ait doğal miras envanterinin oluşturulması 

 Köylere ait bir kültürel miras envanterinin oluşturulması, böylelikle korunması gereken ama 

gözden kaçırılan ve yok olan mirasın korunmasının sağlanması 

 Köylerde coğrafi işaretlemeye gidilmesi ve özgünlüklerin belirlenmesi 

 Sanayinin organik tarımı da güçleştirdiği göz önünde bulundurularak verimli tarım 

topraklarını sanayi için daraltmak yerine, organik tarım için çalışmaların başlatılması 
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 Ekolojik turizm, agro turizm gibi alternatif tarıma ve doğaya dayalı turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesi için çalışmaların başlatılması 

 Tarımsal üretimin markalaştırılması için çalışmaların başlatılması ve dolayısıyla perakende 

satışın sağlanması ve aracısız pazara açılabilme imkânın yaratılması için çalışmalar yapılması 

 Tarımsal altyapının özellikle sulamanın iyileştirilmesi; sulama amaçlı baraj, göl ve göletlerin 

çevresinde koruma kuşakları oluşturulması, sulamanın basınçlı sistemle kapalı borularda 

iletilmesi ve damla sulama, yağmurla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, 

 Arıcılık gibi özel eğitim gerektiren tarımsal faaliyetlere dair eğitimlerin köylerde uygulamalı 

olarak verilmesi; gezginci arıcıların geçici konaklamaları için uygun olan bölgelerdeki orman içi 

boşluklar, tarım alanları ve çayır meralarda altyapı hazırlanması, 

 Hayvansal gıda sanayinin gelişmiş olduğu Bursa’da hayvancılığın git gide azalmasının 

önlenmesi için hayvancılık teşvik ve yardımlarının planlanması 

 Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği ve bağcılığın yeniden canlandırılması 

 Köylerde altyapı çalışmalarının tamamlanması 

 Köylere erişimin kolaylaştırılması ve köy yollarının iyileştirilmesi 

 Köylerde sosyal donatıların iyileştirilmesi 

 Aile hekimlerinin ve sağlık imkânlarının köylere en az haftada bir kere belli günlerde 

gitmelerinin sağlanması için çalışmalar yapılması 

 Konutların deprem açısından dayanıklılığının saptanması ve köylüye DASK’ın öneminin 

anlatılması 

 Özellikle kırsal alanlar çevresinde yer alan sanayilerin daha sıkı kontrol altına alınması ve hava 

kirliliği, çevre kirliliği için önlem alınması 

 Köylerde önceliklendirme yapılarak yapılması gerekenler için iş listelerinin hazırlanması ve 

destekleyebilecek sivil toplum kuruluşlarını yönlendirilmesi 

 Doğal malzemeden yapılmış konutların yok olmaması için köylünün evlerini koruyabilmesi 

için eğitim olanakları ve eğitim seçeneklerinin oluşturulması 

 Köylerin ortaklaşa çalışmalarını güçlendirilmesi  
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7. DOĞAL DEĞERLER VE DOĞAL YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

7.1. YERBİLİMLERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

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

Yerbilimleri Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Bursa İl bütününde ve özellikle Bursa İl’inin 

3030 sayılı yasa ile sınırlanmış alanında, jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji, mühendislik 

jeolojisi ve depremsellik kapsamında gerçekleştirilmiştir. Grup tarafından 1/25.000 ölçek detayında 

gerçekleştirilen mekansal değerlendirmeler, 1/100.000 ölçekli paftalarla sunulmuştur. Grup ayrıca, 

planlama çalışmalarında yönlendirici veri olarak kullanılabilecek değerlendirmeler ve GZFT analizi 

çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. 

7.1.1. Jeoloji 

Jeolojik yapıya ilişkin çalışmalar kapsamında 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları, ArcMap10 programı 

desteğiyle ve sayısal arazi modeli ile 2 m piksel çözünürlüklü uydu görüntülerinden yararlanılarak 

1/25.000 ölçek detayında yeniden haritalanmış ve zaman kaya haritası oluşturulmuştur. Daha önce 

MTA ve diğer araştırıcılar tarafından haritalanmış 67 Formasyon bu çalışmada 42 zaman kaya harita 

birimine indirgenmiştir. 

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

sedimanter formasyonların bulunduğu görülmüştür. 

Bursa İli Kuzey Anadolu Fay sisteminin (KAF) kuzey, güney ve orta olmak üzere üç segmente ayrıldığı 

bir bölgede yer almaktadır ve güney-orta segmentler il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca 

Trakya-Eskişehir Fay zonu olarak tanıtılan KB-GD doğrultulu sistem İl'de bulunan diğer bir fay 

zonudur. Bursa İli sınırlarında oluşan Yenişehir Ovası, Bursa Ovası, Uludağ Yükselimi gibi tüm ova ve 

dağlar aktif depremlerle ilişkili bu iki fay sisteminin oluşturduğu yapılardır. İl içinde 75 adet 

morfolojide ve jeolojide izi gözlenen aktif fay haritalanmıştır. 

7.1.2. Jeomorfoloji 

Yerbilimleri Çalışma Grubu'nca jeomorfolojik yapıya ilişkin çalışmalar sonucunda elde edilen önemli 

bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

Bursa İl’inde Karacabey, Bursa, Yenişehir, İnegöl havzalarında ve hatta İznik Gölü havzasında havza-

blok strüktürüne fazla sayıda rastlanır. Bunun yanında, ana morfolojik birimlerden dağ, plato ve 

ovalar ile taban düzlükleri de bulunmaktadır. 

Bursa İl’inin % 40’ını dağlar, % 30’unu platolar, %26'sını ovalar kaplamaktadır. Eser miktarda bataklık 

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

Göller ise İl'in % 4'ünü kaplar. Bursa İl’inin, Kurşunlu-Mudanya-Gemlik-Narlı arasındaki 106 km 

uzunluğundaki kıyı şeridi boyunca alçak kıyılar ve geniş kumsallar bulunur. 

7.1.3. Hidroloji 

Yerbilimleri Çalışma Grubu'nca hidrolojik yapıya ilişkin çalışmalar sonucunda elde edilen önemli 

bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

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

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

yüzeyleri (Gölbaşı Barajı 205 ha, Doğancı Barajı 155 ha, Demirtaş Barajı 95 ha, Hasanağa Barajı 31 ha, 

Büyükorhan Barajı 110 ha) ise toplam 596 ha alan kaplamaktadır. 
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Bursa'da toplam su potansiyeli dikkate alındığında, DSİ verilerine göre Türkiye ortalaması 1.600 m³/yıl 

iken Bursa'da kişi başına yılda 2.500 m³ üzerinde su düştüğü söylenebilir. 

Bursa İl’inde yıllık ortalama yağış 693 mm ortalama akış verimi 9,5 l/s/km²’dir. Akışın yağışa oranı ise 

%43 düzeyindedir (yağışın %43’ ü akışa geçmektedir). Yerüstü su kaynakları 5.678 hm³/yıl, yeraltı su 

kaynakları da 409,5 hm³/yıl olmak üzere toplam 6.087,5 hm³/yıldır. 

İznik ve Uluabat gölleri içme ve sulamada kullanılmaktadır. Bu göllerin etrafında tarıma uygun alanlar 

ve kalabalık bir nüfus bulunmaktadır 

Bursa İli içinde bulunan içme ve sulama suyu barajları ile içme suyu barajlarına ait koruma kuşakları 

Yerbilimleri Sentez Haritasında görülebilmektedir (Şekil 21). Ancak sulama suyu barajları ve göletler 

etrafında koruma kuşakları oluşturulmamıştır. 

7.1.4. Hidrojeoloji 

DSİ ile yapılan görüşmeler sonucunda 1965-1996 yılları arası Bursa İli dahilinde açılmış yaklaşık 450 

kadar kuyu, akifer cinsleri, hidrolik katsayılar, yeraltı su seviyesi bakımından incelenmiş, derinlik, 

akifer tür ve kalınlıkları, statik ve belli bir pompaja karşılık gelen dinamik yeraltı su seviyelerine ilişkin 

bilgiler sağlanarak kuyuların özgül debileri ve hidrolik katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre ovaların 

eş yeraltı su seviye haritaları, jeolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerini içeren jeoloji haritasından 

hidrojeoloji haritası hazırlanmıştır. 

Bursa ve Keles ovalarının 1970-2010 meteoroloji istasyonları verileri iklim grubundan sağlanmış ve bu 

iki yer için Penman yöntemiyle meteorolojik su bilançosu hazırlanmıştır. Su bilançosuna göre Bursa 

Ovası'nda yıllık 698,10 mm olan yağışın % 56'sı buharlaşmakta, geri kalan 305,64 mm'si ise akışa 

geçmektedir. Keles’te 747,40 mm olan yağışın %50'si buharlaşmakta ve geri kalan %50'si (373,93 

mm) akışa geçmektedir. 

Aşırı çekim yapılan alanlar varsa saptamak üzere ova bazında kuyunun açıldığı yıl ile 2010 yılında 

ölçülen yeraltı suyu incelendiğinde Mustafakemalpaşa Ovası'nda her kuyuda su seviyesinin azalmak 

yerine arttığı gözlenirken, İnegöl Ovası'nda çoğu kuyuda su seviyesinin 5m ile 10 m arasında azaldığı 

görülmektedir. Bursa Ovası'nda ise bazı kuyularda seviye değişmezken bazı kuyularda 5 metreye 

varan düşümler görülmektedir. Bursa genelinde, su seviyelerinin yeraltı sularının işletilmesinden 

dolayı aşırı bir düşümün gözlenmediği sonucuna varılmıştır. 

Bursa İli sınırları içinde çoğu Uludağ eteklerinden çıkan, içme suyu amaçlı pınarlar (kaynaklar) ve ticari 

amaçla ambalajlanmış çok sayıda içme suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu su kaynaklarına ait mekansal 

veriler, Yerbilimleri Grubu'nca hazırlanan ‘Su Kaynakları’ haritası üzerinde gösterilmektedir. 

Bursa’nın mevcut içme suyu kaynakları; pınarlar (kaynaklar), yüzeysel su kaynakları, yeraltı su 

kaynakları olarak 3 ana grup altında toplanabilir. 

Bursa'da ana yüzeysel su kaynağı olarak Nilüfer Çayı ve Çay üzerinde inşa edilmiş Doğancı ile Nilüfer 

barajları dikkat çekmektedir. Nilüfer Çayı'nın potansiyeli 230 milyon m3/yıldır. Doğancı Barajı'ndan 75 

x106m3/yıl, Nilüfer Barajı'ndan ise 60 x106 m3/yıl içme suyu üretmektedir. 

Bursa şehrinin içme suyu temininde kullanılan çok sayıda pınar arasından Karapınar kaynakları Kestel 

ve Gürsu tarafından kullanılmaktadır. Bursa’ya pınarlardan 20 milyon m3/yıl su verilmektedir. 

Yeraltı su kaynakları açısından Acemler mevkiinde 11 kuyu açılmış, temin edilen 660 lt/sn su 500 m³ 

hacimli 100 m kotundaki bir depoda toplanmıştır. Arabayatağı-Hacıvat arası mevkiinde açılan 13 adet 

kuyudan elde edilen 470 l/s su Davutdede mevkiinde 135 m kotunda yapılan 500 m³ hacimli bir 

depoda toplanmıştır. 
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Bursa'da İl Özel İdaresi'ne kayıtlı ve ticari amaçlı olarak kullanılan ve çoğu Uludağ kuzey yamaçlarında 

yer alan 50’den fazla memba suyu işletmesi, İnegöl ve Osmangazi ilçeleri dolayında ise memba ve 

ticari anlamdaki halen işletilmekte olan 9 adet maden suyu işletmesi bulunmaktadır. 

Bursa İl merkezindeki sıcak su kaynakları ‘Çekirge’ ve ‘Kaynarca-Kükürtlü’ olarak isimlendirilen iki 

jeotermal bölgede bulunmaktadır. 

Bursa İl sınırları içinde halen yararlanılmakta olan sıcak su kaynakları ile jeotermal amaçlı olarak açılan 

sondaj yerleri çalışma kapsamında haritalanmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresinin 

istekleri doğrultusunda Kaynarca bölgesinde MTA tarafından çeşitli derinliklerde yasal olarak açılan 

sondaj kuyuları olduğu gibi, bu kuyuların dışında Çekirge ve Kaynarca Sıcak Su Bölgelerinde kaçak 

olarak açılan sondaj kuyuları da bulunmaktadır. 

Bursa'da Dikkaldırım, Kültürpark ve ardından tabakhaneler bölgesinde açılan kuyulardan çıkarılan 

termal su, son yıllarda kentin kaderini etkileyecek önemdedir. Çekirge Bölgesi su kaynaklarının 

sıcaklığı 25-50 °C, Kaynarca Bölgesi su kaynaklarının sıcaklıkları da 26,4-88°C arasında değişmektedir. 

Her iki bölgedeki sıcak kaynak suları yoğun yerleşim nedeni ile kirlenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

7.1.5. Maden Yatakları ve Enerji Kaynakları 

Yerbilimleri Çalışma Grubu'nca, Bursa İl’inde madencilik faaliyeti sürdürülen noktalar gezilerek 

incelemelerde bulunulmuş, incelenen maden sahaları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün (MİGEM) en son Ağustos 2010 tarihinde revize edilmiş ruhsat kayıt bilgileri ve Maden 

Teknik Arama Enstitüsü (MTA)'nün eski yıllarda kayda geçirmiş olduğu verilere göre planlanmış ve 

sonuçlandırılmıştır. 

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

yataklarıyla madencilik faaliyetleri açısından en yoğun ilçe olduğu belirlenmiştir. Mustafakemalpaşa, 

Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin kapladığı bölgedeki işletmelerin çoğunu bloktaş (mermer) ocakları 

oluşturmaktadır. Bor, kırmataş, kaolen ve kömür işletmeleri ise sınırlı sayıda ocaklarda üretilmektedir. 

Orhaneli, Keles ve Harmancık Bölgesi ülkemizin krom madeni bakımından zengin bölgeleri arasında 

yer almaktadır. Bu üç ilçeye ait arazinin önemli bir kısmı krom madenciliği açısından 

ruhsatlandırılmıştır. Orhaneli Bursa İli'nde metalik maden ruhsatlarının en yoğun olduğu ilçe 

durumundadır. Orhangazi ile Gemlik arasında, Yalova-Bursa Karayolunun Armutlu Yarımadası 

tarafında kalan bölgede kırmataş kalker, kalsit ve yapıtaşı üretimi yapılan ocaklar bulunmaktadır. 

İnegöl-Yenişehir yoluna yakın birçok noktada kırmataş ocağı bulunmaktadır. 

Maden ocaklarının oluşturduğu çevresel sorunlar incelendiğinde genel olarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır. M.Kemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin bir bölümünde yoğun olarak işletilmekte 

bulunan bloktaş ocaklarının bazılarının orman vasfı olan alanlarda bulunması, işletme sırasında toz, 

gürültü, sarsıntı vb sorunların yanı sıra ocak atıklarının oluşturduğu görüntü kirliliği önem 

kazanmaktadır. 

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

edilebilecek düzeydedir. Kestelek (Mustafakemalpaşa) Çayı’na komşu bir alanda yıllardan bu yana 

süre gelen Eti Madene ait bor işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmedeki çamur biriktirme 

havuzlarından zaman zaman bitişikteki Kestelek Çayı'na su kaçabileceği ve akarsuda bor kaynaklı 

kirliliğin oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Kestelek Çayı için diğer bir kirlilik tehdidi ise Devecikonağı-

Gündoğdu arasına yerleşmiş olan mermer fabrikasından denetim dışı atıklar oluşturur. 

Deliklitaş mevkiinde nitelikli mermer bulunmasına rağmen bu bölge sit alanı içerisine girmektedir. 
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7.1.6. Kütle Hareketleri (Heyelanlar) 

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

insan sayısı bakımından üçüncü, afet sayısı bazında ise dördüncü sırada yer almaktadır. Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü, Bursa İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye başkanlıkları tarafından 

yerleşime uygunluk amaçlı yapılan çalışmalarda belirlenen kütle hareketlerinin tehdit ettiği alanlar ve 

MTA (2009) tarafından haritalanan heyelan bölgelerinin saha denetimleri ile “Bursa İli 1/100 000 

Ölçekli Sayısal Heyelan Envanter Haritası” hazırlanarak aktif heyelan bölgeleri ile pasif ve potansiyel 

heyelan alanları belirlenmiştir. 

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

alanlardaki yerbilimsel verilerin tümü sentez çalışmaları sırasında yeniden değerlendirilmiş ve heyelan 

riski yüksek bulunmuştur. Aktif heyelan alanları “Yasal Nedenlerle Korunacak Alanlar” olarak 

sınıflandırılmıştır. 

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

heyelan alanları “Yerbilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

7.1.7. Depremsellik 

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

jeomorfolojik, sismolojik, jeofizik, paleo-sismolojik ve jeodetik verileri kullanılarak deprem potansiyeli 

incelenmiştir. Bu araştırma sürecinde il sınırları ve yakın çevresinde tarihsel dönem (1900 yılı öncesi) 

ve aletsel dönem (1900 yılı sonrası) büyüklüğü 3 ve 4 den büyük depremler hakkında bilgi toplanmış 

ve deprem merkez dağılımı haritaları elde edilmiştir. Ayrıca İl sınırları dışına taşan aktif fay bilgileri de 

derlenmiş ve değerlendirilmiştir. Deprem merkezi bilgileri, fay düzlemi çözümleri ve aktif fay bilgileri 

derlenerek 20 adet deprem kaynak zonları belirlenmiştir. Belirlenen zonlar içerisinde olabilecek 

maksimum deprem büyüklükleri saptanmış ve bu büyüklükler esas alınarak olasılıksal deprem tehlike 

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

haritası oluşturularak Bursa İl geneli zemin sınıflaması yapılmıştır. 

Tsunami analizleri Bursa İl’inin kuzeyindeki Marmara Denizi kıyılarında Tsunami tehlikesinin varlığını 

ortaya koymuştur. Deterministik Tsunami analizlerine göre en kötümser tahminlere göre 3-5 m 

arasında Tsunami dalga yüksekliği beklenebilir. 

7.1.8. Yerbilimleri Grubu Sentezi 

Yapılan analizler ve bunların bütünsel değerlendirmeleri neticesinde Bursa İl’inin 10.737,73 km² 

büyülüğündeki alanı yerbilimleri açısından ‘Yerleşime Uygunluk-Arazi Kullanımı’ çerçevesinde 4 grup 

altında toplanmıştır ve haritaya aktarılmıştır (Şekil 21). Bunlar; 

 

1.Yasal Nedenlerle Korunacak Alanlar 

Yerbilimleri Sentez Haritasına göre yerbilimleri açısından yasal nedenlerle korunacak alanlar toplamı 

46.660,92 ha büyüklüğünde olup, Bursa İl’inin toplam %4,35’lik kısmını oluşturmaktadır. Yasal 

nedenlerle korunacak alanlar; içme suyu havzalarının mutlak-kısa mesafe koruma kuşakları, taşkın 

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

kaynak ve kuyularının koruma kuşaklarını kapsar. 

 

2. Yasal Nedenlerle Kullanımı Sınırlandırılmış Alanlar 

Yerbilimleri açısından yasal nedenlerle kullanımı sınırlandırılmış alanlar, içme suyu havzalarının orta 

mesafe koruma kuşaklarını kapsar ve toplam 24.948,01 ha’lık alanları kapsamaktadır. Bursa İl’inin 

toplam %2,32'lik kısmını oluşturmaktadır. 
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3.Yerbilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar 

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

toplam %41,50'lik kısmını oluşturmaktadır. Sakıncalı alanları, alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan, 

yamaç eğimi >50 derece olan alanlar, miyosen yarı pekişmiş alanlar, pasif-potansiyel heyelan, akma 

ve yamaç eğimi 30-50 derece olan alanlar oluşturmaktadır. 

 

4.Diğer Alanlar 

Pekişmiş, sağlam kayaç topluluğunun oluşturduğu yerbilimleri açısından diğer alanlar toplam 

556.523,24 ha’lık alan kaplamaktadır ve Bursa İl’inin toplam %51,83’lük kısmını oluşturmaktadır. 

 

Şekil 21 Yerbilimleri Sentez Haritası 

7.2. ORMAN VE EKOLOJİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

BULGULAR 
 

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

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

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

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

sonuçlarını kontrol edebilmesi için köy sınırları kapsamındaki çizimi hazırlanmıştır. 
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7.2.1. Orman Alanlarının Sınırları 

Bursa İli Orman varlığının en büyük bölümü il alanının güney, güney-doğu ve güney-batısında yer 

almaktadır. Bursa İli Orman Alanları Tablo 50'de görülmektedir. 

 

Tablo 50 Bursa İli Orman Alanları 

 

ADI ALAN (m2) ALAN (Ha) YÜZDE ORAN % 

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

Orman Alanları 4.818.110.557,82 481.811,06 44,87 

Özel Orman 8.952.560,48 895,26 0,08 

2B Alanları 53.816.120 5.381,61 0,50 

 

 

Seçme orman alanları, Bursa orman varlığının % 0.77’sini teşkil etmektedir. Bursa orman varlığında 

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

33,20’sini oluşturmaktadır. Buradan da görülmektedir ki Bursa orman varlığı açısından önemli bir 

konumdadır. 

Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 2009 İl Çevre Durum Raporu’nda özellikli orman 

ekosistemleri 3 bölümde belirtilmiştir. 

a. Kuru Orman (maki-kızılçam) Bölümü 

b. Nemli Orman Bölümü 

c. Yarı Nemli Orman (meşe-karaçam) Bölümü 

 

2B Alanları 

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

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

büyüklüğü sırasına göre Karaköy, Eskikızılelma, Sincansarnıç, Gökçeler, Doğanalan, Hacıosman, 

Kocakoru, Yeniköy, Unçukuru, Dışkaya, Köreken, Fındıcak, Ağaçlı Köyleri olup bu köylerin Bursa İli 

içerisindeki dağılımları incelendiğinde, Bursa’nın güneyinde yer alan Gökçeler ve Karaköy ile Uluabat 

Gölü güney doğusunda ayrıca İznik Gölü’nün güneyinde yer aldıkları görülmektedir. 

 

Özel Orman Alanları 

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

büyük alana sahip özel ormanlar Görükle ve Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

 

Kent Ormanları 

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

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

kestane, göknar, porsuk, ardıç, kayın, ıhlamur, çınar, akçaağaç, kocayemiş, sandal, katırtırnağı, 

mayasıl otu, kekik, çuha çiçeği, yüksük otu, sığırkuyruğu ve menekşe türleri oluşturur. Yaban hayatını 
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karatavuk, ispinoz, saka, baştankara, sıvacı kuşu, çıvgın, karga, kızılkuyruk, kumru, serçe, bülbül ve 

ötleğen gibi kuş türleri oluşturmaktadır. 

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

dolmasının, arazi kayması ve yağmurlarla yıkanmasının önlenmesi amacıyla muhafaza ormanı olarak 

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

bulunmaktadır. 

Ramsar ve Sit Alanlarındaki maden ve taş ocaklarının ilçeler itibariyle dağılımı incelendiğinde 170 adet 

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

görülmektedir. 

7.2.2. Doğal ve Rekreasyonel Peyzaj Kaynak Değerleri 

Doğal ve rekreasyonel peyzaj kaynak değerlerinin belirlenmesi kapsamında yapılan çalışmada, Bursa 

Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2000-2004-2006-2009 yılı İl Çevre Durum Raporları ile konuyla 

ilgili bilimsel yayınlar ve araştırmalardan yararlanılmıştır. 

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

Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Alanları, Sulak Alanlar, Av Hayvanları Koruma ve 

Üretme Sahası, Simgesel Öğeler ve Görsel Değerler, Doğal Sit Alanları olmak üzere dokuz ana başlık 

altında ele alınmıştır. 

 

Milli Parklar: Bilimsel ve estetik bakımdan, ulusal ve uluslar arası ender bulunan doğal ve kültürel 

kaynak değerleri ile koruma, dinlenme (rekreasyon) ve turizm alanlarına sahip olan milli parklardan, 

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

park alanının % 71’i orman, % 28’i çayırlık ve kayalık alanlar (Alpin zon) % 0,4’ü açık alanlar, % 0,1’i 

suyla kaplı alanlar, % 0,8’i ise yerleşim alanıdır. 

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

bitki türüne de ev sahipliği yaptığından büyük öneme sahiptir. 

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

Bunlardan birincisi ve en yüksekte olanı zirveler bölgesidir. İkinci kısım yaylalar bölgesi, üçüncü ve 

aşağı kısım kenar bölgesidir. Uludağ Milli Park’ında kısa mesafedeki aşırı yükselti farkı, farklı iklim ve 

bitki zonları oluşmasına neden olmuştur. Park sınırları içinde 6 farklı bitki zonu tanımlanmıştır. 

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

33’ü sadece Uludağ için endemiktir. Bu sayı içerisinde Türkiye için endemik olanların sayısı 138, nadir 

tür sayısı 16, Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında 3, Avrupa ölçeğinde nesli tehlikede olan 54 tür 

mevcuttur. 171 Endemik Türün 11’i çok tehlikede, 19’u tehlikede, 21’i zarar görebilir, 30’u tehlike 

altına girebilir ve zarar görebilir kategorisine yaklaşmış ve 84’ü az tehdit altında bulunmaktadır, 6 tür 

içinse yeterli veri toplanamamıştır. 

Uludağ’daki endemik ve nadir türlerin tehlike kategorileri 6 kategoride belirlenmiştir. Uludağ’da 10 

tür kurbağa, 12 tür kertenkele, 12 tür yılan, 3 tür kaplumbağa, 50’ye yakın kuş türü ve bunlara 

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

Seracılıkta ve bitkilerin döllendirilmesinde önemli yeri olan Bombus arılarının 11 türünün varlığı tespit 

edilmiştir. Ender bulunan türlerinde içinde bulunduğu 46 kelebek türünün varlığı bilinmektedir. Kızıl 

geyik (Cervus elaphus) neslini korumak amacıyla, 1962 yılında kurulan “Yeşiltarla Geyik ve Karaca 

Üretme İstasyonu” 2006 yılında kapatılmış ve geyikler doğaya salınmıştır. 

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

Hâkim rüzgâr yönü Kuzey, Kuzey-Batı ve Güneybatıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı şehir merkezinde 
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676,6 mm iken Uludağ zirvede 1460,4 mm.dir. Uludağ ve eteklerinde çok sayıda dereye kaynak 

oluşturan 145 adet su kaynağı mevcuttur. Kırkpınar kaynakları Bursa’nın önemli içme suyu 

kaynaklarıdır. Uludağ'da bulunan 7 adet sirk gölünden bugün sadece Göller Bölgesi, Kilimli Göl, Buzlu 

Göl, Kara Göl, Aynalı Göl, Koğukdere Gölü görülebilir. Suları soğuk ve besin bakımından fakir 

olduklarından içlerinde balık yaşamaz. 

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

Parkının başlıca kamp yerleridir. 

 

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

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

edilmiştir. 

 

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

Çınarı, Ulufeli Çınar, İnkaya Çınarı gibi çok sayıda çınar vardır. Fakat Bursa İli sınırlarında Tabiat Anıtı 

olarak tescillenmiş alan bulunmamaktadır. 

 

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

bulunmamaktadır. 

 

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

sahası bulunmaktadır. Bursa Karacabey Ovakorusu mevkiinde sülün ve keklik türlerinin geliştirildiği 

28,1 ha. alan 1968 yılında tesis edilmiştir. Karacabey Ovakorusunda 1994 yılında tesis edilen 45 

dekarlık ayı barınağı; dansçı ayıların toplanarak bakıldığı yer iken 2009 yılında genişletilerek 110 

dekarlık bir alanda “Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” olarak hizmet 

vermektedir. Şu an merkezde 61 ayı, 1 aslan ve değişik tür ve miktarda yırtıcı kuşlar bulunmaktadır. 

 

Sulak Alanlar: Bursa sınırları içersinde bulunan Uluabat Gölü, Doğal Miras kapsamına giren ve 3TR008 

Ramsar Alan Kodu ile tescil edilmiş bir alandır. Uluabat Gölü idari olarak Bursa İli’nin Nilüfer, 

Karacabey ve M.Kemalpaşa ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Bursa kent merkezine 34 km. 

mesafede olan göl, Bursa-Karacabey karayolunun hemen güneyindedir. 

Uluabat Gölü tipik bir sığ gölüdür. Kirliliğin etkisiyle Uluabat Gölü’nde son birkaç yıl içerisinde su altı 

bitkileri gölde yok denecek kadar azalmış, bulanıklığı tekrar artmış, yeşile çalan rengi oluşmuş, durgun 

noktalarında yeşil alg tabakaları oluşmaya başlamıştır. Zaman zaman atık su deşarjları ve/veya 

çoğalan alglerle ilişkili olarak oksijen yetersizliğine (ve göl yüzeyi dibi ve gece gündüz farklılıklarına) 

bağlı balık ölümleri görülebilmektedir. 

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

kısımları tamamen tarım arazisine dönüştürülmüş ve göl sularıyla çevresindeki 6.350 hektar arazi 

sulanmaktadır. 

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

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

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

(bol gıdalı) göllerimizden biridir. Uluabat Gölü'nde yaşayan yüz binlerce kuş çeşidinin yanında göl 

çevresinde görülen başlıca memeleri türleri; su samuru, çakal, tilki, porsuk ve tavşan’dır. Göldeki 

mevcut balık türleri içerisinde ekonomik değeri olan balık türlerinin popülâsyon oranı oldukça 

düşüktür. Uluabat Gölü turna balıklarının beslenme problemleri vardır. 
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Uluabat Gölü, kuş varlığı yönünden sadece ülkemizin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun da en önemli 

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

karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Gölde üreme dönemi dışında da önemli sayıda 

küçük karabatak barınmaktadır. Uluabat Gölü, yine dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan 

tepeli pelikanın da önemli beslenme ve kışlanma alanlarından biri olup, Ekim 1994’de gölde 136 

bireylik popülâsyonu kaydedilmiştir. 15 Mayıs- 20 Haziran 1998 tarihleri arasında Geoff ve Hilary 

Welch tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre gölde 823 çift Küçük karabatak, 660 çift 

Bıyıklı sumru, 32 çift Paspas pakta, 109 çift Alacabalıkçıl, 48 çift kaşıkçı, 105 çift Gece balıkçılı, 14 çift 

Çeltikçi bulunduğu bilinmektedir. 

Uluabat Gölü'nde yaşanan mevcut sorunlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Aşırı ve yasa dışı avcılık balık popülasyonunun azalmasına ve birçok kuşun ağlara takılıp 

ölmesine neden olmaktadır. 

 Balıkçılıkta kullanılan teknelerin motorlarından kaynaklanan gürültü, gürültü kirliliği 

yaratmakta bu da özellikle kuluçka dönemlerinde kuşlar ve bazı tür balıklarda rahatsızlığa 

neden olmaktadır. 

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

zincirinde bozulmalara neden olabilecektir. Ayrıca söğütlüklerin kesilmesi, plansız saz kesimi, 

sazların yakılması habitat bozulmasına ve kaybına sebep olmaktadır. 

 Havza içindeki doğal erozyon gölün dolmasına ve bulanıklığın artmasına neden olmakta, 

kuraklık göldeki su kalitesini çeşitli nedenlerle olumsuz yönde etkilemektedir. 

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

çıkarımının erozyona sebep olabileceği düşünülmektedir. 

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

engellenmesi doğal su rejimini bozmaktadır. 

 Uluabat Gölü çevresinde bulunan ve atık su üreten tesislerden kaynaklanan ve M.Kemalpaşa 

Çayı’nın drenajı ile Kuzey Ege ve Güney Marmara’dan gelen evsel-endüstriyel atık sular 

kirliliğin ana kaynağıdır. 

 Gölün batı kıyıları ve çayın M.Kemalpaşa İlçesi ile göl arasında kalan bölümü boyunca inşa 

edilen seddelerle 14.880 ha. taşkın alanı ve yeni oluşan delta da çok geçmeden tarımsal 

amaçlı olarak istila edilmiştir. 

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

yasaklanarak Merkez Av koruma altına alınması önerilmiştir. İl Av Komisyonunca uygun görülen ve 

Merkez Av Komisyonunca onaylanan 2011-2012 av döneminde avın yasaklandığı sahalar, örnek avlak 

olarak tescil edilerek ava yasaklanan sahalar, yaban hayatı geliştirme sahası olarak ayrıldığı için 

avlanmanın yasak olduğu sahalar Bursa İl sınırlarının belirli bölgelerinde yer almaktadır. 

 

Simgesel Ögeler ve Görsel Değerler: Bursa İl’inin simgesel öğeler ve görsel değerleri, ilginç kayalıklar, 

anıt ağaçlar, görsel değeri yüksek olan alanlar olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır. 

 

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

Çobankaya, İnkaya Mağarası ve Yılanlıkaya şeklinde sıralanabilecek ilginç kayalıklar bulunmaktadır. 

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

Kuşaklıkaya, Kız pınarlar, Kırkpınarlar, Söğütlü havuz, Dombay Çukuru, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, 

Sarı Alan, Küreklidere Şelalesi, Aras Çağlayanı, Suuçtu Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Oylat Mağarası 
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önemli görsel değerler arasındadır. Ayrıca Buzul aşındırması sonucu oluşan göller görsel değerler 

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

Göl, Koğukdere Gölü önemlidir. 

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

altına alınmıştır. Bunlardan, Orhan Camisi Çınarı (Eskici baba çınarı), Ulufeli Çınarı, Kavuk Çınar, 

İnkaya Çınarı, Yaycılar Çınarı en önemlilerindendir. 

 

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

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

7.2.3. Doğal Açıkhava Rekreasyon Kaynakları 

 

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

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

2006-2009 İl Çevre Durum Raporları’ndan yararlanılmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce ayrılmakta olan Orman içi Dinlenme Yerleri A, B ve C Tipi olmak üzere üç gruba 

ayrılmaktadır. Bursa İli sınırları içerisinde 5 adet A tipi, 3 adet B tipi, 67 Adet C tipi mesire alanı 

bulunmaktadır. 

 

Orman İçi Eko turizm Alanları: Bursa İl’inde eko turizm olarak da adlandırılan ve koruma amacıyla 

yapılan turizm faaliyetleri ve uygulama alanları yamaç paraşütü, teknik rotalar ve eko tur güzergâhları 

olarak 3 grupta verilmektedir. 

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

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

parkurlarının geliştirilmesi” amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda; Bursa İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 8 Tur Güzergâhı belirlenmiştir. Sarıalan 

Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanı içerisinde mevcutta bir adet yürüyüş parkuru bulunmaktadır. 

Kadıyayla, Sarıalan Yaylası, Kirazlı Yayla, Domaniç Yaylaları, Kocayayla, Ağaçlıkaya Yaylası, Paşaçayırı 

Yaylası Bursa ilinde kışın hava şartlarının güç olduğu, yazın ise yaşamaya çok elverişli olan 

yaylalardandır. 

7.2.4. Biyolojik Yapı Analizi 

Biyolojik yapı analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Bursa İl sınırları içerisinde yapılmış 

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

Durum Raporları’ndan yararlanılmıştır. Bursa İl’inde bulunan doğal sit alanları Bursa Doğal ve Kültürel 

Kaynakları Koruma Kurulu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda sayısal ortama aktarılarak, üretilen 

haritalar kapsamında kullanılması sağlanmıştır. 

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

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

mevcuttur. Gemlik körfezi ve Mudanya şeridi ile bölgenin alçak kesimlerinde; Kızılçam ormanlarının 

tahrip edildiği 350-500 metreye kadar olan yerlerde Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan ve başlıca 

Kocayemiş, Sandal ağacı, Funda, Defne, Kermes meşesi, Akçakesme, Katran ardıcı, Zeytin, Melengiç, 

Erguvan, Katırtırnağı, Laden, Lavanta, türlerinden oluşan maki türlerinin yer aldığı görülmektedir. 

Makinin tahrip edildiği alanlarda ise; Abdestbozan, Laden ve Çirişotu’ndan oluşan garig formasyonu 

görülür. Vadi ve dere kenarlarındaki nemli alanlarda Doğu Çınarı, Söğüt, Kavak ve Kızılağaç türleri 

yaygın olarak bulunmaktadır. 
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Uludağ; 30’u Uludağ, yaklaşık 107’si Türkiye için endemik olmak üzere toplam 137 endemik türe ev 

sahipliği yapmaktadır. Ayrıca küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3, Avrupa ölçeğinde ise 54 

türün yaşam alanını oluşturmaktadır. Uludağ’ın eteklerinden başlayıp zirveye kadar farklı 

yüksekliklerde yer alan farklı vejetasyon kuşakları Dünyada çok az görülen bir özellik olup Uludağ’a 

ayrı bir önem kazandırır. 

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

Keklik, çil ve tavşan özellikle av koruma alanlarında ve ağaçlandırma sahalarında üremekte ise de 

usulsüz avlanmalar önlenemediğinden yeterli düzeyde korunamamaktadır. Çakal ve yaban domuzu 

tüm ormanlık alanlarda bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca yaşama alanlarının yok edilmesi ile birey 

sayısı çok azalmış olan yaban kedisinin Uludağ havalisinde ve Karadağ’da bulunduğu tespit edilmiştir. 

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

alanları özel fauna varlığına sahiptir. Uluabat Gölü göçmen kuşlar için önemli bir konaklama yeri teşkil 

etmektedir. Bursa’nın en önemli iç su kaynakları Uluabat Gölü ve İznik Gölü’dür. Bu bölgelerde sazan, 

yayın, kerevit vb. cins su ürünleri üretilmektedir. Ayrıca Demirtaş Baraj gölünde aynalı sazan türü 

balık üretimi yapılmaktadır. 

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

batağan, üveyik, ibibik, yabani tavşan, porsuktur. 

 

7.2.5. Orman ve Ekoloji Sentezi 

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

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

1. Yasal Nedenlerle Korunacak Alanlar 

2. Yasal Nedenlerle Kullanımı Sınırlandırılmış Alanlar 

3. Orman ve Doğal Alan Koruma Statüsü Dışında Kalan Alanlar 

sınıfları altında değerlendirilmiştir (Şekil 22) Bursa İli'nin %53,15’i orman ve ekoloji açısından yasal 

nedenlerle korunacak alanlar, %0,50’si yasal nedenlerle kullanımı sınırlandırılmış alanlar, %46,35’i ise 

orman ve doğal alan koruma statüsü dışında kalan alanlar kapsamında değerlendirilmiştir. 
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Şekil 22Şekil Orman ve Ekoloji Sentezi Haritası  

7.3. İKLİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL BULGULAR 
 

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

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

yoluyla ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuş, Bursa Merkez ve Keles meteoroloji istasyonlardaki ölçüm 

parametreleri değerlendirilerek kullanıcılara sunulmuştur. 

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

analizlerinin yanında mevsimsel değişkenliği de ortaya konulmuştur. İlk bulgulara göre hızlı plansız 

şehirleşme ve sanayileşme nedeniyle Bursa’nın yerel ikliminde değişimin son 20 yıldaki sıcaklık 

ölçümlerinde 0.5 oC’ye yakın bir artışa neden olduğu hesaplanmıştır. 

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

rüzgarın hakim yönü Kuzeybatılı (Poyraz) ve en yüksek değeri %15 olmak üzere 5-7 m/sn rüzgar 

şiddetidir. İlkbaharda ise diğer mevsimlere nazaran hakim rüzgar yönü Güneybatılı (Lodos) ve rüzgar 

şiddeti en yüksek değer olarak 5-7 m/sn gözlenmiştir. Yaz aylarında ise rüzgar yönü Kuzeybatılı olarak 

elde edilmiştir. 

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

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

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

günümüzdeki durumunu yansıtması için yeniden yapılmış olan yerleşim haritalarından yararlanarak 

düzeltilmiştir. IPCC (2007)’in A2 diye adlandırılan sera gazı emisyonu senaryosuna göre yapılan iklim 

simülasyonları temel alınarak sıcaklık ve yağış gibi iklim değişkenleri verilmiştir. Doğu Akdeniz ve 

Ortadoğu’yu içeren bir bölge için ölçek küçültme yöntemiyle alansal bir iklim modeli çalıştırılarak 

2010-2100 yılları arası için iklim öngörüleri yapılmış, Bursa İl’inde 3oC’ye kadar çıkabilecek sıcaklık 

artışının beklendiği öngörülmüştür. Özellikle 2030- 2040'lardan sonra hem kış hem de yaz mevsimi 

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

doğru ısrarlı bir azalmayı işaret etmektedir. 
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1961-1990 dönemi verilerine göre 2071-2099 yılları için öngörüler belirlenmiştir. Buna göre Bursa ve 

çevresinde %10 nispetinde yıllık toplam yağışta bir azalma olacağı anlaşılmaktadır. Daha önce 10-15 

günler civarında olan yüksek sıcaklık günleri iklim modeline göre 30-40 günlere kadar çıkabilecektir. 

30 yıllık meteorolojik parametreler kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, Bursa'nın hem kendi 

emisyonlarından hem de çevresindeki yoğun endüstri ve yerleşim alanlarından olumsuz yönde 

etkilendiğini, hava kirletici değerlerinin son derece yüksek olduğu ve limit değerleri aşan gün sayısının 

da insan sağlığını tehdit eder boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. 

7.4. TOPRAK ve ARAZİ KULLANIMI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE 

EDİLEN TEMEL BULGULAR 
 

Bursa İl Bütünü Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında, "Toprak ve Arazi Kullanımı” grubu 

tarafından alan çalışması yoluyla elde edilen veriler dışında, 2000 yılı TÜİK verileri ile Tarım İl Müd., 

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

DSİ 'den gereksinilen veri ve bilgiler sayısal ortamda elde edilmiş olmasına rağmen Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması süreçlerinin Bursa'daki yansımaları nedeniyle özellikle tarım 

arazilerinin “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” gereklerine uygun 

sınıflandırılmasını, planlanmasını ve sentez oluşturulmasını sağlayacak yeterli veri ve bilgi elde 

edilememiştir. 

Rapor kapsamında sunulan harita, tablo ve veriler Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 

ve Bitki Besleme Bölümü uzaktan algılama ve GIS laboratuvarında ve Tarım ekonomisi bölümünde var 

olan veriler, proje kapsamında elde edilen veriler ile İTÜ Doğal Yapı Sektörü proje ekibince hazırlanan 

sayısal altlık veriler kullanılarak ArcGIS 9.3 programı yardımı ile hazırlanmıştır. 

Bursa İli arazilerinin, Yasal Nedenlerle Korunacak Alanlar, Yasal Nedenlerle Kullanımı Sınırlandırılmış 

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

yararlanılacak olan verilerden büyük toprak grupları haritası, etkili toprak derinliği, drenaj ve taban 

suyu sorunlu alanlar, AKK sınıfları, Büyük Ova Koruma Alanları, Önemli Tarım arazileri proje 

kapsamında ArcGIS ortamında birleştirilen sayısal Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Kocaeli ili Arazi 

Varlığı harita ve raporları ile bunların öznitelik bilgileri kullanılarak üretilmiştir. 

Bursa İli'nin sayısal yükseklik modeli (SYM), gölge haritası ve eğim haritaları Bölüm Uzaktan Algılama 

ve GIS laboratuvarında “Mustafakemalpaşa Havzası potansiyel erozyon riskinin belirlenmesi“ 

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

3D analiz aracı yardımıyla üretilmiştir. Bursa İli Eğim sınıfları haritası ise Sayısal Yükseklik Modelinden 

(SYM) elde edilen eğim haritalarının Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatındaki 

standartlarında verilen eğim sınıfları uyarınca yeniden sınıflandırılması ile oluşturulmuştur. 

Bursa İli arazilerinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereği belirlenmesi zorunlu 

olan Mutlak tarım arazileri (sulu kuru), özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım 

arazilerine ilişkin altlık haritalar Bursa Tarım İl Müdürlüğü'nün hazırladığı önceki sayısal STATİP 

(Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi) verilerinin ArcGIS ortamında yeniden 

sınıflandırılması yoluyla elde edilmiştir. 

Bursa İli sayısal yükseklik modeli, gölge haritası ile DSİ işleri sulama projelerine ilişkin veriler yeniden 

sınıflandırılarak (sulu mutlak ve sulu marjinal alanlar ile sulama projeleri kapsamındaki Bursa ili tarım 

arazilerinin alansal dağılımlarının belirlenmesinde) DSİ Sulama projelerinin durum analizine ilişkin 

altlık veri de üretilmiştir. 
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Orijinal topografik haritalar (1/25.000 ölçekli) üzerinde tarım arazileri köyler bazında belirlenerek, 

5403 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak Toprak ve Arazi Kullanımı Grubu’nun oluşturmayı 

hedeflediği sınıflandırma şu şeklidedir. 

 

1.Tarım Arazileri 

a) İşlenen Tarım Arazileri 

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

KMT sembolleri ile gösterilecektir. 

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

ve topografik sınırlamalara sahiptir. 

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

olup koruma ve kullanma prensiplerine uyulması gereken alanlardır. 

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

için kullanım kararlarını yerel otoriteler verebilir. 

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

 

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

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

 

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

yapı tesislerinin geçtiği yerler ile konut, konaklama, turizm, sanayi, askeri ve benzeri amaçlarla 

planlanarak yapılaşmış ve/veya arsa niteliği kazanmış veya kadimden beri bu amaçla kullanılan planı 

bulunmayan kasaba, belde ve köy yerleşim alanlarıdır. 

 

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

altına alınan arazilerdir. 

 

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

yatakları, kumullar, göl veya su yüzeyleri ile bitkisel üretim için toprağı bulunmayan diğer arazi 

tipleridir. 

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

sınıflandırılması ile Bursa İl’ine ait 5403 sayılı kanun hükümlerine göre üretilen güncel arazi kullanım 

ve örtü tiplerini gösteren haritalar oluşturulmuştur. Ancak STATİP projesi haritalarının arazi 

çalışmalarında sadece 1:25.000 ölçekli haritaların kullanılmış olması yüksek çözünürlüklü haritalarla 

çalışmaların desteklenmemiş olması projenin en önemli eksikliği olarak değerlendirilebilir. Söz konusu 

eksikliğin sayısal uydu verileri yardımıyla büro ortamında yürütülen güncelleme çalışmaları ile 

giderildiği ifade edilmekle birlikte çalışmanın metodolojisi ve kullanılan uydu verileri konusunda 

sağlıklı bilgi elde edilememiştir. 

 

7.4.1. Büyük Toprak Grupları ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları 

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

sınıflarının belirlenmesi doğrultusunda; Bursa İli Büyük Toprak Grupları Haritası, AYS (AKK) Sınıfları 

Haritası, Etkili Toprak Derinliği, Drenaj ve Taban Suyu Sorunlu Alanlar, Büyük Ova Koruma Alanları, 

Önemli Tarım Arazileri, Bursa İli'nin sayısal yükseklik modeli ve gölge haritası, eğim sınıfları haritaları 
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oluşturulmuştur. Ayrıca ileri aşamalarda ve sentez çalışmalarında yararlanmak amacıyla DSİ işleri 

sulama projelerine ilişkin elde edilen veriler yeniden sınıflandırılarak sulu mutlak ve sulu marjinal 

alanlar ile sulama projeleri kapsamındaki Bursa İli tarım arazilerinin alansal dağılımlarının 

belirlenebilmesi amacıyla DSİ Sulama projelerinin durum analizi haritaları da üretilmiştir. 

7.4.2. Tarımsal Kaynaklı Toprak Kirliliği 

Bursa İl’inde tarımsal kaynaklı çevre ve toprak kirliliği kaynakları; gübre kullanımı, hayvansal atıklar, 

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

 

Gübre Kullanımı: Bursa İl’inde verimli ovalarda polikültür tarım yapılmaktadır. Yenişehir, Karacabey, 

M.Kemalpaşa ilçelerinde özellikle tarla bitkileri, sebze ve meyve üretimi yaygındır. Bu durum ilçelerin 

üretim desenine bağlı olarak farklı miktarlarda gübre kullanımını ortaya çıkarmaktadır. 

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

ilçeler bazında gübre kullanımı ve çeşitleri hakkında düzenli veriler bulunmamaktadır. Ancak aşırı N ve 

P'lu gübre kullanımının iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak çevresel sorunlara neden olduğu 

(ötrofikasyon, NO3 kirliliği) bilinmektedir. Bu kapsamda 2009-2010 yıllarına ait veriler 

değerlendirilmiş kullanılan gübreler N ve saf P2O5 bazında olduğundan, yıllık satılan toplam gübre 

miktarı öncelikle aktif N ve P değerlerine dönüştürülmüş, daha sonra ilçelerde kullanılan toplam N ve 

P miktarı belirlenmiştir. 

Bursa İl’inde kullanılan gübre miktarları ilçeler bazında incelediğinde en fazla gübre kaynaklı (N ve P) 

yayılı yükün Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İnegöl ovalarından belirlendiği görülmektedir. Ancak 

bu etkinin daha iyi anlaşılabilmesi için ilçeler bazında tarım arazileri miktarının da göz önüne alınarak 

birim alana uygulanan besin elementi miktarı da değerlendirilmelidir. 

 

Hayvansal Atıklar: Bursa İl’inde yoğun şekilde besi ve süt sığırcılığı yapılmaktadır. Bu nedenle 

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

oluşturmaktadır. İlçeler bazında hayvancılıktan kaynaklanan yayılı yükler 2009 ve 2010 yılı büyükbaş, 

küçükbaş ve kanatlı sayılarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bursa İl’inde hayvan yetiştiriciliği içinde hem büyük baş, hem küçük baş hem de kanatlı 

yetiştiriciliğinin önemli yer aldığı görülmektedir. İlçeler bazında bir değerlendirme yapıldığında en 

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

İnegöl ilçelerinde belirlendiği görülmektedir. 

7.4.3. Su Ürünleri, Balıkçılık 

Bursa İl’inin denizlere kıyısı olması ve iç sular bakımından zengin doğal kaynaklara sahip olması, iç su 

ürünleri ve deniz ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bursa'da üretilen toplam su 

ürünleri üretiminin büyük bir miktarı deniz ürünlerinden oluşmaktadır. 

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

yakalanan kerevit miktarı 2000'li yıllarda tükenmiştir. 1980'li yıllarla karşılaştırıldığında sembolik 

değerlerdedir. Kerevit üretiminde meydana gelen düşüş, bu üretimin yoğun olarak yapıldığı Uluabat 

Gölü'nde ortaya çıkan önemli seviyedeki kirlilik artışı ve hastalık nedeniyle olmuştur. 

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

azalmadan kaynaklanmıştır. Önceki yıllarda yapılan aşırı avcılık sonucu deniz ürünlerinin 

popülâsyonunda azalma meydana gelmiştir. 1980'li yıllarda yılda 13 bin ton civarında deniz balığı 

avlanılabilirken bu değer 1.000 tona kadar düşmüştür. 
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İç sularda yakalanan balık sayısı son yıllarda umut verici düzeylerde olsa da bu balıklandırma 

çalışmalarının bir sonucudur. Göllerdeki balık ekosistemin kendi haline bırakılması halinde kirlilik 

nedeniyle bu miktar balık avlanması mümkün değildir. Deniz balıkçılığı ise 1980'li yıllarla 

karşılaştırıldığında 10-12 kat daha küçülme göstermiştir. 

7.4.4. Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez ve Önerileri 

 

Bursa ili STATİP projesi güncel verileri ile arazi yetenek sınıfları, Ova koruma alanları, Orman alanları 

gibi özellikle de 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uyarınca hazırlanan STATİP 

projesi sınıfları kullanılarak çakıştırma ve yeniden sınıflandırma çalışmaları ile gerçekleştirilen toprak 

ve arazi kullanımı sentez çalışmaları Tablo 51'de verilmiştir. 
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Tablo 51 Bursa İli 1/100.000 Ölçekli Toprak ve Arazi Kullanımı Sentezi Veri Seti 

 

LEJAND 
ARAZİ 

YETENEK 

SINIFI 

ARAZİ KULLANIMI 

5403  STATİP   

SINIFLARI; 

OVA KORUMA; 

DSİ SULAMA PROJE 

MERA ( 4342  Mera Kanunu) 

 

Yasal Nedenlerle 

Korunacak Alanlar 

I, II Kuru tarım  

SMT ( Sulu mutlak TA) 

KMT (  Kuru mutlak TA 

DTA ( Dikili tarım arazileri) 

Ova Koruma Alanı (OKA) 

DSİ Proje İşletme 

ÖT (Özel ürün Arazileri) 

MER’A ( 4342  Mera Kanunu) 

 

I, II, III, IV 
Sulu tarım+yetersiz 

sulama 

I, II, III, IV, VI Bahçe alanları 

I, II Çayır+mera, Orman 

Yasal Nedenlerle 

Kullanımı 

Sınırlandırılmış 

Alanlar 

III 
Kuru tarım Çayır+mera, 

Orman 

 

SMA (Sulu Marjinal) 

DSİ Proje (Plan, proje,İhale) 
VII Bahçe 

 

Tarımsal Niteliği 

Sınırlı Alanlar 

IV, V, VI, 
Kuru tarım, Çayır+mera, 

Orman 

 

KMA (Kuru marjinal) 

Ç-M ( Çayır-Mera) 

O ( orman) 

Tarım Dışı Alanlar 

VII 
Kuru tarım, Çayır+mera, 

Orman 

 

 

 

T (diğer araziler) VIII 
Sahil kumulu, kayalık, 

maden, sazlık, yerleşim 
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Şekil 23 Toprak ve Arazi Kullanımı Sentez Haritası 

7.5. ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TEMEL 

BULGULAR 
 

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

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

kirliliği, gürültü kirliliği başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. 

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

haritasının oluşturulması esnasında doğalgaz tüketim verileri Bursagaz A.Ş.'den, kömür tüketim 

verileri ise Bursa Valiliği ve Mahrukatçılar Odası'ndan temin edilmiştir. Ayrıca ulaşımdan kaynaklanan 

emisyonların hesaplanmasında Petrol Sanayi Derneği'nden (PETDER) temin edilen akaryakıt tüketim 

verileri kullanılmıştır. Yakıt tüketimlerine bağlı olarak literatürdeki emisyon faktörleri kullanılarak 

temel hava kirleticilerin yıllık emisyon değerleri tespit edilmiştir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda Bursa İl genelinde hava kirliliği incelendiğinde özellikle merkez 

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

miktarları şu şekilde verilebilmektedir: 66.740 ton/yıl (NOx), 31.310 ton/yıl (CO), 11.855 ton/yıl (PM), 

2.990 ton/yıl (SOx), 2,2 ton/yıl (Toplam metal) ve 0,6 ton/yıl (BaP). En yüksek emisyon değerinin 

toplam içindeki oranı %28,3 (BaP) ile 72,6 (PM) arasında değişmiştir. Yıldırım İlçesi'nde evsel ısınma 

için yakıt olarak kömürün daha fazla oranlarda kullanılıyor olması nedeniyle PM'nin oldukça yüksek 

bir seviyede emisyon değerine ulaşmıştır. 

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

semtlerde bölgenin nispeten basık bir topoğrafyada olması nedeniyle gerek evsel ısınmalar, gerek 
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yoğun trafik ve gerekse endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonların yüksek seviyelerde olması 

hava kirliliğini daha belirgin hale getirmektedir. 

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

derecelerde kirletici konsantrasyonlarında bir artışın beklendiği sonucuna varılmıştır. 

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

tesislerden önemli miktarda koku emisyonu yayılmaktadır. Bazı ilçelerde ulaşım kökenli kirleticiler 

emisyon oluşumuna en büyük paya sahiptirler. Kirletici emisyonlarına göre ilçeler dikkate alındığında 

en fazla emisyonun merkez ilçelerden olan Osmangazi İlçesi'nden kaynaklandığı belirlenmiştir. 

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

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

açısından mevcut durumun ortaya konması ve atıkların üretildikleri alanlar ile bertaraf edildiği 

alanların değerlendirilerek oluşturduğu risklerin CBS ile değerlendirilmesi ve risk haritalarının 

hazırlanması kapsamında elde edilen veriler katı atık verileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 

yer alan merkez belediyeler ve Hamitler Katı Atık Depolama Sahası'na getirilen atık miktarlarına bağlı 

olarak sağlıklı biçimde derlenmiş, tehlikeli atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elektronik beyan 

sistemine dayalı verilerden yararlanılmıştır. 

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

alandan atık alınmaya başlamasıyla birlikte ekonomik taşıma mesafesinin dışına çıkan bölgelerden 

atık nakli ve Büyükşehir sınırlarına giren ilçelerdeki depolama sahası ve transfer istasyonu ihtiyacı 

meydana gelmektedir. 

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

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

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

konutlarda oluşan ambalaj atığının önemli bir kısmının geri kazanılmadığını göstermektedir. 

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

bertaraf konularında önemli sorunlar bulunmaktadır. 

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

tarafından tam olarak yanıtlanamamıştır. Gerek Bakanlık gerekse İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 

çalışmalarda tüm tesislerin bilgilerine ulaşılamamıştır. 

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

oluşturulması çalışmaları kapsamında, akarsu, göl, deniz ve kıyılara ait veriler tespit edilmiştir. Bu 

verilerden akarsu ve göllere ait değerler “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde” yer alan “Kıta İçi Su 

Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” ile deniz ve kıyılara ait sonuçlar ise “Yüzme ve 

Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu'na göre 

kıyaslanmış ve sonuçlar coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile haritalandırılmıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa İli sahillerinde fekal koliform değerlerinin bulunması insan 

dışkılarından kaynaklanan kirlenmenin mevcudiyetini ve bu sahiller çevresinde yer alan yerleşme ile 

endüstri tesislerine ait kanalizasyon sularının karıştığını göstermektedir. Gemlik, Mudanya ve 

Karacabey Sahillerinin yüzme suyu standartlarına göre girilebilir olduğu ve Gemlik sahilinde bir kirlilik 

artışı olduğu görülmektedir. Mudanya sahillerinde bir iyileşmenin olduğu, Karacabey sahilinin 2010 

yılından 2011 yılına kadar kirlilik açısından bir değişime uğramadığı belirlenmiştir. 

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

İznik Gölü, Nilüfer Çayı, Orhaneli Çayı, Mustafakemalpaşa Çayı, Kocasu Çayı ve Deliçay 4. Sınıf su 

kalitesinde olduğu belirlenmiştir. Emet Çayı'nın ise oldukça temiz olduğu belirlenmiştir. Uluabat 
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Gölü'nün ve İznik Gölü'nün yıllar içinde kirliliğinin arttığı, Nilüfer Çayı ve kollarında ise kirlilik 

seviyesinin azaldığı görülmüştür. 

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

elde edilemediği için herhangi bir kıyaslama yapılamamıştır. 

Bursa İli atıksu kirliliği; sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular, 

yerleşim alanlarından kaynaklanan evsel nitelikli atıksular ile tarımsal alanlardan kaynaklıdır. Bu 

nedenle, Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında atıksu alt yapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen 

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

ve Tekil endüstriler); ile Yayılı Kaynakların Durumu Tespiti kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

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

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

on yedi (17) ilçede gerçekleştirilmiştir. 

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

ve endüstriyel atıksu oluşmaktadır. 

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

herhangi bir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Kocasu, Aşağıköy, Kirmaslı, Karsak, 

Koyundere derelerine ve İznik ile Uluabat Gölü'ne doğrudan deşarj edildiği belirlenmiştir. Atıksularını 

doğrudan deşarj eden ilçeler Büyükorhan, Keles, Harmancık, Orhaneli, İznik, Yenişehir, 

Mustafakemalpaşa ve Orhangazi İlçeleridir. 

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

ortama deşarj edilmektedir. 

Bursa İl’inde OSB'lerinin kurulu olduğu Bursa merkez (Nilüfer, Osmangazi ilçeleri), İnegöl, Gürsu, 

Mustafakemalpaşa, Kestel, Yenişehir ilçelerinde sanayi kaynaklı ve nüfusa bağlı evsel ve endüstriyel 

atıksu miktarı 302.718 m3/gün'dür. OSB'lerinin atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksuların su 

kaynakları kirliliği açısından deşarj edildiği alıcı ortamlara zarar vermeyecek seviyelerde olduğu Ayvalı 

Deresi, Deliçay ve Nilüfer Çayına deşarj edildiği görülmüştür. 

Bursa İli sınırları içerisinde yer alan tekil endüstrilerin atıksularının yaklaşık %56'sı arıtılmakta, %44'lük 

kısmı arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan deşarj edilmektedir. 

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

belirlenmiş olup sırasıyla; 1.815,21 kg/yıl ve 279,261 kg/yıl olarak bulunmuştur. On yedi ilçe içerisinde 

en fazla toplam azot yükü (355,50 kg/yıl) ve toplam fosfor yükü (54,692 kg/yıl) ile Karacabey 

İlçesi'nden kaynaklanmaktadır. 

Toprak Kirliliği Kapsamında; Bursa İl sınırları içerisindeki toprak kirliliği sorunlarının belirlenmesi ve 

envanter çalışmaları kapsamında İl'de yapılmış çeşitli çalışmalar incelenmiş ve bunlara ait arazi 

gözlemleri yapılmıştır. Fakat mevcut verilerin sınırlı düzeyde oluşu il genelindeki tarım topraklarının 

kirlilik durumlarını detaylı olarak değerlendirme imkanını sınırlandıran en önemli faktördür. 

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

başlıca nedenleri arasındadır. Mevcut veriler dikkate alındığında ağır metal kirliliği Armutköy, 

Samanlı, Çağlayanköy, Dereçavuş, Ahmetbeyköy ve Aksungur köy sınırları içerinde yer alan ve Nilüfer 

çayı boyunca bu su kaynağı ile sulanan tarım topraklarında, Yolçatıda ise köy sınırları içerinde yer alan 

ve Ayvalı Deresi ile sulama yapılan tarım topraklarında olduğu belirlenmiştir. 

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

Zn'nun birikim yaptığı görülmüştür. 

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

sırasıyla Karacabey, Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, İznik, Gürsu ve 
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Kestel ilçelerinde olduğu belirlenmiştir. İl genelinde yoğun bir biçimde polikültür tarımının yapıldığı ve 

buna bağlı olarak da en fazla tarımsal ilaç tüketimi olan yerlerin sırasıyla İznik, Gürsü, İnegöl ve 

Karacabey ilçeleri olduğu görülmüştür. 

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

olan Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve Keles ilçeleri toprak kirliliği açısından problemsiz tarım 

alanlarına sahiptir. I. alt bölge olan Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Yenişehir, İnegöl; II. alt bölge 

olan Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve III. alt bölge olan Mudanya, Orhangazi, Gemlik, İznik 

için sanayileşme ve kentleşme arazi rantının yükselmesine ve tarım alanlarının tarım dışı kullanımına 

neden olmaktadır. Zeytinlik alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Gürültü kirliliği kapsamında; Bursa İl sınırları içinde mevcut gürültü kaynaklarının belirlenmesi, 

yerleşim alanları içinde ve dışında ulaşım, işletme, tesis, eğlence yeri, imalathane, atölye, işyeri gibi 

planlanan faaliyetlerin gürültüye maruz kalma kategorilerinin incelenmesi, yeni yerleşim alanları ve 

sanayi bölgeleri planlamasına yönelik gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi ve gürültü oluşturan 

alanların il bazında CBS ile değerlendirilmesi ve gürültü haritalarının oluşturulması kapsamında 

kaynak oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 

gürültü kirliliği tespiti amacıyla yapmış olduğu ölçüm ve çalışmalar incelenmiştir. 

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

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

diğer), yerleşim alanı içerisindeki atölye, imalathane, market, sağlık kuruluşları vb. kaynaklı gürültü 

kirliliği olduğu tespit edilmiştir. Bu kaynaklardan farklı olarak Gemlik'te limanlar, boğazlar, nehir 

yolları vb. kaynakların yarattığı kirliliğin, Yenişehir'de yerleşim yeri yakınında bulunan havaalanı 

kaynaklı kirliliğin etkili olduğu belirlenmiştir. 

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

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce sorunlu olarak görülen ve ölçüm yapılan yer ve bölgelere 

ek olarak, yeni yer ve bölgeler tespit edilerek bu noktalarda ölçümler yapılmıştır. 

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

çevresinde ileri düzeyde olduğu görülmüştür. İlçelerdeki gürültü kirliliği ise şehir merkezine benzer 

şekilde özellikle ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır.  

7.6. DOĞAL DEĞERLER SENTEZİ 
 

Yer bilimleri, orman ve ekoloji ile toprak ve arazi kullanımı alt gruplarının ürettikleri sentez 

paftalarında yer alan ana gruplandırmalar değerlendirilmiş ve bu alt gruplara ilişkin sentez bulguları 

ArcGIS ortamında birleştirilerek doğal yapı sentezi oluşturmuştur. Doğal yapı sentezini Tablo 52'de de 

görülebilen dört temel sınıf oluşturmuştur, söz konusu sınıflar baz alınarak üretilen sentez paftası 

Şekil 24'de görülmektedir. 
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Tablo 52 Doğal Yapı Sentezi Veri Seti 

 

 
Orman ve 

Ekoloji 
Toprak ve Arazi Kullanımı Yerbilimleri 

Doğal 

Değerleri 

Nedeni ile 

Yasalarla 

Tanımlı 

Koruma 

Alanları 

Bütün Orman 

Alanları, 

Sit Alanları,  

Ramsar Alanı,  

Milli Park 

Alanları 

I. ve II. sınıf kuru tarım ar. 

I-IV. sınıf sulu tarım ar.+yetersiz 

sulama  

I-VI. sınıf bahçe alanları 

I. ve II. sınıf çayır-mera, orman 

STATİP SINIFLARI 

Sulu mutlak tarım alanları 

Kuru mutlak tarım alanları  

Dikili tarım arazileri 

Ova koruma alanı, Özel ürün 

arazileri, Mera 

DSİ proje işletme 

İçme Suyu Havzalarının 

Mutlak-Kısa Mesafe Koruma 

Kuşakları,  

Taşkın Alanları, 

Sazlık-Bataklık, Kumul-

Kumsal Alanlar,  

Sıcak, Mineralli, Şişelenmiş 

Kaynak Suyu, 

İçme Suyu Kaynak ve 

Kuyularının Koruma Kuşakları 

Doğal 

Değerleri 

Nedeni ile 

Kullanımı 

Yasalarla 

Sınırlanmış 

Koruma 

Alanları 

2B Alanları,  

Özel Orman 

Alanları 

III. sınıf kuru tarım 

III. sınıf çayır-mera orman 

VII. sınıf bahçe alanları 

STATİP SINIFLARI 

Sulu marjinal araziler 

DSİ proje (plan, proje, ihale) 

İçme Suyu Havzalarının Orta 

Mesafe Koruma Kuşakları 

Yer Bilimleri 

Açısından 

Riskli 

Alanlar 

  

(Alüvyon, Yapay Dolgu, Aktif 

Heyelan Alanları ve Yamaç 

Eğimi >50 Derece 

Olan Alanlar) 

(Miyosen Yarı Pekişmiş 

Alanlar, Pasif-Potansiyel 

Heyelan, Akma ve Yamaç 

Eğimi 30-50 Derece Olan 

Alanlar) 

Diğer 

Alanlar  

Orman ve 

Doğal Alan 

Koruma 

Statüsü 

Dışında Kalan 

Alanlar 

Kayalık 

Maden 

Mevcut yerleşim  

STATİP SINIFLARI 

Kuru marjinal araziler 

Diğer araziler 

Pekişmiş, sağlam kayaç 

topluluğu 
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Şekil 24 Doğal Yapı Sentezi 
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8. KÜLTÜR VARLIKLARI VE KÜLTÜREL YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

8.1. KÜLTÜR VARLIKLARININ MEVCUT YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bursa’daki kültür varlıklarının fiziksel ve yapısal durumları ile koruma uygulamaları açısından 

değerlendirildiği bu bölümde öncelikle sit alanları ve planlama çalışmaları, ardından yapı ölçeğindeki 

kültür varlıklarına yönelik restorasyon uygulamaları değerlendirilmektedir. Son olarak da somut 

olmayan kültür varlıklarına yönelik çalışmalar ortaya konmaktadır. 

8.1.1. Bursa’da Sit Alanlarının Koruma ve Planlama Çalışmaları ile Mevcut Yapısının 

Değerlendirilmesi 

Bursa bölgesi içinde ve yakın çevresinde kültür varlıklarının niceliği ve niteliği bakımından önem 

taşımaktadır. Toplam 20 kentsel sit, 144 arkeolojik sit alanı ve 5 karma sit ile bu önem niceliksel 

olarak ortaya konmaktadır. Kentsel sit alanları çevresel özellikleri ile değerlendirildiğinde üç önemli 

tarihi kentsel nitelik olduğu görülmektedir. Bu nitelikler sırasıyla  

 Dini anıtsal yapılar, hanlar ve hamamlar gibi diğer anıtsal yapıların çevresinde oluşmuş 

geleneksel kent dokusu ile Bursa kent merkezi,  

 Sahil yerleşimleri olarak Mudanya, Kumyaka, Zeytinbağı ve Gemlik yerleşimleri ile tabiat 

varlığı olarak da korumaya değer görülen İznik Gölü kıyısında bulunan İznik yerleşimi, 

 Gürsu, Mustafa Kemalpaşa ve Orhaneli gibi çevre yerleşimlerin merkezlerinde bulunan 

kentsel sitlerdir. 

Fiziksel ve yapısal durumu ile korunmuşluk düzeyleri değerlendirildiğinde, özellikle çevre 

yerleşimlerde bulunan kentsel sit alanlarının acilen planlama çalışmaları yoluyla korunması gereği 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca karma sit olarak tescil edilen ve arkeolojik değeri bakımından Bursa’nın 

evrensel miras niteliği taşıyan İznik’te kentsel doku niteliğinin kalıcı tahribatlar ve bozulmalara maruz 

kaldığı bilinmektedir. Özellikle kentsel dokunun korunması korunmasında yetersizlere sahip olan bu 

yerleşimlerin dışında Bursa kent merkezi siluetinin korunmasında ciddi tartışmalara yol açan 

Doğanbey TOKİ konutları da Bursa’da sit alanlarının korunmasında en önemli zayıf yönler olarak 

dikkat çekmektedir. Ancak sahil yerleşimleri olarak Mudanya, Kumyaka ve Zeytinbağı özellikle ikinci 

konut ve turizm kullanımlarının da cazibesi ile koruma uygulamaları olarak Bursa’da öne çıkan tarihi 

kentsel yerleşimlerdir. Ancak bu yerleşimlerin yakın çevrelerinde bulunan korunması gereken tabiat 

varlığı niteliği olan alanların yerleşime açılması ve kontrolsüz gelişime açılması alanın doğal ve kültürel 

kimliğine zarar vermektedir. Bu bölümde de inceleneceği gibi, kentsel sit alanlarındaki koruma amaçlı 

imar planlarının güncelliğini kaybetmesi, yenilenmemesi ve bazı sitlerde de koruma amaçlı imar 

planlarının hazırlanmamış olması koruma sorunlarının başında gelmektedir. 

Nitelikleri açısından Bursa’nın arkeolojik sitleri değerlendirildiğinde alanın tarihi ve kültürel 

karakterini belirleyen en önemli unsurun antik kent ve yerleşimlerinin olduğu görülmektedir. 

Bursa’da tescil edilen 18 antik yerleşimin Harmancık, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, 

İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerinde bulunduğu belirtilmektedir. Özellikle İznik 

(eski adıyla Nikeia antik kenti) karma sit özelliği göstermekte ve kentsel, arkeolojik ve doğal sit olarak 

tescil edilmiştir. Ayrıca Nilüfer İlçesi Gölyazı mevkiinde bulunan Apollonia ad Rhyndicum Antik Kenti 

kentsel – arkeolojik sit olarak tescil edilmiştir. Öne çıkan diğer arkeolojik sitler özellikleri bakımından 

sırasıyla, kale ve kale kalıntıları, nekropol ve mezarlık alanları, antik limanlar, mağara, fosil yatağı, 

antik taş ocağı ve yol kalıntısıdır. Sahip olduğu arkeolojik sitlerin çokluğuna rağmen, kapsamlı 

arkeolojik kazı ve araştırmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Halen İznik Roma Tiyatrosu, İznik 



201 
 

Çini Fırınları, Akçalar Höyüğü - Aktopraklı Köyü’nde bilimsel kazı çalışmalarına devam edildiği bilgisine 

ulaşılmıştır. Diğer arkeolojik sitlerin saha üzerinde rastlanan arkeolojik buluntular ve tarihi belgelerde 

isimlerinin geçmesi nedeniyle kültür varlığı olarak tespit edildiği bilinmektedir. Antik dönemin önemli 

yerleşimleri olarak kaynaklarda da isimleri geçen Orhaneli-Hadriani Ad Olympium, Mudanya-Apameia 

ve Gemlik-Kios Antik Kentlerine ait herhangi bir yapısal kalıntı ve yapı parçasının günümüze 

ulaşmadığı ve tespit edilmediği bilinmektedir. Çalışmaların yetersiz ve arkeolojik değerlere yönelik 

ilginin ve bilincin zayıf olması, Bursa’da arkeolojik sitlere yönelik kapsamlı araştırmaların yapılması 

gerektirmektedir. 

Kültür varlıklarının başında gelen sit alanlarının korunmasına yönelik yapılan değerlendirmede Bursa 

ilinde belediyelerce yapılan veya yaptırılan ve Koruma Bölge Kurulunca onaylanan koruma amaçlı 

imar planları incelenmiştir.   

Bursa’da bulunan 20 kentsel sit alanının 15’inde koruma amaçlı imar planının hazırlanmış ve 

yürürlüğe girmiştir. Ancak Mudanya İlçesi Kumyaka kentsel sit alanı ile Orhaneli İlçesi, Yıldızhavuzu 

Meydanı ve Çevresi ile Deliballılar Köyü kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının 

olmadığı bilinmektedir. Ancak “Kumyaka Kentsel ve Doğal Sit Alanları 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 

İmar Planı” çalışmaları başlanmış ve halkın katılımı aşaması ile çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu 

öğrenilmiştir (http://www.mudanya.gen.tr/2011-hbr-arvsdir/1823-imar-kumyaka.html).  

Özellikle Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yer alan kentsel sit alanları için hazırlanan koruma amaçlı 

imar planlarının 2000 yılı öncesi onaylandığı ve bu çalışmaların güncellenmesi ihtiyacı görülmektedir. 

Özellikle Osmangazi ilçesi Maksem Doğusu ve Hanlar Bölgesi için hazırlanan ve 1990 öncesi 

onaylanan koruma amaçlı imar planlarının güncelliğin oldukça yitirmiş olacağı düşünülmektedir.  

Bursa’da 2000 yılı sonrası hazırlanan koruma amaçlı imar planları Mudanya İlçesi – Merkez ve 

Zeytinbağı kentsel sit alanları, Osmangazi İlçesi – Eski Samanpazarı kentsel sit alanı, Nilüfer İlçesi – 

Gümüştepe (Misi) Köyü kentsel sit alanı ve son olarak Gürsu İlçesi – Merkez kentsel sit alanı koruma 

amaçlı imar planlarıdır.  

Kentsel – arkeolojik sit olarak tescil edilen Gölyazı Beldesi - Apollonia Antik Kenti’nde 1999 tarihli 

onaylı; alanın tek kentsel – arkeolojik ve doğal sit alanı olan İznik Merkezinde ise 1996 tarihli onaylı 

koruma amaçlı imar planları bulunmaktadır. Nilüfer ilçesi, Tahtalı Köyü kentsel – arkeolojik sit 

alanında koruma amaçlı imar planı bulunmamaktadır. 

Bursa’da bulunan 144 arkeolojik sitin yalnızca 5’inde koruma amaçlı imar planının bulunduğu 

bilinmektedir. Alanda 13 antik yerleşim, arkeolojik ve çevresel nitelikleriyle 27 buluntu alanı olduğu 

düşünüldüğünde arkeolojik sitlerde koruma amaçlı imar planlarının oldukça yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bursa’da bulunan doğal sitlerin yalnızca 9’unda koruma amaçlı imar planı 

bulunmaktadır. Bursa’nın doğal sitleri için hazırlanan koruma amaçlı imar planlarının en eski tarihli 

onaylı olan (3415 sayılı ve 10.2.1993 tarihli) Osmangazi İlçesi, 3 nolu Sıcaksu Alanı, Koruma Amaçlı 

İmar Planının güncelliğini kaybetmiş olduğu düşünülmektedir.  

Tüm bu bilgiler doğrultusunda güncelliğini kaybetmiş olan koruma amaçlı imar planlarının 

yenilenmesi ve özellikle alansal niteliği bakımından önem taşıyan arkeolojik ve doğal sitler için yeni 

koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bursa’nın sit alanları için tamamlanan 

ve planlanan öngörülen diğer koruma uygulamaları aşağıda belirtilmektedir. 

 Cumalıkızık ile Tarihi Hanlar Bölgesi’nin Dünya Miras Listesi’ne alınması için Büyükşehir 

Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili yönetim planının hazırlanması 

çalışması,  

 Akçalar’da Arkeopark Projesi, 

 Dağ Yöresi ve Yörük Kültür Merkezi ile Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılması,  
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 Tarihi cadde ve sokakların korunması (Gemlik Umurbey sokakları, Ürün Caddesi, Fırın Sokak, 

Selçukhatun Caddesi, İnebey Caddesi, Kayabaşı Caddesi, Yahşibey Caddesi, Reyhan Bölgesi, 

Osmangazi Gece Mahallesi, Kavaklı, Mudanya Halitpaşa, 2. Murat Caddesi, Fevzi Çakmak 

Caddesi ve Maksem Caddesi) 

 

Tablo 53 Onay tarihlerine göre koruma amaçlı imar planları 

ilçesi Mevkii Sit Türü Tescil Tarihi - no 
Kurul Onayı 
Tarih- No 

Belediye Onayı 
Tarih- No 

Osmangazi, 
Yıldırım 

Maksem Doğusu-
Gökdere-İpekçilik 

Kentsel 
13.01.1979 / 
10888 

11.12.1981 / 
13333 

Osmangazi 
Yıldırım 

Yıldırım Yıldırım-Davutkadı Kentsel 27.07.1984 / 347 
11.03.1988 / 
321 

Yıldırım 
05.08.1983 / 
220 

Yıldırım 
Setbaşı-Yeşil-
Emrisultan 

Kentsel 
11.6.1982 / 
12954 

11.03.1988 / 
319 

Bursa Bld. 
18.03.1987 / 
334 

Osmangazi 
Reyhan-Kayhan-
Hanlar Bölgesi 

Kentsel 
14.02.1986 / 
1918 

1.3.1989 / 426 
Osmangazi 
17.03.1989 / 
157 

Osmangazi 
Muradiye-Hisar-
Maksem Batısı 

Kentsel 
14.02.1986 / 
1918 

4.5.1991 / 
1730 

Osmangazi 
26.12.1990 
/294 

Gemlik Umurbey Beldesi Kentsel 11.02.1990 / 953 
9.10.1991 / 
2032 

Umurbey 
03.06.1991 / 
15 

Yıldırım Cumalıkızık Kentsel 
14.3.1981 / 
12730 

24.10.1993 / 
3508 

Yıldırım 
15.02.1994/21 

Osmangazi Çekirge Kentsel 
14.02.1986 / 
1918 

11.7.1995 / 
4521 

Osmangazi 
05.01.1995 / 
15 

İnegöl İshakpaşa Küliyesi Kentsel 23.12.1989 / 851 
10.07.1995 / 
4495 

İnegöl 
07.06.2000/10 

Osmangazi 
Ördekli Hamam 
Civarı 

Kentsel 
14.02.1986 / 
1918 

26.8.1998 / 
6622 

Osmangazi 
12.2.1998/52 

Mudanya Zeytinbağı Kentsel 20.06.1987/3366 
31.08.1990 / 
1299 

Zeytinbağı 
05.02.2002/ 37 

Osmangazi Eski Samanpazarı Kentsel 
14.02.1986 / 
1918 

22.12.1991 / 
2229  

Osmangazi 
4.4.2002/135 

Mudanya Merkez Kentsel 2.7.1987 / 3439 
9.5.1992 / 
2454 

Mudanya 
05.02.2003 / 1 

Nilüfer 
Gümüştepe (Misi 
Köyü) 

Kentsel 23.1.1991 / 1541 
24.12.2006 / 
2080 

Nilüfer 

Gürsu Merkez Kentsel 16.09.2005 / 908 
16.08.2006 / 
1693 

Gürsu 

Nilüfer 
Gölyazı Beldesi - 
Apollonia Antik Kenti 

Kentsel 
14.7.1988/66    
14.8.1998/6613  
5.2.1999/6948  

5.2.1999 / 
6948 

Gölyazı 
25.12.1998 / 
01 

İznik Merkez Kentsel 
11.03.1972 / 
6318 

10.2.1990 / 
969 

İznik   
03,04,1996/2 

Nilüfer 
Akçalar Beldesi - 
Abdal ve Aktopraklık 
Mevkii 

Arkeolojik 19.6.1998 / 6657 17.09.2003 
Akçalar   
03.09.2003 

Gemlik Cios Antik Kenti Arkeolojik 10.03.1990 / 977 
13.2.1992 / 
2273 

Gemlik      
3.9.1991 / 101 



203 
 

Gemlik 
Umurbey Beldesi - 
Orhaniye Mah. 

Arkeolojik 22.7.1989 / 616 
09.10.1991 / 
2032 

Umurbey  
03.06.1991 / 
15 

İnegöl İnegöl Höyüğü Arkeolojik 01.8.1993 / 3328   
10.02.1995 / 
4000 

İnegöl 
07.06.2000/10 

Osmangazi  Hisar İçi Arkeolojik 17.2.2000 / 7712 Muradiye KAİP  Osmangazi 

Osmangazi 3 nolu sıcaksu Doğal 19.6.1998 / 6657 17.09.2003 
Akçalar   
03.09.2003 

Osmangazi  Hamitler Doğal 10.03.1990 / 977 
13.2.1992 / 
2273 

Gemlik      
3.9.1991 / 101 

Nilüfer Odunluk Mevkii Doğal 22.7.1989 / 616 
09.10.1991 / 
2032 

Umurbey  
03.06.1991 / 
15 

Osmangazi 
4 nolu sıcaksu 
Kükürtlü 

Doğal 01.8.1993 / 3328   
10.02.1995 / 
4000 

İnegöl 
07.06.2000/10 

Osmangazi 
4 nolu sıcaksu 
Tabakhaneler 

Doğal 17.2.2000 / 7712 Muradiye KAİP  Osmangazi 

Yıldırım 
Ankara Yolu Kuzeyi 
Şirinevler 

Doğal 26.5.1991 / 1769 
10.2.1993 / 
3415 

Osmangazi 

Yıldırım 
Değirmenlikızık 
Akçağlayan 

Doğal 
13.10.1990 / 
1367 

11.03.2005 / 
426 

Büyükşehir 
14.02.2005 / 
60 

Osmangazi Dobruca Doğal 15.1.1996 / 4927 
31.01.2003 / 
9613 

Nilüfer 

Mudanya Zeytinbağı Doğal 31.1.1989 / 1565 
10.2.1993 / 
3415 

Osmangazi 
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Şekil 25 Koruma çalışmalarına bir örnek, Tophane Bölgesi 

 
 

Şekil 26 Yayalaştırma ve nostaljik tramvay projesi, Cumhuriyet Caddesi 
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8.1.2. Bursa’da Yapı Ölçeğindeki Kültür Varlıklarının Koruma Uygulamaları ile Mevcut 

Yapısının Değerlendirilmesi 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 21.10.1987 

gün ve 6068 sayılı onayı ile kurulmuş ve 1988 yılı Mart ayında faaliyete geçmiştir. 08.08.2011 gün ve 

648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulları ayrılmıştır. Bu 

kapsamda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun sorumluluk alanı içerisinde Bursa ve 

Balıkesir illeri ve ilçeleri yer almaktadır. Kurul, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle 202 toplantı 

gerçekleştirmiş, 5917 adet karar alınmıştır. Kurulun Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 

yayınlanan koruma kararları ile ilgili 30 Haziran 2010 yılı itibariyle yayınlanan tescil bilgileri 

değerlendirildiğinde, 2010 yılı içerisinde 13’ü sit alanı 6’sı tek yapı olmak üzere toplam 19 yeni kültür 

varlığı; 2011 yılı içinde 9 sit alanı 70 tek yapı ölçeğinde yeni kültür varlığı tescil edilmiştir. Bu dönem 

itibariyle 467 adet anıt ağacın da tescil edildiği bilinmektedir. 2011 Kasım ayı itibariyle Bursa İl’inde 

taşınmaz kültür varlığı olarak 169 sit alanı ve 3558 adet tek yapı ölçeğinde yapı tescil edilmiş 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 54 Dönemlere göre kültür varlıkları kurul tescil kararları 

Tescil edilen kültür varlıkları Anıtsal yapılar Sivil Mimarlık 
Örnekleri 

Sit Alanları* Toplam 

2009 yılı itibariyle 797 2572 147 3516 

2010 yılı içinde tescil edilenler 5 1 13 19 

2010 yılı içinde tescili kalkanlar  2  2 

2010 yılı itibariyle 802 2571 160 3553 

2011 yılı itibariyle 787 2771 169 3727 

 

* Taşınmaz kültür varlığı olarak sit alanı olarak tescil edilen kentsel, arkeolojik ve karma sitlere ait sayılar 

belirtilmiştir. 
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Şekil 27  Yaşayan Osmanlı Köyü Cumalıkızık proje bürosu restorasyon uygulaması, Cumalıkızık 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arasında karşılıklı kabul edilen ve 

03.05.2005 tarihinde imzalanan “Toplu Konut İdaresince Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, 

Onarımı ve Restorasyonu İçin Kullandırılacak Kredilerin Tahsis, Kullanım ve Geri Ödemelerine Dair 

Usul ve Esaslar” yönetmeliği gereği Bursa’da gerçekleştirilen uygulamalar bulunmaktadır. Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün örnek uygulama olarak 2006 ve 2008 yıllarında yayınladığı 

onarım ve restorasyon çalışmaları aşağıda belirtilmektedir.  

 
 

Şekil 28  Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 
gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2006, Osmangazi kentsel sit alanı  

(soldaki uygulama öncesi, sağdaki uygulama sonrası) 
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Şekil 29 Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 
gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2006, Zeytinbağı kentsel sit alanı  

(soldaki uygulama öncesi, sağdaki uygulama sonrası) 

 

 
Şekil 30 Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında 
gerçekleşen restorasyon uygulamaları– 2008, Yıldırım Merkez kentsel sit alanı  

(soldaki uygulama öncesi, sağdaki uygulama sonrası) 
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Bursa il Özel İdaresi kültür varlıklarının korunması konusunda Bursa Koruma Uygulama Denetleme 

Bürosu (KUDEB) bünyesinde restorasyon çalışmalarına doğrudan mali destek yoluyla katılmaktadır. 

2011 yılı yatırım programı kapsamında Bursa İl Özel İdaresi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri 

Onarımı (bedeli 250.000 TL) Osmangazi İnebey Kütüphanesi’nin Restorasyonu (bedeli 850.000 TL) 

Tescilli kültür varlığı olarak tarihi yapının kültür varlıkları mali inhidam onarımı (bedeli 150.000 TL) ve 

I.Murat Türbesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi projesi (bedeli 300.000 TL) olmak üzere toplam 

1.550.000 TL ödenek ayırmıştır. 

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliği uygulaması olarak da Bursa İl Özel İdaresi 

2011 yılı döneminde toplam 7,713,120.31 TL’nın aktarımını uygun görmüştür. Taşınmaz kültür varlığı 

katkı payı çerçevesinde bakım ve onarım uygulaması ve projelendirme çalışmaları ile çevre 

düzenleme projelerine ait detaylı bilgi aşağıda verilmektedir. 

 

Tablo 55  Bursa ili taşınmaz kültür varlıklarının korunması ait aktarımı uygun görülen katkı payları 

Talep eden 
kurum/kuruluş Proje Adı 

Uygun Görülen 
Tutar (TL) 

Büyükşehir 
Belediyesi 

Emirsultan Hamamı Restorasyon Uygulaması İşi  300,000 
Tophane Yamaçları, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ordu Evi Arası Tarihi 
Bursa Surları 1.Etap Restorasyon Uygulaması İşi  1,000,000 
Üftade Tekke ve Camii Restorasyonlarının Uygulama İşi  500,000 
Yıldırım Beyazıt Camii Minarelerinin Rekonstrüksiyon Uygulama İşi 200,000 

Gürsu Belediyesi 
19 Adet Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Rölöve ve Restitüsyon  Projesi 86,000 
45 Adet Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Rölöve ve Restitüsyon  Projesi 200,000 
4 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapının Kamulaştırma İşi 250,000 

İnegöl Belediyesi 

2 Pafta, 9 Ada,4 Parsele İlişkin Hazırlanan İshakpaşa Külliyesi Çevresini 
Rahatlatarak Bir Meydanda Oluşturulacak  Yeni Yapılanma Proje 
Uygulaması 450,000 
2 Pafta, 16 Ada 25-37-40 Nolu Parsellerdeki Eski Tekel Binasının 
(Gençlik Merkezi İşlevi) İle Kullanımına İlişkin Restorasyon Proje 
Uygulaması İşi 200,000 
2 Pafta 9 Ada 12 Parseldeki Tescilli, Kapalı Çarşı Kalem İşi 
Süslemelerinin Restorasyon ve Konservasyonu Uygulaması İşi 60,000 

Osmangazi Bel. 
Nilüfer Köylü Pazarı Üst Örtü, Cephe Düzenleme ve Zemin Kaplama 
İnşaatı  500,000 

Orhaneli Bel. Orhaneli İlçesi Taş Mektebin Restorasyon Uygulaması İşi 600,000 

Nilüfer Belediyesi 

Misi Bilim Merkezi 3647 Ada 6-7 Parsel Restorasyonu Uygulamaı İşi 500,000 
Demirci Hamamı Restorasyon  Uygulaması İşi 400,000 
Gölyazı Cephe Sağlıklaştırma Proje Temini İşi 150,000 
Gölyazı 1.Pafta,  897 Parsel Sübyan Mektebi Proje Temini İşi 25,000 
Misi Kitapevi 3647 Ada, 10 Parsel Restorasyon Uygulaması İşi 250,000 
Misi 3677 Ada, 29 Parseldeki Konut'un  Rekonstrüksiyon Uygulaması İşi 300,000 
Maksem Bardakçı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Uygulama İşi 150,000 
Maksem Sokak Sol Cephe Sağlıklaştırma Uygulama İşi 200,000 

Zeytinbağı 
Belediyesi 

Fatih Camiinin Rölöve, Restotasyon, Restitüsyon Projelerinin Temini 25,000 
 1-2 Pafta 607 Parsel 7  Envanter No İle  Tescilli Kayıtlı Kagir  Mektebin 
Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Makine ve Elektrik Tesisatı Projeleri 125,000 
1 Pafta 563 Parselde Kayıtlı 6-Ay Envanter Nolu Kültür Merkezi Çevre 
Düzenleme Uygulama İşi 40,000 

İl Özel İdaresi - 
İmar ve Yapı 
İşleri Daire 
Başkanlığı 

Bursa İli Mustafakemalpaşa Ormankadı Köyü İlköğretim Okulu Eski Bina 
İnşaatı Onarımı İşi 277,003 
M.Kemalpaşa ilçesi Devecikonak Köyünde 159,180 
Mülkiyeti Hazineye Ait 6 Pafta, E.674/Y.775 Parselde Bulunan Tarihi 
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Okul Binasının Projelendirilmesi Temini İşi 
Bursa Muradiye Semti, Kocanaip Mevkii, Kaplıca caddesi ve Hızalan 
Sokakta Bulunan Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne Ait Kedili Tekkesi Projesi 23,766 

Vali Konutu Onarımı İşi 120,000 

İl Özel İdaresi 
1. Murat Hüdavendigar Türbesi "Sanduka Örtüsünün" Malzeme Alımı 
İşi 35,000 

Vakıflar- Bursa 
Valiliği Protokolü 

Bursa İnegöl Şehitler Köyü Hamamı Proje Temini İşi 15,038 
Yıldırım (Cuma) Camii Proje Temini İşi 28,026 
Bursa Yıldırım Meydancık Camii Proje Temini İşi 21,867 
Bursa Osmangazi Kuru Çeşme Mahallesinde Bulunan Tapunun 
H22d07a.1d Pafta, 4257 Ada, 12 Parselinde Tescilli Ev'in 
Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon Çevre Düzenlemesi ve Elektrik Tesisatı 
Proje Temini İşi 27,274 
Bursa Osmangazi Muradiye Camii Rölöve, Restitüsyon , Restorasyon, 
Çevre Düzenlemesi ve Elektrik Tesisatı Proje Temini İşi 95,593 
Bursa Osmangazi Ebu İshak Camii Proje Temini İşi 46,604 
Veled-i Habib Camii Proje Temini İşi 25,554 
Tahtalı (Hatipzade) Mescidi Proje Temini İşi 13,562 
Bursa Yıldırım Müftüönü Camii Rölöve, Restorasyon, Çevre 
Düzenlemesi ve Elektirk Tesisatı Proje Temini İşi 11,276 
Bursa-Kestel Aksu Köyü Camii Restorasyonu İşi 51,475 
Bursa-Osmangazi Molla Fenari Camii Restorasyonu İşi 250,903 

TOPLAM 7,713,120 
 

Bursa’nın yapı ölçeğindeki kültür varlıkları için tamamlanan ve yapılması öngörülen diğer koruma 

uygulamaları aşağıda belirtilmektedir. 

 Osmanlı Devleti’nin 159 yıl önce ipek üretimi için kurduğu Fabrika-i Hümayunun moda okulu 

olarak yeniden işlevlendirilmesi 

 Tarihi Çarşı ve Han restorasyonları (İpek Han, Emir Han, Galle Han, Şadırvanlı Han, Yoğurt 

Han, Tahtakale Han, Kapan Han restorasyonları, Geyve Han önü Ertuğrulbey meydanı 

düzenlemesi, Gelincik, Sipahi ve İvazpaşa Çarşıları restorasyonu, Balibey Han konsept 

çalışması, Bat Pazarı, Demirciler Çarşısı Sağlıklaştırma Projesi), 

 Bursa Kalesi ve Sur Restorasyonları (Saltanatkapı, Yerkapı ve Fetihkapı, Zindankapı, 

Kaplıcakapı ve Dışyerkapı Yokuş Caddesi) 

 Aydınlatma (Tophane Saat Kulesi, Emirsultan,Ulucami ve Yeşil Külliyesi) 

 Gemlik Yalı Konak’ın sosyal kültürel tesis olarak yeniden işlevlendirilmesi (kamulaştırma 

çalışmaları başlatılmış, restorasyon projeleri hazırlanmıştır) 

 Tarihi Köprülerde aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları (Abdal Köprüsü, Setbaşı 

Köprüsü, Alacahırka Köprüsü, Cilimboz Köprüsü, Romangal Köprüsü, Mihraplı Köprüsü, 

Mihraplı Nilüfer Hatun Köprüsü, Geçit Nilüfer Hatun Köprüsü, Tatarlar Köprüsü, Boyacıkulu 

Köprüsü, Maksem Köprüsü). 

 Eskişehir Han kat karşılığı restorasyon modeli, 

 Tarihi Hamam restorasyonları ve yeniden işlevlendirilmesi (Tarihi Nalıncılar Hamamı, 

Mahkeme Hamamı, İncirli Hamamı, Muallimzade-Dökümhane Hamamı Kültür Merkezi, 

Mudanya Hasanpaşa Hamamı Kültür Merkezi), 

 Yıldırım Külliyesi, Üftade Tekkesi ve Cami, Yaylacık Köyü Camii restorasyonu, Ulu cami 

çevresinin güzelleştirilmesi, 

 Tarihi külliye ve medrese restorasyonları,  
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 Tarihi çeşmelerin restorasyonu ve şehirdeki su ve çeşme kültürünün de canlı tutulması 

amacıyla şehrin farklı bölgelerine 250 adet tarihi kent kimliğine uygun yeni çeşmeler 

yapılması için çalışmalar, 

 Tarihi saray, kilise ve manastırların restorasyonu (Bey Sarayı, Bitinya Sarayı, Muradiye Kilisesi, 

Demirkapı Kilisesi, Setbaşı Kilisesi, Kurşunlu Manastırı) 

 Bilimsel arkeolojik kazılar (İznik Roma Tiyatrosu ve Çini Fırınları, Aktopraklı Köyü) 
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Şekil 31 Restorasyon uygulaması örnekleri, Mudanya 

 
 

Şekil 32  Restorasyon uygulaması örnekleri, İsabey 
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8.2. BURSA’DA KÜLTÜR VARLIKLARININ MEVCUT YAPISININ BÜTÜNLEŞİK 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

Bursa’nın kültür varlıklarının mevcut yapısısın bütünleşik değerlendirmesi bölümünde kültür 

varlıklarının sahip olduğu potansiyel ve sorunları doğal yapı ve kaynaklar, ulaşım ve turizm konuları ile 

karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.  

Doğal yapı eşikleri ve sakıncalı alanları ile ilişkilendirildiğinde Bursa’nın doğal değerleri nedeni ile 

yasalarla tanımlı koruma alanlarının, yasalarla sınırlanmış koruma alanlarının ve yer bilimleri açısında 

riskli alanlarının bulunduğu görülmektedir (Bursa 1 / 100000 Çevre Düzeni Planı, Doğal Yapı Sentezi 

Raporu, 2011). Kültür varlıkları niteliği taşıyan sit alanları olarak kentsel ve arkeolojik sit alanlarının bu 

doğal eşik ve sakıncalı alanlarla üst üste çakışma durumları aşağıdaki başlıklarda 

değerlendirilmektedir. 

Doğal değerleri niteliği ile yasalarla tanımlı koruma alanları olarak doğal sitler, milli park ve Ramsar 

alanı ile orman alanları tanımlanmıştır. Doğal sit ile kentsel ve arkeolojik sitlerin çakıştığı en önemli 

alan Uludağ doğal sit alanıdır. Ancak Uludağ milli park sınırları dahilinde sit alanı bulunmamakla 

beraber Uludağ yolu üzerinde hristiyanlık dönemine ait anıtsal yapıların bulunduğu bilinmektedir. 

Diğer yandan Uludağ doğal sit alanı sınırları Bursa merkez ilçelerinden olan Yıldırım ve Osmangazi 

kent merkezi sit alanları ile çakışmaktadır ve Cumalıkızık ve Çukuryayla Manastırı sit alanları Uludağ 

doğal sit alanı ile çevrelenmiştir. Doğal sit niteliği ile Çekirge doğal sit alanı ve sıcaksu koruma alanı da 

benzer şekilde kentsel sit alanı ile üst üste çalışmaktadır. Kentsel sit alanları ile ilişkili olan doğal sit 

alanlarından diğerleri Kumyaka kentsel sit çevresindeki doğal sit alanı, Umurbey kentsel sit alanı 

yakınındaki Aydede Parkı doğal sit alanıdır. Arkeolojik sitlerden Kayseri Ciftliği Buluntu Alanı da 

Karacabey Harası doğal sit alanında tespit edilmiştir. Karma sitler olarak da Mudanya Eğerce’de 

Güvercinkaya ile Nilüfer Kayapa’daki Değirmenderesi sit alanları doğal – arkeolojik sit olarak tescil 

edilmiştir.  

Ramsar alanı olarak uluslar arası standartlarla tabiat niteliği tanımlanan Ramsar alanı içinde Gölyazı 

doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları ile Karacabey, Lopadion Kalesi arkeolojik sit alanı 

bulunmaktadır.  

Yer bilimleri açısından en sakıncalı bölgede bulunan yasal koruma alanı içinde bulunan alanların 

başında İznik Gölü mutlak-kısa mesafe koruma kuşağında bulunan İznik kale içi yerleşimi gelmektedir. 

Benzer şekilde taşkın alanında bulunan Gölyazı sit alanı da doğal eşikler açısında sakıncalı alanda 

bulunduğu ifade edilmektedir. Karacabey’de Uluabat Arkeolojik Lopadion Kalesi, Orhaneli Kaletepe 

arkeolojik sit alanı, Büyükorhan Kümbet Mevkii Basilikası da taşkın alanı olarak belirlenen ve 

yerbilimleri açısında sakıncalı alan olarak değerlendirilen bölgelerde bulunmaktadır. 

Bursa’nın kültür varlıkları ulaşım bağlantıları ve ilişkileri açısından incelendiğinde özellikle tarihi kent 

merkezi ile yakın yerleşimlerde bulunan sit alanları karayolu ulaşımında ülke, bölge ve uluslararası 

ana ulaşım güzergahları üzerinde bulunmaktadır. Ancak nüfus ve taşıt sayısındaki hızlı bir artışın 

olduğunu belirten Bursa 1 / 100000 Çevre Düzeni Planı, Ulaşım, Lojistik ve Teknik Altyapı Raporu 

(2012) Bursa tarihi kent merkezindeki ulaşım alt yapısının yetersiz olduğun vurgulamaktadır. Diğer 

yandan kent merkezinde hafif raylı sistemin varlığı bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir. Sahil 

yerleşimlerinden Mudanya ve Gemlik limanlarının Bursa için bir potansiyel olduğu düşünülürken 

Gemlik Limanı’nın büyüklüğü ve hacmi ile ilgili değerlendirmelerin ve geliştirme önerilerinin yakın 

çevresinde bulunan kentsel, arkeolojik ve doğal sitlerin niteliklerinin korunarak ortaya konması 

gerekmektedir. Ulaşım açısından sorun olarak belirtilen bir diğer konu da kent merkezinin, dağ 

bölgesinde kalan yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yollarda teknik altyapı yetersizliklerinin 
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bulunmasıdır. Özellikle Cumalıkızık kentsel sit alanı ile Uludağ Milli parkı ve doğal sit alanında bulunan 

kültür varlıklarına erişimin ve altyapı olanaklarının geliştirilmesi önerilmektedir. Yapılan tespitler 

sonucunda Cumalıkızık köyünde içme suyunun şebekesiz sistemle doğal kaynaktan temin edildiği 

tespit edilmiştir.  

Bursa ilinin turizm potansiyeli değerlendirildiğinde en önemli turizm türü olarak kültür turizm 

olduğuna dikkat çekilmektedir (Bursa 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, Turizm Sektörü Raporu, Rapor 

no:2, 2011). Somut kültür varlıkları olarak arkeolojik, tarihsel kültür varlıkları, müzeler, örenyerleri, 

anıtsal yapılar, sivil mimari örnekleri ve her türlü güncel sanat eseri ve etkinliğinin yanında somut 

olmayan kültür varlıkları olarak folklor, mutfak, içki ve benzeri her türlü kültür ürününün Bursa için 

turizm arzı yaratan ve yaratabilecek unsurlar olduğu belirtilmektedir. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi 

Raporunda da öngörüldüğü üzere, kültür turizmi canlandırılacak marka kültür kentleri oluşturulacak 

kentlerden biri olarak ifadelendirilmektedir. Aynı raporda Cumalıkızık, İznik ve Mudanya Türkiye’deki 

önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığı vurgulanmaktadır. 

Bursa 1 / 100000 Çevre Düzeni Planı, Turizm Sektörü Raporu’nda kentsel ve arkeolojik sit alanlarının 

toplandıkları bölgeler olarak aşağıda belirtilen kültür turizm alanları önerilmektedir: 

 Yıldırım Külliyesi- Çekirge Arası Kültür turizm alanı  

 Kızık Köyleri - Kestel – Gürsu Bölgesi Kültür Turizm alanları  

 Gümüştepe –Gölyazı kültür turizm alanları  

 Tahtalı – Ürünlü arkeolojik alanı  

 Aktopraklık arkeolojik alanı  ve arkeo –park projesi  

 Mudanya – Kumkaya - Zeytinbağı Kültür Turizm alanı  

 Gemlik – Umurbey Kültür Turizm alanı  

 İznik Kültür Turizm alanı  

 Orhangazi Kültür Turizm alanı  

 Bursa Yenişehir Kültür Turizm alanı  

 İnegöl Kültür Turizm alanı  

 Karacabey Kültür Turizm alanı  

 Mustafakemalpaşa, Miletepolis Antik Kenti 

 

8.3.  BURSA’NIN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA YAŞANAN 

SORUNLAR 
 

Odak Grup Toplantılarında Yapılan Değerlendirmeler 

17 Mayıs 2011 tarihinde ilçe belediye başkanları ile yapılan ön bilgilendirme toplantısında tanımlanan 

sorunlar ve olanaklar ile 20-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl 

Özel İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği ve kültür varlıkları ile ilgili uygulayıcıların, karar-vericilerin, 

akademisyenlerin, uzmanların, özel sektör ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı Odak Grup 

Toplantıları kapsamında tanımlanan sorunlar ve olanaklar aktarılmaktadır.  

Odak Grup Toplantısı sonuçlarına göre Bursa’da kültür varlıklarının korunmasında en önemli sorunlar 

şunlardır (Tablo 56): 

 

 Koruma amaçlı imar planlarının güncel olmaması, 

 Hazırlanan koruma amaçlı imar planlarının uygun olmaması, 
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 Üst ölçekli planlarda kültür varlıklarının korunmasına yönelik doğrudan strateji 

geliştirilmemesi,  

 Korumaya yapı ölçeğinde bakılması, tarihi çevrenin bütün olarak dikkate alınmaması, 

 Tarihi kent merkezlerinin veya yakın çevrelerinin yapılaşma baskısı altında kalması (Bursa 

Merkez Doğanbey’in dönüşüm alanı ilan edilmesi, TOKİ konutlarının Ördekli sit alanı 

üzerindeki baskısı),  

 Ranta yönelik planlar/siyasi kararlar (Bursa Ortapazar caddesi) ile tarihi çevrenin 

yaşatılmasında önemli olan turizmin tarihi çevreyi yok eden bir yapıya dönüşmesi, 

 Birbirinden bağımsız yapılan ve sadece fiziksel yapıya odaklanan envanter çalışmaları,  

 Veraset yoluyla bölünmüş mülkiyet dokusu, 

 Eğitimsizlik ve acelecilik (Irganlı köprüsü/Cumhuriyet caddesi), 

 Yanlış restorasyon uygulamalarının tarihi çevreye zarar vermesi (Pınarbaşı),   

 Öncelik olmadan her yerin korunmaya çalışılması sonucunda hiçbir yerin korunamaması, 

 Somut olmayan kültür varlıklarının korunması için önemli olan sanatçıların ve çırak 

yetiştirmenin değişen sosyo-ekonomik koşullar altında önemini ve ilgisini yitirmesi, popüler 

kültür ürünlerinin yaygınlık kazanması ile beraber ilginin özellikle gençlerde azalmasıdır. 
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Tablo 56  Bursa kültür varlıklarının değerlendirmesi – odak grup toplantısı sonuçları 
 

Sorunlar Olanaklar 
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 Orhangazi: Gölyaka’da yeni yapılaşma baskısının olması 
ve Bursa’ya yakınlığı nedeniyle sanayileşme ve ovanın 
yapılaşmaya açılması. 

 İznik: Orhangazi’nin tamamen ağır sanayi bölgesi 
olması, İznik’te sanayinin yasak olmasına rağmen baskı 
yaratmaktadır. İznik’in kendi gölü kirletiyor. 

 Orhaneli: Madenlerin doğal çevreye zarar vermesi. 

 Gemlik: Orhangazi (Karsak deresi) sanayi alanlarının 
çöplerinin denize atılması. İstanbul sanayi alanlarının 
Gemlik’e taşınması. Kuzey Anadolu fay hattının bir 
kolunun Gemlik’ten geçiyor olması. 

 Mustafa Kemal Paşa: Kaplıcalar önemli (Düplüce), 
ancak bunu destekleyecek turizm yatırımının 
olmaması. Suyun çıktığı yere yakın yapılan konutların 
bölgeye zarar vermesi. Dere taşkın alanlarının 
yapılaşmaya açılmış olması. Madenlerin açık 
bırakılması. 

 Karacabey: Çarpık kentleşmenin olması. Kütahya-
Tavşanlı’dan Susurluk ile gelen kirliliğin Uluabat gölünü 
kirletmesi. Sanayi yatırımlarının tarım alanlarına 
yapılması. Haraların 1. Derece tarım topraklarına 
yapılması. 

 Yenişehir: Ova kenti olmasına rağmen tarım dışı 
sanayinin gelmesi. Gölhisar gibi önemli kültürel miras 
alanları için tanıtım yapılmaması. 

 Harmancık: Madenciliğin doğal çevreye zarar vermesi. 

 Büyük Orhanlı: Dağ bölgesinde son 4 yılda doğa 
katliamının yaşanması.  

 Keles: Tescillenen ama korunmayan yapıların varlığı. 

 Osmangazi: İstanbul-İzmir-Ankara bağlantısı açısından 
ihmal edilmiş, altyapıya yatırım yapılmayan bir yer 
olması. Türkiye'nin en yoğun göç alan şehri olması. Eski 
duvarların üstünde yeni yapılaşma olması. 

 Gürsu: Deprem tehlikesinin olması. Gürsu-Kestel 
sanayileri, NATO petrol hattı gibi tehlikeli 
yapılaşmaların olması. Yenidoğan’da kaçak mahalle. 

 Yıldırım: Deprem tehlikesinin olması. Kaplıcaların 
yeterince değerlendirilmemesi. 

 Orhangazi: Orhangazi’de sanayi kaldırılması ile 
İznik’in korunması. 

 Orhaneli: Açık maden yerine kapalı maden 
yapılması. 

 Gemlik: Zeytinciliğin ve balıkçılığın desteklenmesi. 
İstanbul sanayi alanlarının Gemlik’e taşınması ile 
oluşan lojistik sektör. Gazi Üniversitesi ile yapılan 
Afete Duyarlı Kent Planlama çalışması. 
Tanıtım/turizm kaynaklarını iyi değerlendirmesi 
gerekiyor. 

 Mustafa Kemal Paşa: Kaplıcalar (Düplüce), 
mağaralar, şelaleler (Suuçtu şelalesi). 

 Karacabey: Yeniköy’ün turizme kazandırılması 
(Dalyan gölleri (Uluabat). Haralar Subahçe 
bölgesine yapılabilir. 

 Yenişehir: Havaalanının kurulması turizm için fırsat. 
Zengin kültürel miras. 

 Büyük Orhanlı:  Derecik köyü Bazilika kazı çalışması 
(Lozan ünv.). Kaliteli içme suyu. Toprak verimi çok 
yüksek.  

 Keles: Bölgeye göre özel mevzuat yapılmalı. 
Osmanlının otağı kurduğu tarihi yapı. Yaşayan tarih 
kitabı. Uludağ ilişkisi önemli. 

 Osmangazi: Belediyenin koruma yayınları. 
Muradiye kültür varlığı. 

 Gürsu: Önemli tarım toprakları (şeftali, armut). 
Yamaç paraşütü. Rum evleri, koruma konusunda 
çalışmalar. 

 Yıldırım: Termal rezervler. Uludağın yaz kış 
değerlendirilmesi. Zeyniler bölgesi yamaç paraşütü. 
Cumalıkızık’ın UNESCO listesine girmesi. BEPKA’dan 
koruma için fon alınmış. (100.yılda Osmanlı 
mirasının korunması projesi) 
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 Merkez: Doğanbey’de yapılan TOKİ konutlarının silüeti 
etkilemesi ve yapılaşması baskısı yaratması (Ördekli sit 
alanı). Çevresinin de dönüşüm alanı ilan edilmiş olması. 

 Birbirinden bağımsız yapılan envanter çalışmaları. 
Envanterin somut olmayan mirası içermemesi.  

 Ranta yönelik planların yapılması, siyasi kararların 
verilmesi (Ortapazar caddesi). 

 Veraset yoluyla bölünmüş mülkiyet dokusunun 
bulunması. 

 Turizmin tarihi çevrede önemli olduğu kadar bu çevreyi 
tehdit altında bırakıyor olması. 

 Kızık köylerinin karşısında olan Dokuzgözler, Karapınar 
civarında doğa katliamının yapılması. Yıldırım 
belediyesi Güneydoğu göçlerinin bu bölgeye geliyor 
olması. Tarım arazilerinin yok edilmesi. 

 Eğitimsizlik/acelecilik. Irganlı köprüsü/Cumhuriyet 
caddesi.  

 Pınarbaşı gibi yerlerde restorasyonun yeni bir çehre 
oluşturarak tarihi yapıyı yok ediyor olması.  

 Öncelik olmadan her yerin korunmaya çalışılması 
sonucunda hiçbir yerin yeterince korunamaması.  

 Önceliklerin anıtlara veriliyor olması. 

 Gölyazı koruma amaçlı imar planı geçiş dönemi 
yapılaşma koşulları. 

 Nilüfer Bel. Balat Anadolu Arastası. Hemşehrilik 
yerleşkesinde her il kendi özelliğini taşıyan yapısı ile 
kültürünü tanıtacak. 

 Somut ve somut olmayan mirasın birlikte ele 
alınması (Kıyafet müzesi, yemek kitapları vb.) 

 Kent müzesinin yeri/önemi. Kentle bütünleşmiş bir 
müze. Kentin belleği. Farklı müze seçenekleri 
(Sanayi/ipekböcekçiliği müzesi gibi). 

 Misi yerleşmesi. 

 Sağlıklı kentler birliği projesi. 

 Kent girişi. 

 STK ile ilişkilerin güçlendirilmesi 

 Kızık köylerinin bütün halinde ve çevresi ile 
korunması. 

 Koruma-kullanma dengesinin sağlanması. 

 Kent konseyinin çocuklara yönelik uygulamaya 
koyduğu  3 yıllık program. 

 Yoğunluk kontrolünün sağlanması. 

 Nilüferde arkeolojik sitler. 

 Üzümcülük/şarapçılık. 
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ı  Tarihi kentsel silüeti olumsuz yönde etkileyen yeni yapı 

ve konut yerleşimleri projelerinin geliştirilmesi 
(Akçağlayan Konutları, TOKİ uygulamaları) 

 Tarihi kent dokusunun olumsuz yönde etkileyen ancak 
gelişme vizyonu çalışmalarında vurgulanan sanayi 
teşviklerinin artırılması 

 Kırsal mimari mirasın tanımlanması ve kültür varlığı 
niteliği ile korunması konusundaki çalışmaların yetersiz 
olması 

 Halkın kültürel miras ve koruma konusunda yeterince 
duyarlı ve bilinçli olmaması 

 Halkın koruma konusunda bilinçlendirilmesini 
amaçlayan eğitim programlarının yetersizliği 

 Halkın kültür varlığı konusundaki bilinçsizliği nedeniyle 
tarihi eserlerin tahribata maruz kalması 

 Başarısız restorasyon uygulamaları (Balibey Hanı, 
Saltanat Han, Bursa Sur Duvarları) 

 Yerel yönetimlerin restorasyon ve diğer koruma 
çalışmalarında uluslar arası standartlara uymaması 

 Halkın görüşlerinin ve memnuniyetinin koruma 
sürecinde değerlendirilmemesi 

 Restorasyon ve diğer koruma uygulamalarında 
danışmanlık sisteminin ve bilimsel değerlendirme 
yapılarının yeterince gelişmemiş olması 

 Koruma konusunda bürokrat ve yöneticiler başta 
olmak üzere uzmanların kapasitesini gelişterecek 
"Meslek içi eğitim" programlarının bulunmaması 

 Tarihi eser tahribatı konusunda yasal düzenlemelerin 
yeterince caydırıcı olmaması 

 Finansal önceliklerin korumaya ayrılmamış olması 

 Kültür Bakanlığı hibe programı fonlarının yetersizliği 

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

 Aşırı göç baskısı altında düzensiz yapılaşma ve 
gecekondu alanlarının kontrolsüzce artması 

 Bölgenin önemli doğal kaynaklara, tarihi ve kültürel 
değerlere sahip olması 

 Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alınması için başvuru yapılmış olması 

 Zengin doğal mirasa sahip olması  

 "Bölgenin zengin yer altı su kaynakları ve 
kaplıcalarının bulunması   

 Bursa Hanlar Bölgesi'nin mimari ve tarihi kentsel 
özelliklerinin yanısıra geleneksel meslek grupları ile 
sosyal ve kültürel değerleri barındırması 

 Osmanlı dönemi öncesi tarihi, arkeolojik ve kültürel 
değerlere sahip olması 

 Çınarları, mezarları ve Uludağ'ı ile kent algısının 
"Yeşil Bursa" ile anılması 

 İznik'te inanç turizmi potansiyelinin ayırtedici 
nitelikte olması 

 Uludağ'ın tabiat varlığı olmasının yanısıra kültürel 
peyzaj niteliği ile önem taşıması  

 Osmanlı döneminde önemli tekstil fabrikalarının 
bölgede kurulmuş olması  

 Cumhuriyet ilk dönem yapıları olarak günümüze dek 
kültür varlığı niteliklerini koruması 

 Karagöz’ün UNESCO Somut Olmayan Miras Listesine 
alınması 

 Karagöz gibi geleneksel sanatların icra edildiği, 
tanıtıldığı kültürel turizm alanlarının bulunması 

 Bölgenin zengin yöresel el sanatlarına ve mutfağa 
sahip olması 

 Bölgede folklorik etkilerin devam etmesi  

 Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu 
konusunda yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarının olması 

 Koruma Bölge Kurullarının tescil envanteri 
çalışmalarını güncellemesi 

 Artan iç turizm olanakları ile Bursa'nın tur ve gezi 
güzergahlarında yer alması 

 Cumalıkızık Kentsel Tasarım Projesinin bölgenin 
korunmasında önemli bir çalışma olması 
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  Tarihi kentsel alanların yaygın mimari karakterinin 

düzensiz ve plansız gelişme nedeniyle bozulmuş olması 

 Tarihi kentsel alanlarda bölünmüş mülkiyet dokusunun 
yaygın biçimde bulunması 

 Restorasyon uygulamalarında yanlış işlevlendirme ile 
kültür varlığı niteliğinin kaybolması  

 Koruma konusunda çalışan teknik uzmanların 
görüşlerinin etkin biçimde kullanılamaması 

 Koruma sürecinde kontrol ve denetim teşkilatının etkin 
biçimde geliştirilmemiş olması 

 Uygulayıcıların ve yüklenici kurumların koruma 
konusunda mesleki olarak yetersiz olması 

 Kurumlararası eşgüdüm ve iletişimin yetersiz olması 

 Koruma mevzuatının uygulanması konusundaki ilkelerin 
ve hükümlerin etkin olmaması 

 Yerel yönetimlerin koruma bütçelerinin yetersizliği 

 Koruma konusunda ekonomik desteklerin yetersizliği 

 Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında rant 
baskısının artması 

 Korunması gereken sit alanlarında Hidro-Elektrik Santral 
projesi önerileri (İnegöl İlçesi - Cerrah Bölgesi) 

 Dört medeniyete başkentlik yapmış olması 

 Tarihsel geçmişinde farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapması nedeniyle bölgenin kültür varlıklarında 
çeşitliliği ve çok kültürlülüğü taşıması 

 Tarihi kent dokusunu günümüze dek korumuş olan 
kentsel ve kırsal yerleşimlerin yoğun biçimde 
bulunması  

 Başarılı restorasyon uygulamalarının bulunması  

 Nilüfer ve Özlüce Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği 
Ödülü'nü almış olması 

 İnegöl Eski Belediye Binasının restorasyonu ile Kent 
Müzesine dönüştürülmesi 

 KUDEP'in Cami İmamları Bilgilendirme ve 
Bilinçlendirme Projesi 

 Uludağ Üniversitesi'nin kültür varlıklarını belgeleme 
ve koruma çalışmaları 

 Bölgede endemik türlere dayalı doğal ve geleneksel 
ürünlerin yetiştirilmesi  

 İl Özel İdaresi Koruma Katkı Fonunun bölgenin kültür 
varlıklarının restorasyonu konusunda kullanılması 
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Şekil 33 Bursa tarihi kent merkezinde yeni yapılaşma baskısı 
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Şekil 34  Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, 
Zeytinbağı 

 

Şekil 35  Tarihi kentsel dokuya uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Zeytinbağı 
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Şekil 36 Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, Gürsu 

 

Şekil 37  Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Gürsu 
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Şekil 38  Yerel mimari karakterini koruyan ve restorasyon gerektiren sivil mimarlık örnekleri, İsabey 

 

Şekil 39 Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, İsabey 
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Şekil 40  Yapısal eskime nedeniyle acilen kapsamlı onarım gerektiren sivil mimarlık örnekleri, 
Tahtalı 

 

Şekil 41 Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Tahtalı 
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Şekil 42 Yerel mimari karakterini koruyan ve restorasyon gerektiren sivil mimarlık örnekleri, 
Cumalıkızık 
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Şekil 43  Yerel mimari karakterini kaybeden Hamamlıkızık Köyünden sokak görünümü 

 

Şekil 44  Yerel mimari karaktere uygun olmayan yeni yapı uygulamaları, Mudanya 
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Tüm bu sorunların yanında kültür varlıklarının korunması için önemli fırsatlar yaratılmaktadır. Bunlar, 

 Bölgenin önemli doğal kaynaklara, tarihi ve kültürel değerlere sahip olması, 

 Bölgenin zengin yöresel el sanatlarına ve mutfağa sahip olması, 

 Bursa’nın sanayi kenti olmasının yanı sıra son yıllarda bu doğal ve kültürel zenginliğin 

potansiyelini değerlendirebilecek turizm kenti anlayışının gelişiyor olması, 

 Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için başvuru yapılmış olması, 

 Karagöz ve Hacivat’ın UNESCO Somut Olmayan Miras Listesine alınması, 

 İç turizmde hareketlenmenin başlaması ve Bursa'nın tur ve gezi güzergahlarında yer alması, 

 Yakın çevrede tarihi bölgelerin varlığı (Frigya, Söğüt), 

 Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusunda çalışmaların olması,  

 Karagöz gibi geleneksel sanatları icra edildiği, tanıtıldığı mekanların yaratılması, 

 Kentin belleğini geliştiren çeşitli alanlarda müzeciliğin gelişmesi, 

 Tarihi Kentler Birliği Ödülü'nü kazanan yerleşimlerin olması, 

 Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 

 Etkin sivil toplum örgütlerinin varlığı, 

 Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusunda yerel yönetimlerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının çalışmalarının olması, 

 İl Özel İdaresi Koruma Katkı Fonunun bölgenin kültür varlıklarının restorasyonu konusunda 

kullanılması 

 Koruma Bölge Kurulunun tescil envanteri çalışmalarını güncel tutmasıdır. 

 

Bölgede tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusunda başarılı çalışmalar yapılmaktadır. 

Bursa ili tarihi eserlerin korunması ve kültür varlıklarının restorasyon çalışmalarıyla ilgili Avrupa 

Birliği'nden Avrupa kenti ödülü almıştır. Tarihi eserlerin ve çevresinin bir bütün şeklinde ele alınarak 

korunması ve işlev kazandırılarak turizme katkı yapması hedeflenmektedir. 
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9. SEKTÖREL YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

9.1. BURSA İLİ’NDE SEKTÖREL YAPI İÇİNDE HİZMETLER SEKTÖRÜ  
 

2000- 2010 yılları arasında Türkiye’de hakim sektör olan tarım’da gerileme, hizmetler ve sanayi 
sektöründe ise gelişme yaşanmıştır. 2010 yılına kadar 1. sektör Hizmetler Sektörü olmuştur. 
TÜİK verilerine göre Gayrisafi Katma Değer (GSKD)’in sektörlere göre dağılımında 2004- 2008 yılları 
arasında Türkiye’deki hizmetler sektörü 1.sektördür ve toplam içindeki payı artarak %61.3’den 
%64.5’e ulaşmıştır. 
TR41 Bölgesinde 2000- 2010 yılları arasındaki dönemde çalışanların sektörlere göre dağılımı ülkedeki 
yapıdan daha farklıdır. TR41 Bölgesinde yer alan Bursa, Eskişehir, Bilecik İlleri’nin Türkiye’nin gelişmiş, 
şehirleşmiş kesiminde yer alması ve yaşayan nüfusun gelir düzeyinin yüksek olması nedeniyle 
bölgedeki hakim sektör hizmetlerdir. Ancak 2000- 2010 yılları arasında bölgedeki özellikle sanayi 
sektöründeki hızlı gelişmeler nedeniyle hizmetler sektörünün toplam içindeki payında gerileme 
olmuştur. 
TR41 Bölgesi’ndeki 2004- 2008 yılları arasındaki sektörel gelişmede de hizmetler sektörü toplam 
içinde 1.sıradadır. Toplam içindeki payı artarak %49.9’dan %52.4’e yükselmiştir. 
1990-2000 yılları arasındaki dönemde bölgedeki illerden Bursa ve Eskişehir İllerinde hizmetler 
sektöründe gelişme yaşanmış ve sektörel dağılımda hizmetler sektörü 1. sıraya yükselmiştir. 
 
TÜİK 1990- 2000 verilerine göre Bursa ili sektörel yapısında; 
1990 yılında Tarım sektörü işgücü %41’lik pay ile 1.sırada, hizmetler sektörü %34’lük pay ile 2.sırada, 
imalat sektörü %25’lik pay ile 3.sırada yer almaktadır. 
2000 yılında ise Hizmetler sektörü işgücü %38’lik pay ile 1.sıraya yükselmiş, Tarım sektörü %34’lük 
pay ile 2.sıraya gerilemiş, imalat sektörü %28’lik paya yükselmesine rağmen yine 3.sırada yer almıştır. 
1990- 2000 yılları arasında Bursa İli’nde çalışanların ilçe merkezleri itibariyle sektörel dağılımda; 
bütün ilçe merkezlerinde tarımsal uğraşların azaldığı, diğer bütün sektörlerde çalışan sayılarında artış 
olduğu, en büyük artışın ise sanayi sektöründe ve toplum ve kişisel hizmetler de yaşandığı 
görülmektedir. Bu değerler Bursa İli’nin sanayi sektöründe güçlendiğini ve hızla şehirleştiğini 
göstermektedir. 
Bursa İli ilçelerinde 2000 yılındaki iş gücünün sektörlere dağılımında Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 
İlçeleri dışındaki bütün ilçelerde Tarım Sektörünün payı 1. sıradadır. Tarım sektörü payının en fazla 
olduğu ilçeler Keles, Kestel, Orhaneli, B.Orhan, Harmancık, Yenişehir, İznik, Karacabey, M. Kemalpaşa, 
Mudanya İlçelerinde Tarım sektörünün payı % 60’ın üzerindedir. 
Tarım sektörünün payının en az olduğu ilçe ise Yıldırım İlçesi’dir. Bunun nedeni büyük ölçüde Yıldırım 
İlçe sınırları içinde köy yerleşimlerinin bulunmamasına bağlıdır. 
Toplam işgücü içinde hizmetler ve sanayi sektöründe çalışanların paylarının en fazla olduğu ilçe 
Yıldırım İlçesi’dir. Yıldırım İlçesi hizmetler ve sanayi sektöründe ilde 1. sıradadır. Hizmetler sektörü 
payının % 50’nin üzerinde olduğu 2 ilçe Yıldırım ve Osmangazi İlçesi’dir. 
 
Bursa İli’ndeki hizmetler sektörünün genel karakteristik özellikleri şöyledir; 
2009 yılı itibariyle hazır giyim ve konfeksiyon odaklı tekstil ve otomotiv yan sanayinin, Bursa’da 
ticaretin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Uluslararası ölçekte özellikle otomotiv ana ve yan sanayi ile makine metal sanayi sektörlerinin ticari 
faaliyetlerinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 
Bursa ihracatının büyük kısmını taşıt araçları ve yan sanayide yoğunlaşmakta olduğu, bunun da 
nedeninin uluslararası ölçekte üretim yapan büyük otomobil firmalarının ve buna bağlı otomotiv yan 
sanayinin en önemli etken olduğu anlaşılmaktadır. 
Bursa ihracatının % 94.81’ini sanayi malları oluşturmaktadır. 
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2009 yılı itibarıyla BTSO’ya kayıtlı üye sayısı, 1000’in üzerinde olan sektörler sıralamasında; İnşaat ve 
Yapı Kooperatifleri 1. sırada, Tekstil 2., Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3. sırada, Makine ve Metal Sanayi 
4., Hizmetler 5., Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 6., Hazır Giyim ve Konfeksiyonu 7. Nakliye ve Ulaştırma 
8., Finans 9., Kimya Sanayi ve Ticareti 10., Ağaç Orman ürünleri ve Mobilya 11. sırada yer almakta,bu 
sıralamaya göre Bursa’da hazır giyim ve konfeksiyon ile beraber tekstil ticaretinin kentin ticari 
faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli bir rolü oynamakta, ayrıca uluslararası ölçekte özellikle 
otomotiv sanayinde yatırım faaliyetlerinin yoğunlaşması otomotiv ana ve yan sanayi ile makine metal 
sanayi sektörleri ile ilgili ticari faaliyetlerinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 
2004- 2009 yılları arasında Bursa’da ticaret unvanlı (kooperatif, şirket ve ticari işletme) açılan işyerleri 
sayısında 2004 yılından 2006- 2007 yıllarına kadar yükselme trendi, 2007’den sonra düşme trendi 
göstermektedir. 
Kapanan işyerleri sayısı 2004- 2005 yılları arasında 1000’in altında kalmakta, 2005’den sonra 2009’a 
kadar stabil olarak 1000’lerde devam etmektedir. 
Ülke ihracatının % 9.5’i, ithalatının ise % 5.4’ü bölgeden yapılmakta, bölgedeki illerden yapılan toplam 
ihracatın % 95’i ile toplam ithalatın % 94’ü Bursa’dan gerçekleştirilmektedir. 
Bursa ihracatının büyük oranda taşıt araçları ve yan sanayide yoğunlaşmasında, bu alanda uluslararası 
ölçekte üretim yapan büyük otomobil firmalarının ve buna bağlı otomotiv yan sanayinin en önemli 
etken olduğu anlaşılmaktadır. 
Bursa ihracatının % 94.88’ini Sanayi Ürünlerinin, % 4.23’ünü Tarım Ürünlerinin, % 0.9’unu Madencilik 
oluşturmaktadır. 
Türkiye genelinde Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) kayıtlı 915 lojistik taşımacılık 
firmasından 15’i Bursa’da yer almaktadır. 
Bölgede lojistik sektörünün Bursa İlinde yoğunlaştığının görüldüğü, Bursa’da sanayinin gelişmiş olması 
ve özellikle büyük otomobil fabrikalarının yer alması Bursa’yı karayolu taşımacılığında önemli bir 
konuma getirmektedir. 
Bursa’da Gemport Limanı, Borusan Lojistik Limanı, Roda Limanı, Gemlik Gübre Rıhtımı, BP İskelesi, 
Marmara Kimya Sanayi ve Mudanya Limanının yer almasına bağlı olarak limanlardaki hareket toplam 
ihracatta Türkiye’nin %5’ini, ithalatta ise % 3,5’ini oluşturmaktadır. 
Bursa’daki Yenişehir havaalanının yolcu ve yük taşımacılığında etkin olarak kullanılmamaktadır. 
Bursa İl sınırları içindeki mevcut raylı sistem yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. 
Bursa İli’nin Türkiye’deki en güçlü yerel medyaya sahip illerden birisidir. 
Patent başvurularında Bursa ülkede 4. sıradadır. 
Bursa’da kullanılan banka kredileri miktarında 2005’den 2008’e kadar hızlı bir artış olduğu, 2009’da 
ise aynı oranda kalmaktadır. 
Bursa’da en çok ihtisas dışı (ithalat- ihracat, yurtdışı krediler, tüketici kredileri, kredi kartları, kıymetli 
maden kredileri, iskonto ve iştira senetleri) kredilerin kullanıldığı, 2. sırada tarım kredilerinin, 3. sırada 
diğer, 4. sırada mesleki krediler kullanılmaktadır. 
Ülke genelinde özel sermayeli 11 mevduat bankasının 10’unun yabancı sermayeli 11 mevduat 
bankasının 9’unun, kamusal sermayeli 1 kalkınma bankasının, özel sermayeli 1 kalkınma bankası 
Bursa’da yer almaktadır. 
Kişi başına ortalama mevduat ve kişi başına kredi miktarına ilişkin ülke sıralamasında Bursa İli 8. 
Sıradadır. 
Turizm sektöründe Bursa’daki otellerin doluluk oranının 2000 yılında % 30’larda iken 2001’de %30’un 
biraz altına düşmüş, daha sonraki yıllarda % 40’lara ulaşmıştır. 
Bursa’da sağlık personeli erişimi açısından daha fazla sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ülke genelinde en çok uluslararası yatırım çeken 15 il sıralamasında Bursa’nın 6. sırada olup, yapılan 
yatırımlarda özellikle otomotiv sektörü en büyük paya sahiptir. (BEBKA, 2011) 
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9.1.1. HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ 

 

1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde Bursa İli’nde hizmetler sektöründe gelişme yaşanmış ve 
hizmetler sektörünün toplam içindeki payı %33.80’den, %38.59’a ve sıralamadaki yeri de 1. sıraya 
yükselmiştir.    
 
 

 
 

Şekil 45 Bursa İli’nde Hizmetler Alt Sektörlerinde İşgücü Dağılımı 

Kaynak  TÜİK , 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımı 

9.1.1.1. Hizmetler Sektöründeki İşgücünün İlçelere Dağılımı 

 
1990 ve 2000 yılları arasındaki gelişmede Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışan nüfus içinde en 
büyük pay Osmangazi İlçesindedir. Ancak 1990 yılında % 44.5 olan payı 2000 yılında % 37.1’e 
düşmüştür.  
2000 yılında Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışan toplam nüfus içinde en büyük pay %37.1 ile 
Osmangazi İlçesi’ndedir. 2. sırada % 27.7 ile Yıldırım İlçesi, 3. sırada %11 ile Nilüfer İlçesi gelmektedir. 
Bu 3 merkez ilçe dışında diğer ilçelere göre en büyük pay İnegöl İlçesi’ndedir (%4.9). 5. sırada % 4 ile 
Gemlik İlçesi, 6. sırada % 2.9 ile M. Kemalpaşa İlçesi, 7. sırada % 2.3 ile Orhangazi İlçesi 
bulunmaktadır. Diğer ilçelerin payları % 2 ve altındadır.  
Merkez ilçeler içinde hizmetler sektöründe en fazla gelişme gösteren ilçe Nilüfer İlçesi’dir. 1990’da 
%3 olan payı 2000 yılında %11’e yükselmiştir. Yıldırım İlçesi’nde önemli bir gelişme olmamıştır. 2000 
yılında Merkez ilçeler dışındaki ilçelerin ise 1990 yılındaki payları azalmıştır.  
Bursa İli sınırları içinde dağ bölgesinde yer alan Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçeleri il 
genelinde hizmetler sektörü toplam iş gücü içinde her iki dönemde de % 1’in altında kalarak en düşük 
değerleri veren ilçelerdir. 
Bursa İli’nde 1990- 2000 yılları arasında hizmetler sektöründeki işgücü dağılımında Bursa Merkez 
İlçeleri olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçeleri sektördeki il toplamının büyük kısmına sahiptir. 1990- 
2000 yılları arasındaki dönemde merkez ilçelerindeki hizmetler sektörü gelişerek toplam il içindeki 
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payını arttırmıştır. 1990 yılında il toplamının %72.36’sı, 2000 yılında ise il toplamının %75.82’si 
merkez bölgesinde yer almıştır. Bursa İli’nde hizmetler sektöründe hakim bölge Bursa merkezdir. 
 
Bursa Merkez İlçeleri (Osmangazi, Nilüferi, Yıldırım) 
1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde Bursa İli, toplamında hizmetler sektöründe çalışan nüfus 
%70’i merkez ilçeleri olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’de yer almıştır. Merkez ilçelerdeki hizmetler 
sektörü 1990’da il toplamının %72.36’sını oluştururken, ilçedeki hızlı gelişmeler nedeniyle 2000 
yılında toplam içindeki payı artarak %75.82’ye ulaşmıştır. 
Hizmetler alt sektörler dağılımında 3 merkez ilçenin bütün alt sektörlerinin toplam içindeki payları 
%70’in üzerindedir.  
2000 yılında alt sektörler arasında il toplamı içinde en fazla işgücüne sahip alt sektörler Toplum ve 
Kişisel Hizmetler (%80.48) ile Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller hizmetler (%75.84)’dir. 
1990- 2000 yılları arasında en fazla artış gösteren alt sektörler ise Elektrik Gaz ve Su sektörü, Mali 
kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler sektörü, İnşaat Yapım Hizmetleri sektörü, Ulaştırma 
haberleşme ve depolama sektörüdür. Bu alt sektörlerin il toplamı içindeki paylarında %4’ün üzerinde 
artış olmuştur.  
Merkez ilçeler içinde hizmetler sektöründe çalışanların il toplamı içinde en fazla paya sahip ilçe 
Osmangazi’dir. Ancak 1990- 2000 yılları arasında hizmetler sektöründeki işgücünün önemli miktarda 
artışına rağmen diğer merkez ilçelerdeki özellikle Nilüfer İlçesindeki hızlı artış nedeniyle Osmangazi 
İlçesinin toplam içindeki payı %42.49’dan,%37.09’a gerilemiştir.  
1990- 2000 yılları arasında Yıldırım İlçesi’nin toplam içindeki payında yaklaşık %1’lik bir artış olmuştur. 
Nilüfer İlçesi ise ilin toplam hizmetler işgücü içindeki payını %2.98’den, %11’e yükselmiştir. 
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Şekil 46 Bursa İli İlçe Merkezlerinde Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşgücünün Dağılımı 

 
Kaynak TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı 

Osmangazi İlçesi 
1990 yılında Osmangazi İlçe merkezinde inşaat yapım ve Elektrik Gaz ve Su sektörü dışında diğer 
hizmetler alt sektörlerindeki işgücünün payları il toplamı içinde %40’ın üzerinde iken 2000 yılında 
bütün alt sektörlerde nüfus gelişmesi yaşanmasına rağmen sektör payları %40’ın altına gerilemiştir.  
İlçedeki alt sektörler arasında en büyük pay 1990’da %44.98 ve 2000 yılında %38.84 ile Toptan ve 
perakende ticaret, lokanta ve oteller hizmetler alt sektöründedir. 2. sırada yer alan Toplum ve Kişisel 
Hizmetleri alt sektöründeki işgücü ise il toplamı içinde 1990’da %44.13 iken 2000 yılında %37.82 paya 
sahip olmuştur.  
Bursa kent merkezinin merkezini oluşturan Osmangazi İlçesi Bursa İli içinde en eski ve yoğun yerleşim 
dokusunu oluşturan ve nüfusu en fazla olan yerleşim alanıdır. Bu nedenle hizmetler sektöründe Bursa 
İli’nde hakim ilçedir. 1990- 2000 yılları arasında ilçede hizmetlerin diğer alt sektörlerinde gelişme 
yaşanmasına rağmen ulaştırma, haberleşme, depolama alt sektöründeki çalışan nüfustaki azalma ve 
diğer ilçe paylarında ve özellikle Nilüfer İlçesi’ndeki artışlar nedeniyle toplam içindeki payı 
gerilemiştir. 
Bu değerler, bir anlamda kent merkezinde yaşanan ulaşım sorunları ile dokunun eskileşmiş 
sonucunda hizmetler sektöründeki bazı faaliyetlerin merkez dışına ve gelişmekte olan yeni yerleşim 
bölgelerine kaçmakta olduğunu yansıtmaktadır. 
Yıldırım İlçesi 
Bursa kent yerleşim alanını oluşturan ve kentin doğusunda yer alan ve kentin en fazla nüfusa sahip 
2.ilçesi olan Yıldırım İlçesi hizmetler sektöründe il toplamı içinde 2. Sıradadır. Hizmetlerde bütün alt 
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sektörlerde artış yaşanmasına rağmen diğer ilçelerdeki hızlı gelişmeler nedeniyle il içindeki payı 1990- 
2000 yılları arasındaki payı çok az miktarda artmıştır.  
1990- 2000 yıllarında Yıldırım İlçesinde hizmetler alt sektörlerindeki işgücü dağılımında bütün alt 
sektörler il toplamı içinde %20’nin üzerinde paya sahiptir.  
1990- 2000 yılları arasındaki dönemde il toplamı içindeki payı en fazla artan alt sektör Ulaştırma 
haberleşme ve depolamadır. Sektörün payı %24.97’den, %29.11’e yükselmiştir.  
İlçedeki bütün alt sektörlerin il toplamı içindeki paylarında artış olurken,  Elektrik Gaz ve Su sektörü, 
Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler sektörünün işgücü nüfuslarında artış olmasına 
rağmen il toplamı içindeki paylarında azalma olmuştur. Toplum ve Kişisel Hizmetler alt sektörü 
işgücünde de artış olmuş, il toplamı içindeki payı aynı oranda kalmıştır.  
 
Nilüfer İlçesi 
1990- 2000 yılları arasındaki dönemde hizmetler sektörü işgücünde il toplamı içindeki payını en fazla 
artıran ilçe merkezi Nilüfer İlçesi’dir. 1990’da il toplamı içindeki sektör işgücü payı %2.98’den, 2000 
yılında %11’e yükselmiştir.  
İlçedeki alt sektörler arasında il toplamı içindeki payı en fazla artan Mali kurum sigorta taşınmaz 
mallara ait hizmetler alt sektörüdür. 1990’daki payı %2.10 olan sektör 2000’de %15.46 paya 
ulaşmıştır.  
Hızlı gelişen diğer önemli alt sektörler %2.65’den, %11.61’e yükselen Toplum ve Kişisel Hizmetler alt 
sektörü ile %4.94’den, %12.72’ye çıkan İnşaat Yapım Hizmetleridir.  
1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde hizmetler sektöründe en büyük gelişme 2000 yılında 3. 
sıraya yükselen Nilüfer İlçesinde yaşanmıştır. İlçede hizmetler sektöründe çalışanların il toplamı 
içindeki payı %2.98’den %11.05’e yükselmiştir. İlçedeki hizmetler sektöründe en büyük gelişme ise 
toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler ile toptan perakende ticaret alt sektörlerinde 
yaşanmıştır. Bursa kent merkezinin batısında yer alan Nilüfer İlçesi Bursa kentsel alan bütünü içinde 
yeni, en hızlı ve planlı gelişen bir yerleşim alanı olması nedeniyle bu alt sektörleri ilçeye çekmiştir.  
 
Merkez İlçeler Dışındaki Diğer İlçelerde Hizmetler Alt Sektörleri Gelişimi Şöyledir: 
Gemlik İlçesi  
Gemlik İlçesi Bursa İli’nin kuzeydoğusunda en önemli kıyı yerleşimidir ve Bursa İli’ni İstanbul’a 
bağlayan karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçe merkezi, Bursa İli için olduğu kadar Ülke ve Bölge’nin 
önemli limanlarını barındırmaktadır. Gemlik aynı zamanda zeytincilikte Ülke ve Bölge ölçeğinde 
önemli bir konumdadır. 
İlçedeki ekonomik faaliyetler tarım ve tarıma dayalı sanayi ile liman faaliyetleri destekli gelişmiştir. 
Ekonomik faaliyetlerin yoğun ve güçlü olmasına bağlı olarak ilçe merkezindeki nüfus gelişmeleri 
hızlıdır. Bu nedenle ilçe merkezindeki hizmetler sektörü hakim sektördür ve özellikle toplumsal ve 
kişisel hizmetlerde, toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma, haberleşme, depolama faaliyetlerinde 
çalışan nüfus, toplam çalışan nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
 
Gürsu İlçesi 
Gürsu İlçesi Bursa kentsel yerleşim alanı içinde doğu bölgesinde ve Ankara karayolu üzerinde yer alan 
merkez ilçelerdendir. Yerleşim alanı içinde sanayi bölgeleri yer almaktadır. İlçe merkezi Bursa ovası ile 
çevrilidir, ekili ve dikili tarım yapılan arazilere sahiptir. 
İlçe merkezindeki sanayi faaliyetleri yerleşim alanındaki istihdamın büyük kısmına sahiptir. İlçenin 
nüfusu, tarım ve sanayi ağırlıklı gelişmesi, Bursa kent merkezine yakın olması nedenleriyle sürekli artış 
göstermektedir.Bu nedenlerle ilçedeki hizmetler sektörü tarım ve sanayideki faaliyetler ve nüfus 
artışına dayalı olarak gelişmiştir. 
 
İnegöl İlçesi 
Bursa İli’nin doğu bölgesinde, Bursa’yı İç Anadolu’ya bağlayan güzergah üzerinde yer alan İnegöl İlçesi 
Bursa merkez ilçelerinden sonraki en büyük ilçedir. İnegöl İlçesinde özellikle tekstil ve mobilya imalat 
sektörlerindeki gelişmeler toptan ve perakende ticaret faaliyetlerindeki istihdam oranını 
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yükseltmiştir.İstihdam ve nüfus artışı da toplumsal ve kişisel hizmetlerdeki istihdam oranını önemli 
oranda arttırmıştır. 
 
İznik İlçesi 
Bursa İli’nin kuzeyinde yer alan İznik İlçesi İstanbul İli’ne yakın bir konumdadır. İznik Gölü kıyısında yer 
alan ilçe merkezi, Osmanlı ve Osmanlı öncesi önemli tarihi mekanları barındırmakta ve Bursa ovasının 
en verimli tarımsal arazileri içinde yer almaktadır. İznik’te işgücünün sektörel dağılımında tarımsal 
faaliyetler hakim sektördür. 
Tarihi, kültürel ve doğa zenginlikleri nedeniyle İlçe’de turizme dayalı ticari faaliyetler de önemli bir 
konumdadır. Bu nedenle İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde tarım ve turizme dayalı faaliyetlerin 
yoğun olması nedeniyle özellikle toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler sektöründeki işgücü önemli bir 
paya sahiptir. 
İznik İlçesi, verimli tarımsal topraklarının varlığına bağlı olarak tarıma dayalı toptan ve perakende 
ticaret faaliyetler ile ulaştırma , haberleşme ve depolama faalieyetlerinin, mali kurum, sigorta, 
taşınmaz mallara ait hizmetler faaliyetlerin yoğun olduğu bir yerleşimdir. 
Nüfus ve gelir düzeyindeki artışlarda toplumsal ve kişisel hizmetlerdeki faaliyetleri geliştirerek olumlu 
yönde desteklemektedir.2000 yılı İznik merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar Bursa hizmetler İl 
toplamı içinde %1.16’lık paya sahiptir. 
 
Karacabey İlçesi 
Bursa İli’nin batı bölgesinde, İzmir ve Bandırma- Çanakkale güzergahlarının kesişme noktasında yer 
alan Karacabey İlçesi Bursa ovasının verimli tarım arazileri içinde yer alan bir yerleşimdir. İlçedeki 
sektörler tarımsal faaliyetlere dayalı gelişmiştir. İlçedeki ekonomik faaliyetlerin yoğun ve güçlü olması 
ilçedeki nüfus gelişmelerini de olumlu yönde etkilediğinden yerleşim alanında hizmetler sektörü ve 
hizmetler alt sektörlerinde de toplumsal, sosyal- kişisel hizmetlerde çalışan nüfusun payı yüksektir. 
2000 yılı itibarıyla Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışanların toplamı içinde Karacabey’deki 
hizmetler sektörü çalışanları %2.04’lük payı oluşturmaktadır. 
Karacabey tarımsal uğraşların yoğun olduğu bir yerleşim olması nedeniyle özellikle tarımsal ürünlere 
yönelik ticari faaliyetlerdeki işgücü önemli bir yoğunluğa sahiptir.İlçede tarımsal faaliyetlerin 
yoğunluğu, tarıma yönelik sanayi tesislerinde istihdam imkanları yerleşim alanının nüfusunu arttırmış, 
nüfus ve gelir seviyesindeki artışlar da toplumsal ve kişisel hizmetleri olumlu yönde gelişmiştir. 
 
Mudanya İlçesi 
Mudanya İlçesi Bursa İli’nin kuzey batısında, önemli sahil yerleşim alanlarından birisidir. 
Tarihi ve kültürel değerleri, sahili, limanları, turizmi ve zeytinciliği ile ön plana çıkan ilçe Bursa kentsel 
yerleşim alanının bir parçasıdır.İlçede yer alan Bursa’yı ve çevre illeri İstanbul’a bağlayan feribot 
iskelesi ilçenin Bursa içindeki önemini artırmıştır.  İlçede gelişmiş olan tarım, turizm ve limancılık 
faaliyetleri ile mevcut sanayiye dayalı olarak nüfusu hızla artmış ve hizmetler sektörü de gelişmiştir. 
Ancak, Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle 2000 yılı itibarıyla ilçedeki hizmetler sektörü Bursa 
kent merkezinin etkisi altındadır. Bu nedenle ilçedeki hizmetler sektöründe çalışanlar toplam ildeki 
toplam hizmetler içinde ancak %1.5’lik paya sahiptir. 
 
Kemalpaşa İlçesi 
Mustafa Kemalpaşa İlçesi, Bursa’nın güneybatı ucunda, İzmir Yoluna yakın tarım ve mermerciliğe 
dayalı sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yerleşimdir. İlçe merkezinde tarım ve sanayiye dayalı 
olarak ve Bursa kent merkezine uzak mesafede olması nedeniyle hizmetler sektörü kendi içinde 
gelişmiştir.2000 yılı itibarıyla ilçede hizmetler sektöründe çalışanlar toplam il çalışanları içinde 
%2.90’lık bir payı oluşturmaktadır.  
 
Kestel İlçesi 
Kestel İlçesi, Bursa İli’nin doğu kısmında, Bursa kentsel yerleşim sınırları içinde kalan ve kent merkezi 
ile bütünleşmiş bir yerleşim alanıdır. Ankara karayolu üzerinde bulunan ilçe sınırları içinde karayolu 
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boyunca gelişmiş sanayi alanları bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde verimli tarımsal arazileri ile Uludağ 
yamaçlarında yer alan dağlık kesimler yer almaktadır. 
Hem kent merkezine yakın konumda hem de tarımsal uğraşların yoğunlaşmasına ve sanayi 
gelişmelerine bağlı olarak ilçe nüfusu hızlı gelişmektedir. Bu nedenle ilçedeki hizmetler sektörü de 
sanayi ve tarımsal uğraşlara dayalı gelişmiştir ancak Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle payı 
düşüktür. 2000 yılı itibarıyla İlçede hizmetler sektöründe çalışan nüfus Bursa İli hizmetler çalışanları 
içinde %1.56’lık paya sahiptir. 
 
Yenişehir İlçesi 
Yenişehir İlçesi, Bursa İli’nin doğusunda verimli Bursa ovalarından birisi içinde yer alan tarımsal ve 
tarıma yönelik imalat faaliyetlerin yoğun olduğu bir yerleşim alanıdır.İlçe merkezindeki hizmetler 
sektörü tarım, imalat sektörlerindeki gelişmelere dayalı ve Bursa kent merkezine uzak konumda 
olması nedeniyle kendi sınırları ve alt bölgesi içinde gelişmiştir. 
 
Orhangazi İlçesi 
Orhangazi İlçesi, Bursa İli’nin güney sınırında, Yalova- İstanbul karayolu üzerinde yer alan son 
dönemlerde önemli sanayi gelişmelerine sahne olan aynı zamanda tarımsal potansiyele de sahip bir 
yerleşimdir.Orhangazi ilçe merkezinde çalışan nüfusun önemli bir kısmı sanayi sektöründe 
çalışmaktadır. İlçe merkezinde tarımsal uğraşların az olmasına rağmen çevredeki tarımsal faaliyetler 
yoğundur. 
İlçedeki hizmetler sektörü sanayi ve tarım ağırlıklı gelişmiştir. İlçe merkezinin Bursa kent merkezine 
çok yakın olmaması nedeniyle hizmetler sektörü kendi içinde gelişmiştir.  
2000 yılı itibarıyla ilçede hizmetler sektöründe çalışanlar İl’deki hizmetler toplamı içinde %2.26 paya 
sahiptir. 
Hizmetler sektörü içinde en büyük bölümü toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler ile toptan ve 
perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. 
 
Orhaneli İlçesi 
Orhaneli İlçesi de bursa İli’ni güneyinde yer alan dağ bölgesi yerleşimlerinden birisidir, kırsal 
niteliklidir ve madencilik potansiyeline sahiptir. Bursa kent merkezine uzak mesafede bulunduğundan 
ve ulaşım imkanları çok gelişmemiş olduğundan nüfus gelişmesi hızlı olmayan, göç veren kırsal bir 
yerleşimdir. 
Dağ bölgesinin Bursa kent merkezine en yakın yerleşim alanı olması nedeniyle diğer dağ 
yerleşimlerine göre daha gelişmiştir. İlçe merkezindeki hizmetler sektörü madencilik ve tarımsal 
faaliyetler çerçevesinde gelişmiştir. Hizmetler sektöründe özellikle toptan ve perakende ticaret ile 
toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler ön plana çıkmaktadır. 
2000 yılı itibarıyla İlçede hizmetler sektöründe çalışanlar Bursa İli toplam hizmetleri içinde %0.32 paya 
sahiptir. 
 
Keles İlçesi 
Keles İlçesi, Bursa’nın güneyinde Uludağ eteklerinde yer alan kırsal ağırlıklı ve kentleşme, nüfus artış 
hızı düşük olan ve göç veren bir yerleşimdir. İlçedeki hakim sektörler tarımsal faaliyetler çerçevesinde 
gelişmiştir. 
İlçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar toplam içinde en büyük payı oluşturmaktadır. 2000 
yılı itibariyle Bursa İli’nde toplam hizmetler sektöründe çalışan nüfusun ancak %0.2’si Keles İlçe 
merkezinde çalışmaktadır. İlçedeki hizmetler alt sektörlerinde çalışan nüfusun büyük kısmı ise 
toplum, sosyal ve kişisel hizmetlerde çalışmaktadır.İlçede hizmetler sektöründe çalışanlar İl hizmetler 
toplamı içinde %0.2’lik payı oluşturmaktadır.  
 
 
 
 



234 
 

Büyükorhan İlçesi 
Büyükorhan İlçesi kırsal ağırlıklı, nüfus gelişme hızı düşük ve göç veren bir yerleşim bölgesi olması 
ayrıca tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfusun önemli ölçüde azalması nedeniyle ilçede hizmetler 
sektörü hakimdir ve sektör içinde de toplum, kişisel hizmetler alt sektörü en fazla istihdama sahiptir. 
 
Harmancık İlçesi 
Harmancık İlçesi, Bursa İli2nin güneyinde, dağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim alanlarındandır. İlçe 
merkezinde hakim sektörler tarımsal faaliyetler çerçevesinde gelişmiştir. İlçe merkezinde hizmetler 
sektöründe çalışanlar toplam nüfus içinde en büyük paya sahiptir. 
İlçe Bursa İli’nin nüfus kaybeden az gelişmiş bölgelerinde yer aldığından 2000 yılında ilçe merkezinde 
hizmetler sektöründe çalışanlar İl’de toplam hizmetler çalışanlarının ancak %0.2’sini oluşturmaktadır. 
 

9.1.2. HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İŞYERLERİ 

9.1.2.1. Bursa İli’nde TÜİK Sınıflamasına Göre İşyerleri 

 
TÜİK sınıflamasına göre Hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri: Bursa İli toplamı, bu toplamın ilçelere 
dağılımı ile ilçe merkezlerindeki dağılım itibariyle 3 başlık altında incelenmiştir. 
 
İlde TÜİK Sınıflamasına Göre Hizmetler Alt Sektörlerindeki İş Yerlerinin Dağılımı 
Bursa İli’ndeki “Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri” kolunda yer alan işyerleri sıralamasında 
Osmangazi İlçesi %53 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi ve M. Kemalpaşa İlçeleri ise %6’lık pay ile 2.sırada yer 
almaktadır. 3.sırada yer alan Gemlik, İnegöl, Karacabey, Orhangazi İlçeleri %5’lik paya sahiptirler. Dağ 
yöresinde olan Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri ise %1’in altında bir değere sahiptir ve en son 
sıradadırlar. 
Bursa İli’ndeki “Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri” kolunda yer alan işyerleri sıralamasında 
Osmangazi İlçesi %66 ile 1.sırada, 2.sırada ise %6’lık pay ile Yıldırım İlçesi yer almaktadır. %5’lik oranla 
Nilüfer ve İnegöl İlçeleri ise 3.sıradadır. Dağ yöresinde yer alan İlçelerden; Büyükorhan, Harmancık ve 
Keles İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son sıradadırlar. 
Bursa İli’ndeki “Eğitim” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında Osmangazi İlçesi %47 ile 
1.sırada, 2.sırada ise %14’lük pay ile Nilüfer İlçesi yer almaktadır. %10’luk oranla Yıldırım İlçesi ise 
3.sıradadır. Gürsu İlçesi ile dağ yöresinde yer alan ilçelerden; Büyükorhan, Harmancık ve Keles İlçeleri 
ise %1’in altında bir değerde ve son sıradadırlar. 
Bursa İli’ndeki “Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında 
Osmangazi İlçesi %63 ile 1.sırada, 2.sırada ise %7’lik pay ile Yıldırım ve İnegöl İlçeleri yer almaktadır. 
%4’lük oranla Gemlik ve M. Kemalpaşa İlçeleri ise 3.sıradadır. Gürsu İlçesi ile dağ yöresinde yer alan 
ilçelerden; Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son 
sıradadırlar. 
Bursa İli’ndeki “Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında 
Osmangazi İlçesi %42 ile 1.sırada, 2.sırada ise %17’lik pay ile Yıldırım İlçesi yer almaktadır. %7’lik 
oranla Nilüfer ve İnegöl İlçeleri ise 3.sıradadır. Dağ yöresinde yer alan ilçelerden; Büyükorhan, 
Harmancık, Keles ve Orhaneli İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son sıradadırlar. 
 
İlçelerde TÜİK Sınıflamasına Göre Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşyerlerinin Dağılımı 
Bursa İli’nde işyerlerinin dağılımı merkez ilçeler; Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ile diğer ilçeler 
arasındaki gelişmişlik farkını açık olarak göstermektedir. 
Bankalar, sigortalar ve tarım-sanayi sektörlerine hizmet veren diğer iş hizmetleri firma sayıları Nilüfer 
ve Osmangazi’de 1990 yılında ilçe merkezlerindeki sayılarla büyük farklar göstermezken 2000 yılında 
merkezde çok fazla artış olmuştur. Bu dönemde ilçe merkezlerinin mevcut durumlarını korudukları 
görülmektedir. 
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Elektrik, gaz, su gibi kamu hizmetlerine ait işyerleri, merkezde artan nüfus ve ekonomik faaliyetler 
doğrultusunda merkez ilçede artış göstermektedir.  
Ulaştırma-haberleşme-depolamada Osmangazi, Yıldırım diğer ilçelerle arasını büyük ölçüde açmış, 
Nilüfer, artış göstermekle birlikte diğerleri ile arasında büyük farklar yaratmamıştır.   
Toptan ve perakende ticaret firmaları, lokanta ve oteller, merkez ilçelerde artışlar göstermişler, ancak 
Osmangazi ve Yıldırım durumlarını koruyan İlçe Merkezlerinin tamamı ile aralarındaki farkı 
büyütmüşlerdir. Bursa Merkez’inin üç İlçesi, Bursa’da ekonomik büyüme devam ederken hizmetler 
sektörü kapsamında büyüme eğilimlerini devam ettireceklerdir. Hizmetler kademelenmesi 
doğrultusunda  bu gelişme doğal karşılanabilir, ancak ilçe merkezleri ile hizmetler işgücü ve firma 
sayısı yönüyle giderek aradaki farkın açılması, dengeli gelişme planlama ilkesi ile uyum 
sağlamamaktadır.  İlçe merkezlerindeki genç nüfusun becerilerinin bilgi çağının gereği olarak “işgücü 
kalitesinin,ve girişimciliğin desteklenmesi hedefi” doğrultusunda  arttırılması zorunlu görülmektedir. 
Sanayi sektöründe yüksek ve orta teknolojide artış, işgücünü hizmetler sektörüne kaydırmaktadır. 
Hizmetler sektörünün işgücü kalitesini artıracak olan gene hizmetler sektöründeki gelişmeler 
olacaktır. 
 
 

 
 

Şekil 47 Bursa’da Elektrik, Gaz,Su İşyerlerinin İlçelere Göre Dağılımı 
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Şekil 48 Bursa’da Toptan T, Perakende T, Lokanta, Otellerin İlçelere Göre Dağılımı 

 
 
 

 
 
Şekil 49Bursa’da Ulaştırma, Haberleşme, Depolamanın İlçelere Göre Dağılımı 
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Şekil 50 Bursa’da Toplum Hizmetleri ve Kişisel Hizmetlerin İlçelere Göre Dağılımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 51 Bursa’da Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumların  İlçelere Göre 
Dağılımı 

Kaynak  TÜİK , 1990 -2000 Genel Nüfus Sayımı 
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Şekil 52Bursa İli’nde İlçeler İtibariyle Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak  TÜİK, 2002 İşyerleri Sayımı 

9.1.2.2. OECD Sınıflamasına Göre İş Yerleri 

 
Bursa İli’nde hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işyerleri: sanayi ticaret odaları verileri dikkate 
alınarak OECD alt sektörler sınıflamasına göre: dağıtıcı, tüketici, üretici, sosyal- kişisel hizmetler olarak 
gruplandırılmış ve bu sınıflamaya ek olarak inşaat sektörü de ilave edilerek hizmet sektöründeki 
işyerleri beş ana başlık altında incelenmiştir. Bursa İli’ndeki hizmet sektöründeki işyerlerinin Sanayi 
Ticaret Odaları verileri dikkate alınarak OECD sınıflamasına göre yapılan analizleri şöyledir;  
 
Dağıtıcı Hizmetler İşyerleri 
OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Dağıtıcı Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle 
incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %43 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %17 ile 2.sırada, Yıldırım İlçesi %13 ile 
3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi % 6 ile 4.sırada, Gemlik İlçesi %5’lik pay ile 5.sıradadır. Bursa İli 
İlçelerinde Dağıtıcı Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı Şekil 52’da gösterilmiştir. 
 
 
 
Üretici Hizmetler İşyerleri 
OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Üretici Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle 
incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %56 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %21 ile 2.sırada, Yıldırım İlçesi %6 ile 
3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi % 4 ile 4.sırada, Gemlik İlçesi %3’lük pay ile 5.sıradadır. Bursa İli 
İlçelerinde Dağıtıcı Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı Şekil 53’de gösterilmiştir. 



239 
 

 
Tüketici Hizmetler İşyerleri 
OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Tüketici Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle 
incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %51 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %19 ile 2.sırada, Yıldırım İlçesi %8 ile 
3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi %5 ile 4.sırada, Gemlik ve Karacabey İlçeleri ise %4’lük pay ile 
5.sıradadır. Bursa İli İlçelerinde Tüketici Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı Şekil 
54’de gösterilmiştir. 
 
Sosyal Hizmetler İşyerleri 
OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Sosyal Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle 
incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %40 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %16 ile 2.sırada, İnegöl İlçesi %14 ile 
3.sırada yer almaktadır. Gemlik İlçesi ise %6’lık pay ile 4.sırada, Mustafa Kemalpaşa İlçesi İse %5’lik 
pay ile 5.sıradadır. Bursa İli İlçelerinde Sosyal Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı Şekil 
55’da gösterilmiştir. 
 
İnşaat Yapım Hizmetleri İşyerleri 
OECD alt sektörler sınıflamasına göre “İnşaat Hizmetleri” ndeki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle 
incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %49 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %24 ile 2.sırada, Yıldrım İlçesi %10 ile 
3.sırada yer almaktadır. Gemlik İlçesi ise %5’lik pay ile 4.sırada, İznik İlçesi ise %3’lük pay ile 
5.sıradadır. Bursa İli İlçelerinde İnşaat Hizmetlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı Şekil 
56’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 53 Bursa İli İlçelerinde Dağıtıcı Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak  Ticaret ve Sanayi Odaları, 2011 
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Şekil 54 Bursa İli İlçelerinde Üretici Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak Ticaret ve Sanayi Odaları, 2011 

 

Şekil 55 Bursa İli İlçelerinde Tüketici Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak  Ticaret ve Sanayi Odaları, 2011 
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Şekil 56 Bursa İli İlçelerinde Sosyal Hizmetlerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak  Ticaret ve Sanayi Odaları, 2011 

 

Şekil 57Bursa İli İlçelerinde İnşaat Hizmetlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak  Ticaret ve Sanayi Odaları, 2011 

İlçe Merkezlerinde Hizmetler Sektörlerindeki İşyerlerinin OECD Sınıflamasına Göre Dağılımı: 

Bursa Merkez İlçeleri (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya) İtibariyle Hizmetler 
Sektöründeki İşyerleri Dağılımı: 
Bu odalar içinde geçmişi en eskiye dayanan ve üye sayısı en fazla olan oda Bursa Sanayi ve Ticaret 
Odasıdır. BTSO’ya kayıtlı işyerleri Bursa İli sınırları içinde yer alan ilçelerden Osmangazi, Nilüfer, 
Yıldırım, Gürsu, Kestel, Mudanya, Keles, Harmancık, Orhaneli İlçelerinde yer almaktadır. 



242 
 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 6 Haziran 1889 tarihinde, “ Bursa Ticaret Odası” ismiyle, Bursa’lı iş 
adamlarının teşebbüsü ile, Koza Han’ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır. Bursa Ticaret Odası, 
bir yıl sonra kurulan Sanayi Odası ile birleşerek, Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetine sahip olmuştur. 
Odaya ilk yılda 70 üye kayıt olmuştur. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Bursa İli’nin merkez ilçelerini de kapsayan 
Bölgede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Keles, Harmancık, Orhaneli) Bursa 
Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 30780 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 
22.920 işyeri ile toplamın % 74.46’sını oluşturmaktadır. 
 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Hizmetler Alt Sektöründeki İşyerlerinin OECD Sınıflamasına 
Göre Dağılımı şöyledir; 
Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 64.18 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 14.14 ile İnşaat Yapım 
Hizmetleri, 3. sırayı %12.23 ile Üretici Hizmetler almaktadır. 
Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada %12.03 ile Gıda Toptan ve Perakende Ticareti, 2. sırada % 10.6 ile 
Nakliyeciler ve Seyahat Acenteleri, 3. sırada % 9.68 ile Kumaş Ticareti, Tüketici ve Kişisel Hizmetler 
içinde; 1. sırada % 77 ile Restoran ve Eğlence Yerleri, 2. sırada % 23 ile Otel ve Turistik Tesis 
İşletmeciliği, 
Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 44.9 ile Mühendislik, Mimarlık, Müşavirlik ve Danışmanlık 
Hizmeti, 2. sırada % 29.37 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon Yönetimi, 3. sırada % 13.31 ile 
Reklamcılık, Fotoğrafçılık ve diğer faaliyetler, Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 43.93 ile İnsan 
Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, 2. sırada % 31.87 ile Özel Eğitim Kurumları, % 24.20 ile İdari ve 
Destek Hizmet Faaliyetleri yer almaktadır. 
 
Gemlik İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
Gemlik İlçesi’nde Gemlik Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 1895 işyeri 
içinde Hizmetler Sektörü 1324 işyeri ile toplamın % 69.86’sını oluşturmaktadır. 
Gemlik Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir: 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı %65.94 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 13.82 ile İnşaat 
Yapım Hizmetleri, 3. sırayı %8.38 ile Üretici Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 37.69 ile Gıda Toptan ve Perakende Ticareti, 2. sırada % 
22.2 ile Nakliyeciler ve Seyahat Acenteleri, 3. sırada % 6.64 ile Dayanıklı Tüketim Malları 
Ticareti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 66 Restoran, Cafe işletmeciliği, 2. sırada % 32 
ile Otel, Turistik Gezi ve Rehberlik İşletmeciliği, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 41.44 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon Yönetimi, 
2. sırada % 18.92 ile Mühendislik, Mimarlık Hizmeti, 3. sırada % 15.32 ile Gümrük 
Müşavirlikleri, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 67.29 ile Kooperatifler, 2. sırada % 22.43 ile Özel Eğitim 
Kurumları, 3. sırada % 10.28 ile Özel Hastaneler yer almaktadır. 

 
İznik İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
İznik İlçesi’nde İznik Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 844 işyeri içinde 
Hizmetler Sektörü 553 işyeri ile toplamın % 65.52’sini Sosyal Hizmetler oluşturmaktadır. 
İznik Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir; 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 62.94 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 16.43 ile İnşaat 
Yapım Hizmetleri, 3. sırayı % 7.17 ile Sosyal Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 34.72 ile Gıda Toptan ve Perakende Ticareti, 2. sırada % 
6.94 ile Zirai Ürünler ve Tarım Ürünleri, 3. sırada % 6.67 ile Akaryakıt Ticareti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 82 ile Restoran ve Eğlence Yerleri, 2. sırada % 
7.69 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti ile yine % 7.69’luk payla çiçek ticareti, 
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 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 52.63 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon Yönetimi, 
2. sırada % 36.84 ile Bankalar, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 75.61 ile Kooperatifler, 2. sırada % 17.07 ile Özel Eğitim 
Kurumları, 3. sırada % 7.32 ile Özel Hastaneler yer almaktadır. 

 
Karacabey İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
Karacabey İlçesi’nde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 
1577 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 1025 işyeri ile toplamın % 65’ini oluşturmaktadır. 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 74.63 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 7.41 ile Sosyal 
Hizmetler, 3. sırayı % 6.83 ile Üretici Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 21.3 ile Taşımacılık Ticareti, 2. sırada % 15.16 ile Zirai 
Ürünler ve Tarım Ürünleri, 3. sırada % 9.41 ile Dayanıklı Ev Aletleri Ticareti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 78.43 ile Restoran, Cafe, 2. sırada %9.8 ile 
Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti, 3. sırada %7.84 ile Kuaför, Kozmetik Ticareti, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 47.14 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon Yönetimi, 
2. sırada % 27.14 ile Mimarlık- Mühendislik, 3. sırada % 17.14 ile Bankacılık Hizmeti, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 73.68 ile Kooperatifler, 2. sırada % 14.47 ile Özel 
Hastaneler, 3. sırada % 11.84 Özel Eğitim Kurumları yer almaktadır. 

 
Mustafa Kemalpaşa İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
Mustafa Kemalpaşa İlçesi’nde Mustafa Kemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya 
kayıtlı toplam 844 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 557 işyeri ile toplamın % 66’sını oluşturmaktadır. 
Mustafa Kemalpaşa Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı 
şöyledir; 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 38.78 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 26.39 ile Üretici 
Hizmetler, 3. sırayı % 17.95 ile Sosyal Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 13.73 ile Taşımacılık Ticareti, 2. sırada % 13.43 ile 
Toptan Gıda Ticareti, 3. sırada % 12.54 ile Tarım- Hayvancılık İşletmecilik Hizmeti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada %50 ile Restoran, Cafe İşletmeciliği, 2. sırada % 
39.29 ile Otel Turistik Gezi Rehberliği İşletmeciliği, 3. sırada % 10.71 ile Kuaför, Kozmetik 
Ticareti, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 55.36 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 26.79 ile 
Mimarlık- Mühendislik, % 17.86 ile Bankacılık Hizmeti, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 79.00 ile Kooperatifler, 2. sırada % 11.00 ile Özel 
Hastaneler, 3. sırada % 10.00 Özel Eğitim Kurumları yer almaktadır. 

 
Orhangazi İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
Orhangazi İlçesi’nde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 833 
işyeri içinde Hizmetler Sektörü 671 işyeri ile toplamın % 80.55’ini oluşturmaktadır. Orhangazi Sanayi 
Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir; 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 70.34 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 10.43 ile Sosyal 
Hizmetler, 3. sırayı % 8.94 ile İnşaat Yapım Hizmetleri almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 30.51 ile Toptan Gıda Ticareti, 2. sırada %11.02 ile 
Taşımacılık Hizmeti, 3. sırada % 7.63 ile Akaryakıt Ticareti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 59.09 ile Restoran Cafe İşletmeciliği, 2. sırada 
% 36.36 ile Otel, Turistik Gezi, Rehberlik Hizmeti, 3. sırada % 4.55 ile Çiçek Ticareti, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 48.94 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 29.79 ile 
Mimarlık- Mühendislik, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 74.29 ile Kooperatifler, 2. sırada % 20.00 ile Özel Eğitim 
Kurumları, 3. sırada % 5.71 Özel Hastaneler, yer almaktadır. 
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Yenişehir İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
Yenişehir İlçesi’nde Yenişehir Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 515 işyeri 
içinde Hizmetler Sektörü 361 işyeri ile toplamın % 70’ini oluşturmaktadır. Yenişehir Sanayi Ticaret 
Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir; 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 68.14 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 15.79 ile Sosyal 
Hizmetler, 3. sırayı % 7.48 ile Üretici Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 18.29 ile Taşımacılık Hizmeti, 2. sırada %17.48 ile Toptan 
Gıda Ticareti, 3. sırada % 10.98 ile Zirai Tarım Ürünleri Hizmeti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 92.31 ile Restoran ve Cafe İşletmeciliği, 2. 
sırada % 7.69 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 48.15 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 29.63 ile 
Bankalar, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 78.95 ile Kooperatifler, 2. sırada % 10.53 ile Özel Eğitim 
Kurumları ve Özel Hastaneler yer almaktadır. 

 
İnegöl İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 
İnegöl İlçesi’nde İnegöl Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 2463 işyeri 
içinde Hizmetler Sektörü 1682 işyeri ile toplamın % 68.3’ünü oluşturmaktadır. İnegöl Sanayi Ticaret 
Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir; 

 Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 52.14 ile Tüketici Hizmetler, 2. sırayı % 22.06 ile 
Dağıtıcı Hizmetler, 3. sırayı % 14.92 ile Sosyal Hizmetler almaktadır. 

 Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 47.07 ile Dayanıklı Ev Eşyaları Ticareti, 2. sırada % 6.11 
ile Manifatura Ev Tekstili Ticareti, 3. sırada % 5.43 ile Taşımacılık Hizmeti, 

 Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 64.91 ile Restoran, Cafe İşletmeciliği, 2. sırada 
% 35.09 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti, 

 Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 63.31 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 18.71 ile 
Mimarlık- Mühendislik Hizmetleri, 

 Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 75.70 ile Kooperatifler, 2. sırada % 12.75 ile Özel Eğitim 
Kurumları ve 3. sırada % 11. 55 Özel Hastaneler yer almaktadır. 
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Şekil 58 Bursa İli İlçe Merkezlerinde OECD Sınıflamasına Göre Hizmetler Sektöründeki İşyerlerinin Dağılımı 

Kaynak   Ticaret ve Sanayi Odaları (2010)  



246 
 

9.1.3. BURSA İLİ’NDE HİZMETLER ALT SEKTÖRLERİNDE GİRİŞİM SAYILARI 

 
2007- 2009 yılları arasında 2008 yılı Bursa İli’nde bütün sektörlerde en fazla girişim yapılan dönemdir. 
Bütün sektörler içinde en fazla girişim yapılan sektör toptan ve perakende ticarettir. Hizmetler alt 
sektöründe toptan ve perakende ticaret 1.sırada, ulaştırma, haberleşme ve depolama 2.sırada, 
oteller ve lokanta 3.sıradadır. 
Bursa İli’nde hizmetler alt sektörlerindeki girişim sayılarında 2007 ve 2009 yılları arasında artış, 2008- 
2009 yılları arasında azalma yaşanmıştır. Alt sektörlerin toplam içindeki paylarında ise toptan ve 
perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörünün payı artmış diğerlerinin paylarında azalma 
olmuştur. 
2007- 2009 yılları arasında hizmetler alt sektörlerinde açılan işyeri sayıları içinde en büyük payı %60 
ile toptan perakende ticaret, lokanta ve oteller sektörü almaktadır. 2.sırada ortalama 20 ile ulaştırma, 
haberleşme ve depolama alt sektörü, 3.sırada %10 ile toplum ve kişisel hizmetler alt sektörü 
bulunmaktadır. 
 

9.1.4. HİZMETLER SEKTÖRÜNDE FİRMA BAŞINA ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 

 
Bursa İli’nde ilçeler itibarıyla hizmetler sektöründe firma başına ortalama çalışan sayıları Gemlik 
İlçelerinde hizmetler sektöründe daha büyük ölçekli firmaların yer aldığı söylenebilir. şöyledir; 
Bursa İli’nde hizmetler sektöründe firma başına ortalama çalışan sayısının en fazla olduğu ilçe firma 
başına ortalama 6 kişi ile Yıldırım İlçesi, 2.sırada 5,8 kişi ile Nilüfer İlçesi, 3. sırada 3,8 kişi ile Kestel 
İlçesi, 4. sırada 3,5 kişi ile Gemlik ilçesi yer almaktadır. 
 

9.1.5. SEKTÖREL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERE GÖRE ALT BÖLGELER 

 
Bursa İli’nde yer alan ilçelerin sektörel yapıları ve hizmetler sektöründeki konumları açısından yapılan 
analizler sonucunda benzer özellikler gösterenler birer alt bölge olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 
değerlendirmelerde; Bursa İli’nde altı alt bölge belirlenmişti 

9.1.5.1. Hizmetler ve Sanayi Ağırlıklı Merkez Bölgesi 

Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve ilin sektörel yapısı içinde Hizmetler ve Sanayi sektörlerinde hakim 
konumda bulunan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri Bursa İli’nin Merkezi İş Alanı’dır.  
Bursa İli nüfusunun ilçeler toplamı (kır+ kent) itibarıyla %65’i, ilçe merkezleri itibarıyla %72’si bu üç 
ilçede yaşamaktadır. İlin sektörel yapısı içinde de bu üç ilçede hizmetler sektörü 1. sırada, sanayi 
sektörü 2. sırada yer almaktadır. İlçelerin hizmetler sektöründeki işgücü il toplamının %75.82’sini, 
sanayi sektöründeki işgücü il toplamının %78.35’ini oluşturmaktadır.    
İl bütününde bu üç ilçe dışında diğer bütün ilçelerde (kır+ kent) Tarım sektörü 1. sırada yer 
almaktadır.  
Bu üç merkez ilçe ile merkez ilçelere bitişik konumda bulunan Gürsu ve Kestel İlçeleri de merkez 
bölgesi ile yoğun ve direkt ilişki içinde bulunmaları ve merkez bölgesi ile bütünleşik bir yapı 
oluşturmaları nedeniyle “Hizmetler ve Sanayi Ağırlıklı Merkez Bölgesi” kapsamında 
değerlendirilmiştir.  
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Şekil 59 Bursa İlin’de Merkez Kademelenmesi 

9.1.5.2. Tarım ve Sanayi (Tarım Ağırlıklı) Alt Bölgesi 

 
Bursa İli’nin batı bölgesinde yer alan ve Bursa ovasının en önemli tarım topraklarını barındıran 
Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa İlçeleri’nde sektörel yapı içinde Tarım Sektörü 1. sıradadır. 
İlçelerdeki sektörel işgücü dağılımında tarım sektöründeki işgücü (kır+ kent) Karacabey İlçesi’nde 
%66, Mustafa Kemalpaşa İlçesinde ise % 67 paya sahiptir. 
2010 yılı itibarıyla Bursa Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Bursa İli’nde ilçelerinin tarımsal gelirleri 
(cari fiyatlarla) açısından yapılan sıralamada 1. sırada 1.045.116.419 TL ile Karacabey İlçesi, 2. sırada 
588.040.029 TL ile Mustafa Kemalpaşa İlçesi yer almaktadır.  
Diğer sektörlerdeki işgücünde de her iki ilçenin payları birbirine çok yakındır.  
Hizmetler sektörü işgücü Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa da % 22 pay ile aynı değerdedir. Sanayi 
sektörünün işgücü payı Karacabey’de % 12, Mustafa Kemalpaşa’da % 11’dir. Her iki ilçede yer alan 
sanayi tesislerinin büyük kısmının tarımsal ürünleri değerlendiren tesisler olması nedeniyle ilçeleri 
kapsayan bölge “Tarım ve Tarım Ağırlıklı Sanayi Alt Bölgesi” olarak belirlenmiştir. 
 

9.1.5.3. Tarım Ağırlıklı Alt Bölge 

 
Bursa İli’nin kuzey doğusunda yer alan Osmangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerindeki sektörel yapı içinde 
Tarım Sektörü 1. sıradadır. İznik Gölüne kıyısı olan İznik ve Orhangazi İlçeleri ile Yenişehir arasındaki 
verimli tarım arazilerine sahip Yenişehir İlçelerinde tarımsal faaliyetler yoğundur.  
İlçelerdeki sektörel işgücü içinde (kır+ kent) tarım sektörü İznik İlçesi’nde % 78, Yenişehir İlçesi’nde % 
71, Orhangazi İlçesi’nde ise % 52 paya sahiptir. Orhangazi İlçesi’nde tarımsal uğraşların yoğunluğu 
yanı sıra İstanbul İli’ne yakınlığı nedeniyle özellikle metal sanayi tesisleri yer seçmiştir. Bu nedenle 
sanayi sektörü işgücü diğer ilçelere göre daha fazla paya sahiptir. Bu 3 ilçede hakim sektörün tarım 
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olması ve sanayi tesislerinin fazla yoğun olmaması, mevcut tesislerin de tarıma yönelik olmaması 
nedeniyle ilçeleri kapsayan bölge “Tarım Ağırlıklı Alt Bölge” olarak belirlenmiştir. 

9.1.5.4. Kıyı Alt Bölgesi (Tarım- Liman- Lojistik ve Turizm Ağırlıklı) 

 
Bursa İli’nin kuzeyinde Marmara kıyısında yer alan Mudanya ve Gemlik İlçelerini kapsayan bölge 
sektörel açıdan benzer karakteristik özellikleri içermeleri nedeniyle “Kıyı Alt Bölgesi” olarak 
belirlenmiştir.  
Her iki ilçedeki sektörel yapı içinde tarımda çalışan işgücü 1. sıradadır. İlçe sınırları içindeki tarımda 
zeytincilik ön plandadır.  
Tarım sektöründeki işgücünün (kent+ kır) payı Mudanya İlçesi’nde % 61, Gemlik İlçesi’nde % 45’dir. 
Her iki ilçenin Limanları Bursa İli ve İç Anadolu Bölgesi’nin yolcu ve yüklerinin ülke ve ülke dışına 
taşınmasında önemli konumlara sahiptir.  
Gemlik limanları daha çok yük taşımacılığında, Mudanya Limanları ise yolcu taşımacılığında ön plana 
çıkmaktadır.  
Her iki ilçenin kıyılarında turizm amaçlı tesisler ve 2. konut (yazlık) bölgeleri yer almaktadır. 

9.1.5.5. İnegöl Alt Bölgesi 

 
Bursa İli’nin doğusunda, ili İç Anadolu’ya bağlayan Ankara karayolu üzerinde yer alan İnegöl İlçesi 
verimli tarım arazileri yanı sıra gelişmiş sanayi bölgeleri ile Bursa İli’nde merkez bölgesinden sonra en 
önemli konuma sahip ilçedir. İlçenin sektörel yapısı içinde tarım sektörü işgücünün payı % 47, sanayi 
sektörü işgücünün payı % 28 ve hizmetler sektörü işgücünün payı % 25’dir. İlçe’deki sanayi tesisleri 
içinde Ağaç ve Orman Ürünleri, Mobilya İmalatı 1. sıradadır. İlçenin sanayi ürünleri Ülke genelinde de 
önemli bir konuma sahiptir.  
İlçedeki hizmetler sektörü de il sıralamasında Bursa merkez bölgesinden sonra gelmektedir. 2000 yılı 
itibarıyla ilçedeki hizmetler sektörü işgücü il toplamının % 4.9’unu oluşturmaktadır. 
 

9.1.5.6. Dağ Yöresi Alt Bölgesi 

 
Bursa ili’nin güneyinde Uludağ yamaçlarında dağlık bölgelerde yer alan Orhaneli, Keles, Harmancık ve 
Büyükorhan İlçeleri ulaşım koşullarının da rahat olmaması nedeniyle Bursa İli’nin en az gelişmiş 
bölgesini oluşturmaktadır.  
Sanayi tesislerinin önemsiz oranda olması ve gelişmemesi nedeniyle sektörel yapı içinde tarım 
sektörü işgücünün (kent+ kır) payı %75’in üzerindedir.  
İlçedeki tarım faaliyetleri de iklim koşulları ve coğrafik yapıları nedeniyle kısıtlıdır. Bu nedenle ilçeler 
Bursa merkezine göç vermektedir.  
İlçeler Bursa İli içinde kırsal nitelikli yerleşim alanlarıdır. Şehirleşme oranları düşüktür.  
Dağ bölgesi ilçeleri içinde en gelişmiş olanlar Bursa merkez yerleşim alanına en yakın konumda olan 
Orhaneli ile güney ucunda yer alan ve Kütahya İlçelerine komşu olan Harmancık İlçesidir. Bu ilçelerde 
hizmetler sektörleri bölgedeki diğer ilçelere göre daha gelişmiştir. 
 Orhaneli İlçesi’nde hizmetler sektörü %17, Harmancık İlçesi’nde % 15 paya sahiptir. Benzer ekonomik 
karakteristikleri ve coğrafik koşulları taşıyan Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık İlçelerini 
kapsayan bölge “Dağ Yöresi Alt Bölgesi” olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 60 Bursa İli’nde Sektörel Yapılanmadaki Karakteristiklere Göre Alt Bölgeler 

9.1.6.  ANALİZ ÇALIŞMALARI SONUCUNA GÖRE MERKEZ KADEMELENMESİ 

 
Bursa İli’nde merkez kademelenmesi değerlendirmeleri analiz çalışmalarında ortaya çıkan: 

 Toplam işgücü yoğunluğu (toplam işgücü/toplam nüfus) 

 Hizmetler işgücü yoğunluğu (hizmet işgücü / toplam iş gücü) 

 Hizmet sektöründeki toplam işyerlerinin yoğunluğu (ilçe hizmet işyeri/ toplam il hizmet işyeri) 

 Üretici hizmetlerdeki işyerlerinin yoğunluğu (ilçe üretici hizmet işyeri/ toplam il üretici hizmet 
işyeri) değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

9.1.6.1. Merkez İş Alanı (MİA) 

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda; Bursa İli’nin merkez ilçelerini oluşturan Osmangazi, Yıldırım ve 
Nilüfer İlçelerini kapsayan bölge, Bursa’nın Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiştir. 
Bursa yerleşim alanının merkezinde yer alan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerini kapsayan bölge 
Hizmetler Sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ve çalışan nüfusun yoğunluğu itibarıyla Bursa İli’nin 
Merkezi İş Alanını (MİA) oluşturmaktadır. 
Bursa İli ilçe merkezlerinde toplam çalışan nüfusun %76’sı, toplam hizmetlerde çalışan nüfusun ise % 
76’sı, toplam hizmetler sektöründeki işyerlerinin % 62.83’ü, İl’deki üretici hizmetlerdeki işyerlerinin % 
81.9’u bu üç ilçede yer almaktadır. 
Bursa İli’nin merkezi iş alanını (MİA) oluşturan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer alt merkezlerinde 
Hizmetler Sektörünün durumu şöyledir; 
Hizmetler sektöründeki işyerlerinin mekansal dağılımı ve gelişme eğilimlerinin ortaya konması 
açısından örnek olarak Bursa İli’nin MİA bölgesi seçilmiştir. 
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MİA bölgesinde yer alan hizmetler sektöründeki işyerlerinin mekansal dağılımı irdelendiğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bursa İli’nde hizmetler sektöründeki bütün alt sektörlerdeki (Dağıtıcı, Üretici, Tüketici, Toplumsal, 
Sosyal ve Kişisel Hizmetler ile İnşaat Yapım Hizmetleri) işyerlerinin büyük kısmı Bursa İli’nin 3 merkez 
ilçesinden orta kısmında yer alan Osmangazi İlçesi’nde toplanmıştır. Osmangazi İlçesi merkez 
bölgesinin (MİA) çekirdeğini oluşturmaktadır. 
Osmangazi İlçe merkezi yerleşim alanının merkezinde yer alan Eski Hanlar Bölgesi ve bu alanı 
çevreleyen bölge ile bu alanlara ulaşımı sağlayan ana ulaşım aksları çevresindeki kısımlar Bursa 
yerleşim alanında bütün hizmetler sektörlerindeki işyerlerinin en yoğun yer seçtiği alanlardır. Bu 
bölgede yer alan işyerlerinin hizmet çapı Bursa İli’ndeki bütün yerleşim alanlarının yanı sıra il dışındaki 
yakın çevredeki bazı yerleşim alanlarını da kapsamaktadır. 
Bursa İli’nin MİA bölgesinin çekirdeğini oluşturan bu bölge ilin tarihi geçmişinde de en eski ticaret 
bölgesidir. İçinde bu tarihi geçmişin korunan örnekleri olan Eski Hanları barındırmaktadır. 
Hanlar bölgesi ve çevreleyen alanlarda yer alan doku ilin ve kentin en yoğun ve en eski yerleşim 
bölgeleri olmaları nedeniyle gelişen ve farklılaşan taleplerin ihtiyaçlarına yeterince cevap 
verememektedir. Ulaşım ve otopark sorunlarına, binaların eskimesine, sıkışık ve yoğun doku 
nedeniyle binaların yenilenme imkanlarının kısıtlı olmasına bağlı nedenlerle hizmetler sektöründeki 
işyerleri kent merkezinin dışındaki yeni gelişen bölgelere kayma eğilimindedir. 
Bölgenin mevcut dokusunda ana ulaşım aksları üzerinde yer alan ve 5- 10 yıl öncesine kadar en cazip 
konumlu işyerleri, işhanlarında bile önemli sayıda boşalma olduğu gözlenmektedir. 
MİA bölgesinde yer alan işyerlerinin yoğun olduğu ana akslar Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, 
Cumhuriyet Caddesi, Altıparmak Caddesi, Gazcılar ve Uluyol Caddeleri ile MİA’ya ulaşan ve kent 
içinden geçen Ankara, İzmir ve İstanbul karayolu bağlantılarıdır. 
Dağıtıcı, üretici ve tüketici hizmetler işyerleri, merkez bölgelerinde Bursa kent yerleşim alanının planlı 
gelişen ve orta- üst gelir gruplarının yer seçtiği batı bölgesine doğru kayma eğilimi göstermektedir. 
Son 10 yılda Nilüfer İlçe yerleşim alanında hizmet işyerlerinin sayısındaki hızlı artış bu eğilimi 
doğrulamaktadır. 
Yıldırım İlçesi Bursa kent yerleşim alanının doğu bölgesinde yer alması ve genellikle alt gelir 
gruplarının yer seçtiği, düzensiz yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge olması nedeniyle Bursa kent 
merkezinden kayma eğiliminde olan hizmetler işyerleri için cazibe merkezi olamamaktadır. 
İlçe nüfusunun hızlı artışına karşılık ilçe merkezindeki hizmetler sektörünün aynı hızla gelişememesi 
bu eğilimi kanıtlamaktadır. 
 

9.1.6.2. MİA’nın Alt Merkezleri 

 
Osmangazi 
 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %37’si Osmangazi İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 57’lik bir paya sahiptir. 

 İl genelinde nüfusu en fazla olan ve sanayi işyerlerinin yoğun olduğu ilçedir. Sanayide ve 
hizmetlerde çalışan ilçe nüfusu Bursa İl genelinde 1.sıradadır. 

 Bursa İli genelinde ve merkezi iş alanı alt merkezleri içinde Hizmetler Sektörünün bütün alt 
sektörlerindeki işyerlerinin ve çalışan nüfusun en yoğun olduğu alandır. MİA alanının 
çekirdeğini oluşturmaktadır. 

 Hizmetler sektöründeki işyerleri İl hizmet toplamının % 39.09’unu, çalışan nüfusu ise İl hizmet 
toplamının % 37’sini oluşturmaktadır. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında en büyük payı % 62.31 ile Dağıtıcı 
Hizmetler oluşturmaktadır. 2. sırada % 13.96 ile Üretici Hizmetler, 3. sırayı % 13.41 ile İnşaat 
Yapım Hizmetleri almaktadır. 
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 İl genelinde toptan ve perakende ticaret işyerlerinin, yönetim birimlerinin, finans 
kurumlarının, sigorta şirketlerinin en yoğun ve üst düzeyde olduğu ilçedir. 

 İlçe’de Hizmet işgücü yoğunluğu 57’dir. 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 3.1’dir. 
 
Yıldırım 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %29’u Yıldırım İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki sektörler toplamı içinde % 55 paya sahiptir. Hizmet 
işgücü yoğunluğu açısından MİA bölgesinde en fazla değere sahip 2.alt merkezdir. 

 İl genelinde nüfus büyüklüğü ve sanayide çalışan nüfus büyüklüğü açısından İl’de 2.sırada yer 
almaktadır. Bursa İli genelinde ve MİA bölgesinde Hizmet sektöründe çalışan işgücü 
yoğunluğu ve işyeri yoğunluğu açısından ise Osmangazi’den sonra 2. sıradadır. 

 Hizmet sektöründe çalışan nüfus il hizmet çalışanları toplamı içinde % 27.73, hizmet iş yerleri 
ise İl hizmet toplamı içinde % 16’lık paya sahiptir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında 1. sırada % 77.34 ile Dağıtıcı 
Hizmetler, 2. sırada %11.35 ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırada % 5.75 ile Üretici Hizmetler 
yer almaktadır. İlçe’de en az paya sahip alt sektör % 2.44 ile Toplum Hizmetleri, Sosyal ve 
Kişisel Hizmetler sektörüdür. 

 İlçe’de Toptan ve Perakende Ticaret işyerleri, Nakliyat Firmaları, İnşaat Yapım firmaları, 
Finans Kurumları gelişmiş, ancak Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri diğer MİA alt 
merkezlerine göre fazla gelişmemiştir. 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 55’dir. Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan 
sayısı 6’dır. 

 
Nilüfer 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %10’u Nilüfer İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 61’lik paya sahiptir ve 1. 
sektördür. Hizmet işgücü yoğunluğu ve işyerleri sıralamasında MİA’daki en düşük değere 
sahip alt merkezdir. Diğer MİA merkezlerine göre daha yeni tarihli yerleşim bölgesidir. 

 İlçe nüfusu itibarıyla ilde Osmangazi ve Yıldırım’dan sonra 3. sıradadır. Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi, Hasanağa, Kayapa, Çalı, Görükle, Dericiler Sanayi Bölgesi, Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi gibi önemli sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar ilçede yer almaktadır. Sanayide çalışan 
ilçe nüfusu il genelinde 3. sıradadır. 

 Bursa İli genelinde ve merkezi iş alanı alt merkezleri içinde Hizmetler sektöründeki işyerleri 
yoğunluğu ve çalışan nüfus açısından MİA ve İl genelinde 3. sıradadır. Hizmet işgücünde il 
içinde % 11, hizmet işyerleri içinde % 6.7 paya sahiptir. 

 İlçedeki Hizmetler sektöründeki iş yerleri sıralamasında en büyük yoğunluk % 60.69 ile 
Dağıtıcı Hizmetlerdedir. 2. sırayı % 16.16 ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırayı % 12.9 ile 
Üretici Hizmetler almaktadır. İlçe’deki Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler alt 
sektöründe çalışan nüfus, ilçedeki Hizmet çalışanları toplamı içinde % 40.86’lık pay ile en 
büyük kesimi oluşturmaktadır. Hizmet alt sektörlerinde çalışan nüfus itibarıyla 2. sırayı % 
26.05 ile Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller işyerlerinde çalışan nüfus 
almaktadır. 

 Toptan ve Perakende Ticaret, Nakliyat Firmaları, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Finans 
Kurumları, işyerleri ilçe’de ve il’de önemli bir konuma sahiptir. 

 İlçe’de Hizmet işgücü yoğunluğu 61’dir.Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan 
sayısı 5.8’dir. 
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9.1.6.3. II. Derece Merkezler 

 
İnegöl 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %6’sı İnegöl İlçe merkezindedir. 

 Hizmetler sektöründe çalışanlar ilçedeki sektörler toplamı içinde % 46’lık paya sahiptir. 
Hizmet işgücü yoğunluğu sıralamasında MİA ve Büyükşehir sınırları içindeki diğer alt 
merkezlerin altındadır. 

 İl genelinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçelerinden sonra nüfusu en fazla olan 4. ilçedir. 
Sanayisi gelişmiştir. Sanayide çalışan iş gücü itibarıyla ilde 4. sırada yer almaktadır. 

 Bursa İli genelinde Hizmet sektöründe çalışan nüfus yoğunluğu açısından MİA alt 
merkezlerinden sonra 4. sıradadır. 

 Hizmet sektöründe çalışan nüfus İl hizmet çalışanları toplamı içinde % 4.9, işyerleri ise İl 
hizmet toplamı içinde % 8.3’lük paya sahiptir. 

 İlçe’deki hizmet alt sektörlerindeki işyerleri arasında % 70.6 ile Dağıtıcı Hizmetler önemli bir 
yere sahiptir. 2. sırada % 15.03 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler, 3. sırada % 8.32 ile Üretici 
Hizmetler yer almaktadır. 

 Dayanıklı ev aletleri, Manifatura, Ev Tekstili, Taşımacılık, Kargo Firmaları, Akaryakıt Satış, Zirai 
Ürünler Ticareti İşyerleri, Toptan ve Perakende işyerleri yoğunluktadır. 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 46’dir. 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 2.1’dir. 
 
Gemlik 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %3.6’sı Gemlik İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçe merkezindeki toplam sektör çalışanları içinde % 64’lük paya 
sahiptir. Hizmet işgücü yoğunluğu MİA bölgesindeki ilçelerden daha azdır. 

 Nüfusu Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl İlçesinden sonra 5. sıradadır. Limanları ve ülke 
çapında büyük sanayi tesislerinin olması nedeniyle ilde önemli bir konuma sahiptir. 

 Bursa İli genelinde Hizmetler sektöründe çalışan nüfus yoğunluğu ve işyerleri açısından MİA 
dışında kalan alt merkezler sıralamasında İnegöl ve M. Kemalpaşa’dan sonra yer almaktadır. 

 Hizmet sektöründe çalışan nüfus il hizmet sektörü toplamında % 4.03, işyerleri ise il hizmet 
toplamı içinde % 4.16’lık paya sahiptir. 

 İlçedeki hizmet alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 65.94 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. 
sırada, %13.82 ile İnşaat Yapım Hizmetleri 2., % 8.38 ile Üretici Hizmetler 3. sıradadır. En az 
payı % 3.78 ile Tüketici Hizmetlerdedir. 

 Toptan Gıda ile Taşımacılık, Servis, Kargo işyerleri ilçede ön plana çıkmaktadır. 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 64’dür. 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 3.5’dir. 
 
Karacabey 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %2.2’si Karacabey İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışan işgücü ilçedeki toplam sektörler içinde % 52 paya sahiptir. İlçedeki 
tarımsal faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle ilçedeki hakim sektör % 66 ile tarım sektörüdür. 
Hizmetler sektörü 2. sıradadır. 

 İl genelinde yetiştirilen ürün ve hayvan varlığı itibarıyla 1. sıradadır. İlçede yer alan sanayi 
tesisleri tarımsal ağırlıklıdır. Ülke ve uluslararası ölçekte üretim yapan gıda firmaları yer 
almaktadır. 

 Bursa İli genelinde Hizmetler Sektörü işyerleri dağılımında % 3 paya, hizmetler işgücü 
dağılımında ise il toplamı içinde % 2.04 paya sahiptir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 74.63 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. 
sıradadır. Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler % 7.41 ile 2. sırada, Üretici Hizmetler 
% 6.83 ile 3. sıradadır. 
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 İlçe’de taşımacılık, Servis, Kargo işyerleri, Zirai Ürünler, Tarım Ürünleri Ticareti ile Akaryakıt 
Tesisleri gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 52’dir. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.4’dür. 
 
M. Kemalpaşa 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 2.5’i M.Kemalpaşa İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçe merkezindeki toplam sektörler içinde %65 paya sahiptir. 

 Bursa İli genelinde hizmet işgücü dağılımında % 2.9 , işyerleri sıralamasında ise % 4.6 pay ile 
MİA alt merkezleri ve İnegöl’den sonra en büyük paya sahiptir ve 5.sıradadır. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında Dağıtıcı Hizmetler % 60.14 ile 1. 
sırada, Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler % 17.95 ile 2. sırada, Üretici Hizmetler 
% 10.05 ile 3. sıradadır. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde işgücü dağılımında ise Dağıtıcı Hizmetler % 44.2 ile 1. 
sırada, Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Otellerde çalışanlar % 30.8 ile 2. sıradadır. 

 İlçe’deki hizmetler sektöründe Tarım ve Zirai Ürünler ve Hayvancılık Ticareti, Taşımacılık, 
Kargo, Servis İşyerleri, Toptan Gıda Ticareti gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmetler işgücü yoğunluğu 65’dir. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’dür. 
 

9.1.6.4. III. Derece Merkezler 

 
Mudanya 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.17’si Mudanya İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 72’lik paya sahiptir. Bursa 
kent merkezine yakın konumda bulunması nedeniyle hizmetler sektörü ilçede1. sıradadır. 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 1.5 pay ile işyerleri sıralamasında ise il 
genelinde % 1.9 pay ile alt sıralarda yer almaktadır. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 72.35 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. 
sırada, % 14.15 ile Üretici Hizmetler 2. sırada, % 7.64 ile Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel 
Hizmetler 3. sırada, % 5.84 ile Tüketici Hizmetler 4. sıradadır. 

 İlçe’de Toptan ve Perakende ticaret, Otel ve Lokanta işyerleri, Zirai Ürünler Ticareti 
gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 72’dir. Hizmet işyerlerinde ortalama çalışan sayısı 2.02’dir. 
 
İznik 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.08’i İznik İlçe merkezindedir.Hizmet 
sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 26.9 paya sahiptir ve 1.sıradadır. 
Tarım potansiyeli ve verimliliği Bursa İli içinde en yüksek yerlerden birisidir. İlçe toplamında 
(kır+kent) tarım işgücü %78 ile hakim sektördür. 

 Bursa ili genelinde hizmet işgücü dağılımında %1.16 ile alt sıralardadır. Hizmet işyerleri 
yoğunluk sıralamasında ise İl’de %1.8 paya sahiptir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında %65.10 ile dağıtıcı hizmetler 
1.sırada, &17 ile inşaat yapım hizmetleri 2.sırada, toplum, sosyal ve kişisel hizmetler %7.41 ile 
3.sıradadır. 

 İlçe’de toptan gıda ticareti, zirai ürünler- tarım ürünleri ve hayvancılık ticareti, akaryakıt 
tesisleri gelişmiştir. 

 İlçe’de hizmet gücü yoğunluğu 26.9’dur. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’tür. 
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Yenişehir 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.55’i Yenişehir İlçe merkezindedir. 

 Hizmetler sektöründe çalışana işgücü İlçe’deki toplam sektörler içinde % 60’lık pay ile 
1.sıradadır. İlçedeki tarım potansiyelinin yüksek olması nedeniyle tarımsal uğraşlar yoğundur. 
Tarım sektörünün ilçe (kır+kent) toplamı içindeki payı %71’dir. 

 Bursa İli genelinde hizmet işgücü dağılımında % 1.6, işyerleri yoğunluğu sıralamasında %2.4 
ile tarımsal uğraşların yoğunluğu açısından benzer niteliklere sahip Karacabey ve Mustafa 
Kemalpaşa ilçelerinin gerisindedir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde işyerleri dağılımında %68.14 ile dağıtıcı hizmetler 
1.sırada, %15.79 ile toplum, sosyal ve kişisel hizmetler 2.sırada, %7.48 ile üretici hizmetler 
3.sırada yer almaktadır. Tüketici hizmetler %3.60 ile alt sıradadır. 

 İlçe’deki hizmet işyerleri arasında taşımacılık firmaları, toptan gıda ticareti, zirai ürünler- 
tarım ürünleri ticareti gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu: 60’dır. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’tür. 
 
Orhangazi 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 2.4’ü Orhangazi İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 54 paya sahiptir. İlçe tarım 
potansiyelinin yüksek ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle sektörel dağılımda ilçe 
toplamında (kır+kent) tarım % 52 ile hakim sektördür. 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 2.26, işyeri yoğunluk sıralamasında % 3.16 ile 
MİA alt merkezleri dışında İnegöl, M. Kemalpaşa ve Gemlik’ten sonra gelmektedir. 

 Bursa- Yalova karayolu üzerinde ve İstanbul’a yakın konumda yer alması İlçe’nin cazibesini 
artırmakta ve gelişmesini hızlandırmaktadır. Ancak tarımsal potansiyeli ve İznik Gölü Koruma 
Havzasında yer alması bu gelişmeyi kısıtlamaktadır. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında Dağıtıcı Hizmetler % 70.34 ile 1. 
sırada, Toplum Hizmetleri Sosyal ve Kişisel Hizmetleri % 10.43 ile 2. sırada, İnşaat Yapım 
Hizmetleri % 8.94 ile 3. sıradadır. En alt sırada Üretici Hizmetler yer almaktadır. 

 İlçe’deki hizmetler sektörü işyerleri arasında Toptan Gıda Ticareti, Nakliye Firmaları, 
Manifatura Ev Tekstili Ticareti, Akaryakıt Tesisleri, İnşaat Malzemeleri ticareti gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 54’dür. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.6’dır. 
 
Kestel 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.84’ü Kestel İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışan işgücü İlçe merkezindeki toplam sektörleri içinde % 48 paya 
sahiptir ve 1.sıradadır. İlçede tarımsal uğraşların yoğun olması, sanayi de önemli 
gelişmelerinin olması ve ilçenin Bursa kent merkezine bitişik konumda bulunması nedeni ile 
hizmetler sektörü diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. İlçe işgücü (kır+kent) toplamında ise 
hakim sektör % 46 ile tarımdır. 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 1.56 ile düşük bir paya sahiptir. MİA 
bölgesine yakın olması nedeniyle hizmet işyerleri gelişmemiştir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 71.32 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. 
sırada, İnşaat Yapım Hizmetleri % 17.16 ile 2. sırada, Üretici Hizmetler % 10.05 ile 3. sıradadır. 
Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler İlçe’de zayıftır. 

 İlçe’de hizmetler sektöründe tarım ve zirai ürünler ticareti, toptan gıda ticareti, nakliye 
işyerleri gelişmiştir. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 48’dir. 

 Hizmet işyerlerinde ortalama çalışan sayısı 3.8’dir. 
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Gürsu 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.2’si Gürsu İlçe merkezindedir. 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 56 paya sahiptir ve 1. 
sıradadır. İlçe’deki tarım potansiyeli ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle ilçe 
toplamındaki (kır+kent) işgücü içinde ise tarım sektörü % 41 ile 1. sıradadır. 

 Bursa İli genelinde hizmetler işgücü dağılımında % 1.18 ile alt sıralarda yer almaktadır. MİA 
bölgesine yakın konumda ve ulaşımın kolay olması nedeni ile hizmet işyerleri gelişememiştir. 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörleri arasında % 69.09 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. sırada, % 22.40 ile 
İnşaat Yapım Hizmetleri 2. sırada, % 6.94 ile Üretici Hizmetler 3. sıradadır. Toplum, Sosyal ve 
Kişisel Hizmetler İlçe’de gelişememiştir. 

 İlçe’de tarım ve zirai ürünler ticareti, toptan gıda, inşaat malzemeleri, nakliye işyerleri 
yoğunluktadır. 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 56’dır. 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 3.4’dür. 
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Şekil 61Bursa İli’nde Merkez Kademelenmesi 
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Şekil 62Bursa Merkez Bölgesinde Dağıtıcı Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 63 Bursa Merkez Bölgesinde Üretici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 64 Bursa Merkez Bölgesinde Tüketici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 65 Bursa Merkez Bölgesinde Sosyal Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 66 Bursa Merkez Bölgesinde İnşaat Yapım Hizmetlerindeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 67 Bursa Merkez Bölgesinde Hizmetler Sektöründeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı
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9.1.7. HİZMETLER FAALİYETLERİNİN MEKANSAL GELİŞME EĞİLİMLERİ 

 
Bursa İli’nde, ilçe merkezleri yerleşim alanlarında yer alan hizmetler sektörü işyerlerinin mekanda yer 
seçme eğilimleri ile ilgili genel tespitler şöyledir; 

 Perakende ticaret işyerleri, üretici hizmet işyerlerinin büyük kısmı ile tüketici hizmet 
işyerlerinin önemli bir bölümü yerleşim alanlarının merkez bölgelerinde genellikle ana ulaşım 
aksları ve bunların uzantıları üzerinde yer seçmişlerdir. 

 Perakende ticaret birimleri ile tüketici hizmet işyerleri özellikle ana akslar üzerindeki binaların 
zemin katlarında yer seçerken, üretici hizmetlerin büyük kısmı ana akslara cepheli iş 
hanlarının veya binaların üst katlarında yer almaktadır. 

 İl’deki büyük alışveriş merkezleri Bursa merkez ilçeleri olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 
İlçeleri ile İnegöl ve Gemlik İlçelerinde yer almaktadır. 

 Alışveriş merkezleri genellikle karayolu kenarında veya karayoluna yakın veya kısa mesafeli 
bağlantılı kent içi ana ulaşım aksları üzerinde ve yerleşim alanları içinde yer almıştır. 

 Alışveriş merkezleri bulundukları yerleşim alanı içindeki perakende ticaret ve tüketici ticaret 
faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle orta ve üst gelir gurubunun alışveriş 
faaliyetlerinin bu merkeze yönelmesi nedeniyle yerleşim alanı içindeki mevcut ticari 
faaliyetler olumsuz şekilde etkilenmektedir. 

 Üretici hizmet işyerleri ise toptan ve perakende ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ve yakın 
çevrelerinde yer seçme eğilimindedir. 

 Toptan ticaret faaliyetleri genellikle yerleşim alanlarının merkez bölgesi çevresinde kentin 
giriş ve çıkışlarındaki ana ulaşım aksları kenarında veya karayoluna kolay ulaşılır kısımlarda 
yer seçmektedir. 

 Toptan ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşim alanlarında işyerleri mekansal yer 
seçiminde örgütlenerek site bünyesinde bir araya gelmişlerdir. 

 Tüketici hizmetler işyerlerinin büyük bölümü yerleşim alanlarının merkez bölgelerinde, 
perakende ticaret ve üretici hizmetlerin yoğun olduğu alanlarda veya bu alanların yakın 
çevrelerinde gelişmiştir. 

 Toplumsal hizmetler ve sosyal- kişisel hizmetler işyerlerinin yer seçme eğilimleri diğer 
hizmetler işyerleri kadar yerleşim alanlarının merkezi bölgelerine bağımlı değildir. Özellikle 
büyük ölçekli olanlar kent merkezlerinde geniş ve rantabıl alan bulunamaması nedeniyle 
yerleşim alanlarının kenar bölgelerinde ana ulaşım aksları üzerinde veya yakınında yer 
seçmektedir. 

 

9.1.8. HİZMETLER SEKTÖRÜ SENTEZ SONUCU 

 
Bursa İli Bütününde Merkezler Arası Dengeli Gelişmenin Sağlanması Kapsamında 
Merkezlerin Kademelenmesi ve İlçe Merkezlerinin Güçlendirilmesi, 

 İlçe Merkezlerinde ticaret ve hizmetler istihdamının arttırılması  

 İlçelerde ticaret ve hizmet sektöründe girişimciliğin desteklenmesi 

 İlçe merkezlerinde kentsel hizmetlerin geliştirilmesi 

 Çok Merkezli mekansal gelişme için kaliteli erişimin sağlanması hedefleri doğrultusunda 
gerçekleştirilebilir görünmektedir. 

İlçe Merkezlerinde, merkez potansiyelleri doğrultusunda girişimciliğin arttırılabilmesi için kentsel ve 
toplumsal hizmetler düzeyinin yükseltilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Kentsel hizmetler toplumsal 
hizmetlerin artırılması, girişimciliğin artırılması, istihdamın da artmasını sağlıyacaktır. Sonuç olarak 
hedef 6 ya erişimi sağlıyacak  projeler birbirleriyle bağlantılıdır. Diğer yandan Bursa İli’nde hizmetler 
sektörünün alt dalı niteliğinde olan turizm faaliyetlerinin gelişmesi, turizmin destek faaliyetleri olan 
lokanta,kafe,otel vb. faaliyetleri yürüten işletmelerin sayı ve kalite artışıyla yakından ilişkilidir. Ticaret 
ve Hizmetler Sektörü analitik çalışmalarında turizmi destekleyen bu faaliyetlerin İl bütününde yeterli 
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düzeyde olmadığı görülmektedir. Kadın ve genç girişimcilerin lokanta –kafe gibi küçük ölçekli 
işletmeler için özellikle desteklenmeleri işgücüne kadınların katılımının artmasında önem taşıyacaktır. 
Mal üretimi ve hizmet sağlama işlerinin çok yakından bağlantılı olduğu da bilinmektedir.   
Merkezlerarası kademelenme sağlama amacıyla İlçelerde geliştirilecek hizmet sektörü aynı zamanda 
tarımsal alanda yapılan üretim ve dağıtım faaliyetlerinin etkin işleyişine yardımcı olacaktır. Tarımsal 
yapı GZFT analizlerinde zayıf yönler kapsamında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır; 
 
Tarımsal ürünün üretim, kontrol ve pazarlama sürecinde yaşanan sorunlar  

 Uluslararası standartlarda  birçok ürünün yetiştirilme ve ihraç  potansiyeli  olmasına rağmen, 
üretim, kontrol, ambalaj ve paketleme tesisleri ile “ihracat organizasyonu”  eksikliği 
nedeniyle özellikle Avrupa pazarlarına  girilememesi 

 Tarımsal ürünlerin ihracatında, katkı ve kalıntı analizi yapan laboratuarların yetersizliği ve 
mevcut laboratuarlardaki akredite eksikliğidir. 

 
Aynı analizde yer alan  İhracat organizasyonu yapan firma ve Laboratuar yetersizliği  yanı sıra 
“Sektörler ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği; alınan kararların bütünleştirilememesi ”  ifadesi 
de  açık olarak hizmetler sektöründeki yetersizliğe işaret etmektedir. 
Sosyal donatıların il ölçeğinde, dengeli dağılımının sağlanması, daha yaygın etkin bir yapıya 
kavuşturulması için ; 

 Kır-kent arası ulaşımın iyileştirilmesi 

 Sosyal Hizmetlere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi, ihtiyaçlara cevap verecek 
düzenlemeler yapılması  

 Kırsal karakterli yerleşimlerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi 

 Kentsel hizmetlerde işgücü niteliğinin arttırılması;  

 Sosyal Hizmetlere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi, ihtiyaçlara cevap verecek 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Kentsel ve toplumsal hizmetler, yaşam kalitesinin temel bileşenleri olarak, yerleşik nüfusun 
ihtiyaçlarına cevap vermelerinin yanı sıra il dışından gelmesi muhtemel yatırımlar için de çekici 
olacak, ekonomiyi canlı tutacak ve uluslararası rekabet edebilirlik düzeyini yükseltecektir.  
Kırsal karakterli yerleşimlerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi 
Kırsal yerleşmelerde yaşam kalitesini yükseltme amacıyla yapılacak eğitim hizmetleri iyileştirmelerine 
Bursa İli kapsamındaki yerleşmelerin tamamında ihtiyaç vardır. Rekabetçi ekonominin gerektirdiği 
çağdaş, yenilik, yaratıcılığı teşvik eden ve esnekliği yükseltmeye çalışan bir eğitim içeriğine ulaşılması 
21. yy da zorunlu görünmektedir. Bu hedef üst ölçekli planların hedefleri arasında da yer almaktadır. 
Kentsel hizmetlerde işgücü niteliğinin arttırılması;  
Kentlerin ticari başarılarında, yeterli ve iyi eğitimli işgücü, çekici yaşam standartları, özel ve kamu 
kuruluşlarında yenilik, yaratıcılık ve esneklik faktörlerinin önemi bilinmektedir. 
 

9.2. BURSA İLİ’NDE İMALAT SANAYİ VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİ 

9.2.1. SANAYİ SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

 
Bursa sanayi gelişimi 1960 sonrası ilk OSB’nin Bursa’da kurulmasıyla ivme kazanmaya başlamıştır. 
“Organize sanayi bölgeleri”, “sanayi bölgeleri”, “küçük sanayi siteleri” ile “konut dışı kentsel çalışma 
alanları”, il genelinde sanayi sektörünün gelişim gösterdiği alanlardır. Ayrıca, Gemlik ilçesi sınırlarında 
serbest bölge bulunmaktadır. 
Bursa organize sanayi bölgeleri açısından Türkiye’nin en zengin kentlerinden biridir. 12’si faal 13 
organize sanayi bölgesi kurulmuş durumdadır. Bir organize sanayi bölgesi bölgesinin planlama 
çalışmaları devam etmektedir. Organize sanayi bölgelerinin bir bölümü baştan OSB olarak (BTSO OSB, 
İnegöl OSB gibi) kurulmuş,  bir bölümü ise sanayi bölgelerinden OSB’ye (Nilüfer OSB, Hasanağa OSB, 
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Gürsu ve Kestel OSB gibi) dönüştürülmüştür. Bursa da sanayi alanları toplamı 7826 hektardır (Tablo 
57). 
 
Tablo 57 Sanayi alanları dağılımı 

 

 
 
 
Sanayi alanları dağılımında organize sanayi alanları %41 ile en yüksek payı almaktadır. (Organize 
sanayi bölgeleri alanlarına planlama çalışması devam eden Tekstil Boyahaneleri OSB alanı 191 ha 
olarak dahildir) Sanayi bölgelerinin oranı %26’dır. %18 ile 3. Sırada yer alan konut dışı kentsel çalışma 
alanları ise sanayi dışı kullanımlara da olanak sağladığından bütünüyle sanayi alanı potansiyeli 
taşımamaktadır (Şekil 67). 
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Şekil 68 Planlı sanayi alanları dağılım grafiği 

 
Sanayi alanlarının ilçelere dağılımlarında Nilüfer sanayi alanlarının en yoğun olduğu (%31) ilçe 
konumundadır. Osmangazi, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, Karacabey 
ve Mustafakemalpaşa sanayi gelişiminin olduğu ilçelerdir. İznik ve dağ yöresi olarak tanımlanan güney 
ilçeler sanayinin gelişmediği ilçelerdir. Dağ yöresinde ulaşım ve topoğrafik özelliklere bağlı olarak 
sanayi gelişimi gerçekleşmemiştir (Şekil 68). 
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Şekil 69 Sanayi alanlarının ilçelere dağılım oranları 

 
Kentte kurulmuş 13 adet OSB’den  (12 adedi faaliyette), 4 ü Nilüfer, 2’şer adeti M.Kemalpaşa ve 
İnegölde, 1 er adedi de Kestel, Gürsu, Yenişehir ve Osmangazi de yer almaktadır.  Toplam OSB alanı 
3219 ha’dır (Şekil 69), (Tablo 58).  
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Tablo 58 Organize sanayi bölgeleri 
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Şekil 70 Organize sanayi bölgeleri dağılımı 

 
Organize sanayi bölgelerinin doluluk oranlarına bakıldığında merkezde yer alan organize sanayi 
bölgelerinin doluluk oranlarının yüksek olduğu, İnegöl OSB dışında merkeze uzak organize sanayi 
bölgelerinde doluluk oranlarının düşük olduğu görülmektedir (Tablo 59). 
 

Tablo 59 Faal OSB doluluk oranları 
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Şekil 71  Faal OSB doluluk-boşluk durumu 

 
Kentin başlıca faal veya faaliyete geçebilecek durumda olan sanayi bölgeleri; Nilüfer ilçesinde 
Görükle, Kayapa, Çalı, Akçalar ve Hasanağa; İnegölde Yenice, Cerrah ve Kurşunlu; Mustafakemalpaşa-
Kavaklı, Karacabey, Kestel, Gemlik, Orhangazi ve Yenişehirdir. Küçük ölçekli ve mevzi olarak 
planlanmış sanayi alanları sanayi bölgesi kapsamında değerlendirilmemektedir (Şekil 71), (Tablo 60). 
 
Tablo 60 Sanayi bölgeleri doluluk durumları 
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Şekil 72 Bursa ili sanayi bölgeleri dağılımı 

 
Sanayi bölgelerinde doluluk oranı %51’dir. Karacabey, Yenişehir, Kestel, Cerrah, Yenice, Kurşunlu, 
Kayapa, Görükle sanayi bölgeleri doluluk oranları düşük alanlar olup sanayi açısından potansiyel 
taşımaktadır (Şekil 72), (Tablo 60). 
 
 

 
Şekil 73 Sanayi bölgeleri doluluk-boşluk durumu 
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Sanayi bölgeleri dışında sanayi amaçlı mevzi imar planlarıyla oluşmuş sanayi alanları ile 1/5.000 ve 
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanı olarak planlanmış ancak uygulama imar planı 
yapılmamış sanayi alanları bulunmaktadır. Orhangazi de 106 ha,  Nilüfer İrfaniye bölgesinde 153 ha 
sanayi alanında 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca 1/100.000 ölçekli çevre 
düzeni planı değişikliği ile onaylanan Deri OSB’nin güneyinde ve bu alana bitişik 223 ha küçük ve orta 
ölçekli sanayi alanı bulunmaktadır. Karacabey’in batısında 1/25.000 ölçekli planlarda yer alan 103 ha 
ve 33 ha sanayi bölgesi tanımlı alanlarda, tarımsal amaçlı tesisler ve besihane türü yapılaşmalar 
öngörülmektedir.  
Bursa ilinde 15 faal küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar Yıldırımda otosansit ve bıçakçılar KSS, 
Nilüferde Beşevler ve Dökümcüler dokumacılar KSS, Mustafakemalpaşada Mustafakemalpaşa ve 
Tepecik KSS, Karacabey I ve II KSS ile Kestel, Gürsu, İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik küçük 
sanayi siteleridir. Küçük sanayi siteleri alanı toplamı 380 ha’dır. 
 
 

 
Şekil 74 Küçük sanayi siteleri doluluk-boşluk oranı 

 
Tablo 61 Küçük sanayi siteleri doluluk durumu 
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Küçük sanayi siteleri dışında kent içerisinde küçük sanayi alanları planlanmış durumdadır. Başlıcaları 
Yıldırımda Duaçınarı küçük sanatlar bölgesi, Kestel’de BESOB, Nilüferde Beşevler İlave Küçük sanayi 
alanı, Osmangazi de Geçit Küçük sanayi alanı ve Mustafakemalpaşa da Yalıntaş Küçük sanayi alanıdır. 
KSS dışı küçük sanayi alanı büyüklüğü 761 ha’dır. Kestel BESOB, 366 ha brüt alanda TOKİ işbirliği ile 
inşaatına başlanmış olup küçük sanayi sitesi olarak faaliyete geçecektir. Duaçınarı bölgesi kentin en 
eski sanayi bölgelerinden olup yoğun bir şekilde yapılaşmış durumdadır. Geçit’te planlı küçük sanayi 
alanı 86 ha sanayi parseli alanına sahip olup küçük sanayi amaçlı yapılaşma henüz başlamamıştır. 
Alanda az sayıda geri dönüşüm tesisleri ile diğer imalat sanayi kuruluşu bulunmaktadır. 
Sanayi fonksiyonu yanında ticaret ve diğer kullanımlarında yer alabildiği konut dışı kentsel çalışma 
alanları özellikle ana ulaşım aksları boyunca yer almaktadır. Bu alanların bir bölümü sanayi alanı 
olarak gelişmeye başlamış ancak ticaret ve diğer servis ve hizmet alanlarının yer almasına olanak 
sağlamak amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmüştür. İmalat ve pazarlama 
imkanlarının birlikte yer almasına da olanak sağlayan söz konusu kullanım özellikle ana ulaşım aksları 
üzerinde yer seçmektedir. Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanan alan toplamı 1388 ha’dır. 
Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tanımlı alanlardan Ovaakça ve Gemlik’te planlı alanlar sanayi 
bölgesi planlanmış ancak ana ulaşım aksı üzerinde bulunmaları nedeniyle ticaret ve depolama-lojistik 
gibi taleplerinde karşılanmasına olanak sağlamak amacıyla konut dışı kentsel çalışma alana 
dönüştürülmüştür. Yine Nilüfer ilçesi Başköy bölgesinde mevzi olarak ve tarımsal amaçlı yapılanma 
amaçlı planlanmış konut dışı kentsel çalışma alanlarında sanayi gelişimi görülmüştür. İrfaniye 
Bölgesinde nazım imar planlarında öngörülen sanayi alanlarına bağlı olarak söz konusu alanlarında 
sanayi alanına dönüştürülmesi yönünde talepler bulunmaktadır. 
Nilüfer ilçesinde özellikle İzmir Yolu üzerinde planlı konut dışı kentsel çalışma alanlarında ticaret 
fonksiyonu ağırlıklı olarak gelişim göstermektedir. Uludağ üniversitesinden batıya doğru gidildikçe 
konut dışı kentsel çalışma alanlarında imalata yönelik tesisler artmakta olup bu bölgede henüz 
uygulama imar planı bulunmayan konut dışı kentsel çalışma alanları bulunmaktadır. 
Osmangazi ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde planlı konut dışı kentsel çalışma alanlarında özellikle 
DOSAB’a kadar olan bölgede ticarete yönelik yatırımlar ağırlıktadır. DOSAB’ın kuzeyinde Ovaakça ve 
Gemlik istikametinde imalat ve depolama-lojistike yönelik yapılanmalar gözlenmektedir. Gemlikten 
Bursa istikametine doğru ana ulaşım aksı boyunca ağaç ürünlerine yönelik tesisler ve depolama 
alanları ağırlıklı olarak göze çarpmaktadır. 
İnegöl ilçesinde Ankara Yolu üzerinde özellikle mobilya sektörüne yönelik showroomlar gelişme 
göstermektedir. Güzergah boyunca bölgede plansız gelişen sanayi tesisleri yanında imalata yönelik 
yeni tesislerde yer almaktadır. Yenişehir de planlı konut dışı kentsel çalışma alanlarında imalat 
sanayiye yönelik tesisler yer almaktadır ancak söz konusu alanların doluluk oranı düşüktür. 
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde konut dışı kentsel çalışma alanları mevzi planlar şeklinde 
olup özellikle İzmir Yoluna cepheli alanlarda yoğunlaşmaktadır. 
Bursa’da imalat sanayi alt sektörleri dağılımında tekstil ve otomotiv sektörlerinin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Bu sektörleri, gıda, mobilya, makine ve metal eşya sektörleri izlemektedir. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçeler ticaret sanayi odalarından alınan bilgiler doğrultusunda 
Bursa’da mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli olarak sınıflandırılan 5.908 imalat sanayi kuruluşu 
bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 221.947 kişi olarak belirlenmiştir (Tablo 62.). 
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Tablo 62  İmalat sanayi alt sektörleri firma ve çalışan sayıları-2011 

 
 
Bu tanımlamaya göre kent bütünündeki firmaların büyük çoğunluğunu toplam firma sayısının %84’ü 
ile mikro (1-9 çalışan) ve küçük (10-49 çalışan) ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Buna karşılık mikro 
ve küçük ölçekli işletmelerde çalışanların toplam çalışan içindeki oranı %32’dir. 
 
 

 
Şekil 75 İmalat sanayi firmalarının büyüklüklerine göre sınıflandırılması 
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Şekil 76 çalışanların mikro-küçük-orta-büyük firmalarda göre dağılımı-2011 

 
 
 

Şekil 77 Bursa ili imalat sanayi alt sektörlerine göre firma ve çalışan sayısı oranları 

 
Kentin ağırlıklı sektörleri firma ve çalışan sayıları bakımından motorlu kara taşıtları imalatı, tekstil 
ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, mobilya imalatı, makine imalatı ve metal 
eşya imalatı olarak öne çıkmaktadır. Tekstil ve motorlu kara taşıtları imalatına ait firmalar toplam 
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firmaların %41’ini, bu sektörlerde çalışan sayıları toplam çalışan sayısının %57’sini oluşturmaktadır. 
Tekstil ve motorlu kara taşıtları imalatı sektörlerinin kent için önemi açıktır. 
Önde gelen sektörlerin kentteki dağılımları incelendiğinde; 
Motorlu kara taşıtları imalatı firma sayıları bakımından Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik 
ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışan sayıları açısından bakıldığında Nilüfer, Osmangazi, Gemlik ve 
Orhangazi olarak sıralanmaktadır. Yıldırım bütün sektörler açısında mikro ve küçük işletmelerin yer 
aldığı bir ilçedir. Orhangazi sayıca az olmasına karşın önemli otomotiv firmalarının yer aldığı bir 
ilçedir. 
Tekstil imalatı firma sayıları bakımından Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ilçelerinde 
yoğunlaşmaktadır. Çalışan sayıları açısından Osmangazi, Nilüfer, Kestel, İnegöl ve Yıldırım olarak 
sıralanmaktadır. 
Gıda imalatı firma sayıları bakımından Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, İnegöl olarak sıralanmaktadır. 
Çalışan sayıları açısından Karacabey, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, Mustafakemalpaşa olarak 
sıralanmaktadır. Merkez ilçeler ile Gemlik gıda üzerine küçük işletmelerin sayıca çok olduğu ilçelerdir. 
Özellikle kentin batısına doğru gidildikçe gıda sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı 
görülmektedir. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ülke ölçeğinde gıda sektörünün önde gelen 
firmalarının tercih ettiği ilçelerdir. 
Giyim Eşyası İmalatı firma sayılarında Yıldırım ve Osmangazi’de, çalışan sayıları bakımından 
Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım olarak sıralanmaktadır.  
Makine İmalatı ve Metal Eşya İmalatında Nilüfer ve Osmangazi ilçeleri firma ve çalışan sayılarında 
ağırlıklı ilçelerdir. 
Mobilya imalatında İnegöl ilçesinin firma ve çalışan sayılarında önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. 
 

9.2.2. SANAYİNİN KÜMELENME ÖZELLİKLERİ 

 
Bursa İlindeki imalat sanayinin farklı imalat türlerine göre mekânsal dağılımlarının küme oluşturup 
oluşturmadıklarına dair hazırlanan raporda (Çubukçu, 2012) imalat sanayinin; mekânsal dağılım, 
alansal büyüklükler ve çalışan sayıları bakımından kümelenme özelliği gösterip göstermediği 
incelenmiştir.  “Raporda bağımsız imalat birimlerinin mekansal olarak kümelenme eğilimleri analiz 
edilmiştir. Analizlerde En Yakın Komşu Analizi, Moran’ın I Endeksi ve Getis-Ord Analizi temel 
mekansal istatistik yöntemleri olarak belirlenmiştir. 
Çalışma kapsamında incelenen alanda; sanayi sektörlerinden 15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı; 
17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı; 24 kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri 
ile Suni Elyaf  İmalatı; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer 
Mineral Ürünlerin İmalatı; 27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı; 28 kodlu 
Makine ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya Sanayi; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve 
Teçhizatı İmalat ve 36 kodlu Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar 
sektörlerinin yüksek düzeyde mekansal  kümelenme oluşturdukları anlaşılmaktadır. 
20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri 
Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı; 39 kodlu Yeniden Değerlendirme ve 21 kodlu Kağıt 
Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı ve sektörleri ise orta düzeyde mekansal  kümelenme 
oluşturdukları söylenebilir.  
19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı; 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 
Cihazların İmalatı; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı; 34 kodlu Motorlu 
Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörlerinin mekansal 
dağılımlarında mekansal kümelenme çok düşüktür ve dağılımlar rastlantısala yakındır. 22 kodlu Basım 
ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması sektörü ise mekanda dağınık olarak 
bulunmaktadır. 
Çalışma kapsamında bulunan tesislerin farklı öznitelikler açısından (alansal büyüklük ve çalışan sayısı) 
biraradalığının test edilmesinde Moran’ın I Endeksi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki 23 
imalat sektörü içinde; 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı  sektörü; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı 
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sektörü; 19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 21 kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt 
Ürünlerinin İmalatı sektörü; 24 kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf  İmalatı sektörü; 25 
kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektörü; 27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri 
İmalatı sektörü; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya Sanayi sektörü; 29 kodlu Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu Mobilya İmalatı, Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörü ve 37 kodlu Yeniden Değerlendirme sektörünün alansal 
büyüklük olarak tanımlanmış öznitelik açısından yüksek düzeyde mekansal kümelenme gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren alansal açıdan benzer büyüklükteki işletmeler 
mekansal olarak kümeler oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile alansal açıdan küçük işletmeler aynı 
sektörde faaliyet gösteren diğer küçük işletmeler ile, büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte 
konumlanmaktadır. 15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektöründe ise alan büyüklüğüne bağlı 
kümelenme orta düzeydedir. 
20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri 
Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı 
Medyanın Çoğaltılması sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı sektörü; 
31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi 
Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı sektörü; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 
(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektöründe ise alansal büyüklük olarak tanımlanmış 
öznitelik açısından mekansal kümelenmeler istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu 
sektörlerde alansal olarak küçük işletmelerin küçük işletmelerle, büyük işletmelerin ise büyük 
işletmeler ile birlikte bulunmadığı tespitine varılmıştır. 
Çalışan sayıları dikkate alındığında ise; çalışma kapsamındaki 23 imalat sektörü içinde; 17 kodlu 
Tekstil Ürünleri İmalatı  sektörü; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı sektörü; 21 kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt 
ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı sektörü; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektörü; 28 kodlu 
Makine ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya Sanayi sektörü; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine 
ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar 
sektörü ve 39 kodlu Yeniden Değerlendirme sektörünün çalışan sayısı olarak tanımlanmış öznitelik 
açısından yüksek düzeyde mekansal kümelenme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet 
gösteren çalışan sayısı açıdan benzer büyüklükteki işletmeler mekansal olarak kümeler 
oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile çalışan sayısı açısından küçük işletmeler aynı sektörde faaliyet 
gösteren diğer küçük işletmeler ile, büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte 
konumlanmaktadır. 
15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörü; 20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 
İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörü; 24 
kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf  İmalatı sektörü ve 27 kodlu Ana Metal ve 
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı sektörlerinde ise çalışan sayısına bağlı kümelenme orta 
düzeydedir. 
19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı 
Medyanın Çoğaltılması sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı sektörü; 
31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi 
Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı sektörü; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 
(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektöründe ise çalışan sayısı olarak tanımlanmış 
öznitelik açısından mekansal kümelenmeler istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu 
sektörlerde çalışan sayısı açısından küçük işletmelerin küçük işletmelerle, büyük işletmelerin ise 
büyük işletmeler ile birlikte bulunmadığı tespitine varılmıştır. 
Moran’ın I Endeksi ile elde edilen bu tespitlerinin mekansal ifadeleri Getis-Ord yerel istatistiği 
değerleri hesaplanarak elde edilmiştir. Çalışma kapsamında bulunan 23 imalat sektöründe faaliyet 
gösteren bağımsız imalat birimlerinin benzer öznitelikler açısından biraradalığını tespit etmek için ayrı 
ayrı Getis-Ord yerel istatistiği, Gi*, değerleri alansal büyüklük ve çalışan sayıları ile hesaplanmış ve 
haritalaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yüksek düzey kümelerin hem Bursa kent makrofomu içinde 
ya da yakınında, hem de il çeperinde oluştuğunu göstermektedir. Ancak oluşan kümleler nitelik olarak 
fark göstermektedir. Kent merkezindeki mekansal küme oluşumlarında baskın karakter düşük alansal 
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büyüklük ve düşük çalışan sayıları iken il çeperine doğru gidildikçe yüksek alansal büyüklük ve yüksek 
çalışan sayıları gözlemlenmektedir. 
Son olarak, bu çalışma kapsamındaki mekansal küme ifadesinin, sanayi kümeleşmesi ile birebir 
örtüşmediği ancak yakından ilişkili olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Sanayi kümeleri pek çok 
farklı bileşenin biraradalığını ifade ederken, mekansal kümelenme ise coğrafi konum, mesafe ve 
benzer öznitelik odaklı bir kavramdır. Ancak dünya üzerindeki tüm başarılı küme örneklerinde en 
önemli bileşenler coğrafi konum ve mesafe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, benzer 
öznitelikteki tesislerin coğrafi yakınlıklarına temellenen mekansal küme oluşumları sanayi 
kümelenmesinin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında tespit edilen mekansal 
kümelerin sanayi kümelerine dönüştürülmesi ancak doğru politikaların üretilmesi ile mümkün 
olacaktır. (Çubukçu, 2011).   
 
 

Şekil 78 Gıda imalatı kümelenme özellikleri 

 
 

 
Şekil 79 Tekstil imalatı kümelenme özellikleri 
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Şekil 80 Metal eşya imalatı kümelenme özellikleri 

 
 

 
 
Şekil 81 Makine imalatı kümelenme özellikleri 

 

 
Şekil 82 Motorlu kara taşıtları imalatı kümelenme özellikleri 
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Şekil 83 Mobilya imalatı kümelenme özellikleri 

 

9.2.3. MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

 
Kuzeybatı Anadolu Maden provensine (Balıkesir-Kütahya-Uşak-Eskişehir) komşu olan Bursa ili, doğal 
kaynaklar açısından ikinci derece önemli bir konumdadır. İl sınırları içerisinde asbest, bor tuzu, kalker, 
dolomit, kaolen, korundum, manyezit ve talktan oluşan endüstriyel hammaddeler, linyit rezervi, sıcak 
su ve maden suyu kaynağı ile demir, wolfram, antimuan, altın, boksit, krom, bakır, kurşun, çinko, 
manganez ve molibdenden oluşan metalik maden yatağı veya zuhuru bulunmaktadır. Geçmişte 
işletilmiş olan bazı yataklar ekonomik olma özelliklerini kaybetmeleri nedeniyle şu anda 
işletilmemektedir. Özellikle doğal kaynaklardan olan metalik madenlerin tamamı işletilmemektedir. 
Bunda düşük tenör-rezerv ilişkisinin yanı sıra bu metallerin yurt dışından daha kolay ve ekonomik 
sağlanmasının etkisi bulunmaktadır. 
 
 
 



281 
 

Şekil 84  Bursa'da çıkarılan maden türleri 

 
Endüstriyel Hammaddeler: 
İlin güney, güneybatı ve güneydoğusunda birçok maden yatağı bulunmaktadır. Bu maden yatakları, 
magmatik kayaçların etrafında yaşlı metamorfik birimler içinde yer almaktadır. Bursa İli M.Kemalpaşa 
İlçesi Türkiye’de bor madeni üretilen dört yerleşim yerinden biridir. Bunun yanında mermer üretimi 
de Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki diğer madencili faaliyetlerindendir. Tuğla-kiremit hammaddesi 
Gemlik, Orhaneli, İznik, Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde çıkarılan endüstriyel hammaddelerdendir. 
Korund ve asbest  Orhaneli’de işlenmekte, alçıtaşı, kireçtaşı ve çimento hammaddesi Gemlik’te 
çıkarılmakta ve üretilmektedir. Ayrıca Mudanya ve Kestel’de de çimento hammaddesi üretilmektedir. 
 
Metalik Madenler: 
İl genelinde üretilen madenler krom, antimiyan, nikel metalleri ve az miktarlarda da altındır. Volfram  
madeni Uludağ’da çıkarılmakta ve son yıllara kadar üretimi devam etmekteydi. Ancak günümüzde 
volfram madeni çıkarılmamaktadır.  
 
Enerji Madenleri: 
Enerji madeni olarak linyitin çıkarıldığı Keles, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçeleri madenin rezerv 
alanlarının bulunduğu ilçelerdir. 
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Şekil 85 Bursa ili maden haritası 

 

9.2.4. PLANLAMA ALANININ MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

9.2.4.1. Doğal ve Kültürel Yapı ile Etkileşim 

 
Bursa ilinin doğal ve kültürel değerleri ile zemin özelliklerine yönelik doğal yapı sentez çalışmasında 
halihazır durum aşağıdaki başlıklarda sınıflandırılmıştır. 

 Doğal değerleri nedeniyle yasalarla tanımlı koruma alanları 

 Orman ve ekoloji açısından; bütün orman alanları, doğal sit alanları, Ramsar alanı, milli park 
alanları 

 Yerbilimleri açısından; içme suyu alanlarının mutlak-kısa mesafe koruma kuşakları, taşkın 
alanları, sazlık-bataklık, kumul-kumsal alanlar, sıcak, mineralli şişelenmiş kaynak suyu, içme 
suyu, kaynak ve kuyuların koruma kuşakları 

 Toprak ve arazi kullanımı açısından; I.,II., III.,IV., VI. Sınıf tarım toprakları 
 
Bu tanımlamaya göre mevcut ve planlı sanayi alanları incelendiğinde koruma alanları dışında kalan 
bölgeler; İnegöl Mobilyacılar OSB, Mustafakemalpaşa OSB, Gürsu OSB’nin tamamı ile Yenişehir 
OSB’nin güneyi, Nilüfer, BTSO, Deri, Tekstil Boyahaneleri ve Hasanağa OSB’lerin bir bölümü, Akçalar 
sanayi ile yeni planlanan KOTİYAK sanayi alanının bir bölümü, Kayapa sanayi bölgesi, Yenice sanayi 
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bölgesi, İrfaniye sanayi bölgesi (uygulama planı yok), Beşevler KSS, Orhangazi KSS, Duaçınarı küçük 
sanayi bölgesi ve Serbest bölge ile gübre sanayinin olduğu bölge yasalarla tanımlı koruma alanları 
dışında kalmaktadır. Diğer mevcut ve planlı sanayi alanlarının tamamı veya büyük bölümü koruma 
alanı olarak tanımlı bölgelerde kalmaktadır. 
 

 Doğal değerleri nedeniyle kullanımı yasalarla sınırlandırılmış alanlar 
Orman ve ekoloji açısından; 2B alanları, özel orman alanları 
Yerbilimleri açısından; içme suyu havzalarının orta mesafe koruma kuşakları 
Toprak ve arazi kullanımı açısından; III. Ve VII. Sınıf tarım toprakları 
 
Deri, Tekstil Boyahaneleri, Nilüfer ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgelerinin bir bölümü, KOTİYAK ve 
Akçalar Sanayi Bölgelerinin bir bölümü doğal değerleri nedeniyle kullanımı yasalarla sınırlandırılmış 
alanlarda kalmaktadır. 
 

 Yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar  
Alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan alanları, eğim >%50 olan alanlar, miyosen yarı pekişmiş alanlar, 
pasif-potansiyel heyelan, akma ve yamaç eğimi >30-50 derece olan alanlar 
 
Yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar olarak tanımlı alan dışında kalan sanayi alanları Yenişehir ve 
İnegöl Mobilyacılar Organize sanayi bölgeleri, Orhangazi KSS, BESOB sanayi sitesinin kuzey bölümü, 
Serbest bölge ve Gemlik gübre sanayinin olduğu olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Yukarıdaki sınıflandırmalar doğrultusunda Bursa’da mevcut ve planlı sanayi alanlarının büyük 
bölümünün gerek doğal değerleri nedeniyle yasalarla koruma altına alınmış alanlar ile yerbilimleri 
açısından sakıncalı alanlarda kaldığı görülmektedir. Doğal değerler ve yerbilimleri açısından risk 
oluşturmayacak sanayi alanları Yenişehir OSB’nin güneyi, Mobilyacılar OSB’nin kuzey bölümleri, 
Serbest bölge ve Gemlik gübrenin olduğu bölge olarak ortaya çıkmaktadır. İznik gölü güneyinden 
gelerek Gemlik körfezine uzanan aktif fay hattı (KAF) Gemlik körfezinde yer alan sanayiler ve serbest 
bölgenin deprem açısından risk altında olmasına neden olmaktadır. 
 

9.2.4.2. Konut Alanları ile Etkileşim 

 
Sanayi alanları kentin makroformunu doğrudan etkileyen, iskan alanlarının oluşmasında ve 
gelişmesinde doğrudan etkisi olan fonksiyon alanlarıdır.  
Bursa kenti doğal değerleri ve arazi özellikleri nedeniyle ana ulaşım aksları boyunca lineer bir gelişme 
göstermiştir. Bu gelişim süreci iskan alanları ile sanayi ve diğer fonksiyon alanlarının belli bölgelerde iç 
içe girmesi sonucunu doğurmuştur. Sanayi gelişimine bağlı olarak gelişen konut bölgeleri yanında 
sanayi tesisleri ve imalathanelerin ile konut alanlarının bir arada olduğu bölgeler bulunmaktadır. 
Konut alanları ile sanayi alanlarının en yoğun etkileşimde olduğu alanlar kent merkezinde 
görülmektedir. Kent merkezinde Küçükbalıklı bölgesi ve Duaçınarı kentin ilk gelişen sanayi 
alanlarından olup söz konusu alanlarda konut kullanımının da sanayi alanlarıyla birlikte gelişmesiyle 
bu alanlarda konut ve sanayi alanları iç içedir. Küçükbalıklı bölgesi yapılan planlama çalışmalarıyla 
sanayiden arındırılarak dönüşümü hedeflenen bölgelerdendir. Duaçınarı bölgesi küçük sanatlar 
bölgesi olarak varlığına devam etmektedir. Bu bölgenin eski ve sağlıksız dokusu nedeniyle 
sağlıklaştırılması gerekmektedir. Küçükbalıklı bölgesinde imalat dışında çok sayıda küçük sanayi 
işletmesi bulunmaktadır.  
Bölge özellikle oto tamir atölyelerinin yoğun olduğu bir bölgedir. Bölge içerisinde küçük sanayi siteleri 
bulunmaktadır. Otosansit küçük sanayi sitesi bu bölgedeki küçük sanayinin bölge dışına çıkarılması 
için kurulmuş ancak amacına ulaşamamıştır. Yeni kurulan BESOB sanayi sitesinde benzer bir hedef söz 
konusudur.  
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Duaçınarı bölgesi de yine küçük sanayi ile konut alanlarının birlikte olduğu ve dokunun oldukça 
eskidiği bir bölgedir. Bölgenin yapı stoğunun yenilenmesi ve konut fonksiyonundan arındırılarak daha 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde ilgili idare ve bölge sanayicilerinin girişimleri 
bulunmaktadır. 
Gürsu organize sanayi bölgesi kaçak başlayan sanayileşme sonrası OSB alanına dönüştürülmüş bir 
bölgedir. Alan içerisinde mevcut konut alanları bölgenin uygulamalarında sorunlar yaşanmasına 
neden olmaktadır. 
 Bursa ovası olarak tanımlanan Yıldırım ve Gürsu ilçelerinin kuzeyindeki tarım alanlarında yoğun 
şekilde görülen plansız sanayi alanları aynı zamanda yine tarımsal alanlar üzerinde konut alanlarının 
gelişmesi sonucunu doğurmuştur.  
Doğru planlama yapılmaması konut ve sanayi alanlarının birbirlerinden olumsuz etkilenmeleri 
sonucunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle sanayi bölgeleri yakınında planlanan konut alanları 
hatalı yer seçimleri sonucu sanayiden olumsuz etkilenebilmektedir. İnegöl de konut alanlarının 
sanayiden kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalması, yine BTSO ve Nilüfer OSB’lerin yarattığı kirliliğin 
konut alanlarını olumsuz etkilemesi bu etkileşimin bariz örneklerini oluşturmaktadır. 
 

9.2.4.3. Ulaşım ve Altyapı ile Etkileşim 

 
Bursa ulaşım çeşitliliği açısından karayolu ağırlıklı bir kenttir. Kentte demiryolu bulunmamakta, 
denizyolu ve hava ulaşımı ise yeterince gerçekleştirilememektedir. Karayolu ulaşımı kentin en önemli 
ulaşım sistemi olması yanında kentin şekillenmesinde de en önemli etkenlerden biridir. 
Sanayi tesisleri gerek hammadde ulaşımı ve gerekse mamul madde sevkiyatında ağırlıklı olarak 
karayolu ile taşımacılık yapma gereksinimleri sanayi gelişiminin ana ulaşım aksları üzerinde olması 
sonucunu doğurmuştur. Kentin ana ulaşım aksları olan İstanbul-Ankara-İzmir hatları sanayi 
bölgelerinin de en yoğun olduğu bölgelerdir. Ayrıca Mudanya Yolu, Eski Balıkesir Yolu ve Bandırma 
Yolu da ulaşılabilirlik açısından sanayi tesislerinin yoğun ilgi gösterdiği alanlardır. 
Karayolu taşımacılığının yoğun olması kentin ana ulaşım akslarında yoğun bir ağır vasıta trafiğinin 
yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle liman ve serbest bölgenin Gemlikte olması zaten yoğun bir 
aks olan İstanbul yolunda ağır vasıta araç yoğunluğunun daha da artması sonucunu doğurmaktadır. 
Bursa çevreyolunun tamamlanmış olmasıyla birlikte kent içinde ağır vasıta yoğunluğu çevreyoluna 
aktarılmış kent merkezi bu anlamda kısmen rahatlatılmıştır. Yapımı planlanan İstanbul-İzmir 
otoyolunun Bursa’dan geçmesi karayolu taşımacılığı açısından kenti rahatlatacaktır. 
Yapılması düşünülen hızlı tren projesinin yük taşımacılığına da olanak sağlayacak şekilde tasarlanması 
sanayi kenti Bursa için olumlu bir adım olacaktır. Ayrıca demiryolu ağının liman ve havaalanı ile 
ilişkilendirilmesi sanayinin hammadde ve mamul taşımacılığında maliyet ve ulaşım kolaylığı açısından 
alternatifler geliştirmesine olanak sağlayacaktır.  
Kente uzak olması nedeniyle kullanılamayan Yenişehir Havaalanı ile kent merkezinde yer alan 
Yunuseli havaalanlarının kargo ve yolcu kullanımına kazandırılması kentin ulaşım sorunlarının 
çözümüne de olumlu katkı sağlayacaktır. 
 

9.2.4.4. Diğer Ekonomik Sektörler ile Etkileşim 

 
Bursa, sanayileşmede ülkenin önde gelen kentlerinden biridir. Geleneksel olarak tekstil kenti olan 
Bursa yatırım ve teşviklerle sanayi sektöründe hızlı bir gelişim göstermiştir. 
Kentin zemin özellikleri incelendiğinde yüksek eğimli dağlık alanlar arasında verimli ve geniş tarımsal 
niteliği yüksek ovalardan oluştuğu görülmektedir. Kentin ilk gelişimi de Uludağ’ın kuzey yamaçlarında 
olup ova alanları tarımsal amaçlı kullanılmıştır.  
Kentte yaşanan hızlı sanayileşme beraberinde tarım sektörünün gerilemesine, kente yaşanan hızlı ve 
yoğun göç ile tarımsal alanların tarım dışı kullanıma açılmasına neden olmuştur. Özellikle Yıldırım ve 
Gürsu ilçelerinin kuzeyindeki tarım alanları yoğun olarak sanayi ve konut baskısı yaşamaktadırlar.  



285 
 

Kentte yer alan organize sanayi bölgeleri ve sanayi bölgelerinin bir bölümü tarımsal niteliği bulunan 
alanlar üzerinde kurulmuştur. DOSAB, GÜSAB, KOSAB, İnegöl OSB ile Kestel, Çalı, Karacabey, 
Orhangazi, Mustafakemalpaşa sanayi bölgeleri tarımsal niteliği bulunan alanlarda gelişen sanayi 
alanlarının başlıcalarıdır. 
Kent merkezine yakın alanlarda daha önceleri sanayinin ağırlıkta olduğu bölgelerde kentsel rantın 
yükselmesine bağlı olarak ticaret ve hizmetler sektörüne dönüşüm gözlenmektedir. Bu değişimin en 
açık görüldüğü bölge kent merkezinden kuzey yönünde Yeni Yalova Yolu üzerinde görülmektedir. Bu 
bölgede önemli alışveriş merkezlerinin, ulusal ve uluslararası ölçekte ticaret merkezleri, özellikle 
otomotiv showroomları, otel ve konaklama tesisleri ile diğer sektörlerin ticaret fonksiyonu için bu 
bölgeyi tercih etmeleri bölgede dönüşümü hızlandırmaktadır. 
 

9.2.5. SANAYİ YERLEŞMELERİ AÇISINDAN BURSA İLİ FARKLI KARAKTERİSTİK BÖLGELERİ 

 
Bursa İli imalat sanayinin mekânsal dağılımı ve özelliklerine bağlı olarak 6 karakteristik bölge halinde 
değerlendirilmiştir. 

 Merkez Alt Bölgesi: Kentin imalat sanayi dokusunu yoğun biçimde yansıtan, sürekliliği ve 
bütünlüğü olan Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Mudanya ilçelerini kapsayan 
bölge, 

 Gemlik Alt Bölgesi: Sahip olduğu liman, lojistik merkez ve serbest bölge ile farklı özelliklere 
sahip bölge, 

 İznik-Orhangazi Alt Bölgesi: Kentin kuzeyinde İznik Gölü çevresinde sanayi potansiyeli fazla 
olmayan İznik ilçesi ile sayı olarak az ancak önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi 
İlçelerini kapsayan bölge, 

 İnegöl-Yenişehir Alt Bölgesi: Kentin doğusunda organize sanayi bölgeleri ile gelişen, Yenişehir 
havaalanı ve demiryolu projesinin etki alanında olan Yenişehir ve İnegöl İlçelerini kapsayan 
bölge, 

 Karacabey-Mustafakemalpaşa Alt Bölgesi: Kentin batısında özellikle gıda ağırlıklı önemli 
firmaların yerseçimi yaptığı Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerini kapsayan ova bölgesi, 

 Dağ Yöresi Alt Bölgesi: Kentin güney bölümünde sanayi gelişiminin olmadığı ancak madencilik 
açısından önemli potansiyele sahip Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ilçelerini 
kapsayan bölge. 

 

9.2.6. SANAYİ ve MADENCİLİK SEKTÖRÜ SENTEZ SONUCU 

 
Bursa sanayi gelişmişlik açısından ülkenin önde gelen kentlerinden biridir. Ülkede en fazla organize 
sanayi bölgesi olan kentlerinden olması, yine sanayinin plansız olarak başlasa da sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi siteleri ile gelişmesi sanayi alanlarının ıslahı ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, ortak 
altyapı ve yatırımlarda bulunabilme, rekabet gücünü geliştirme alternatiflerin ortaya çıkmasına 
olanak sağlayacaktır. 
 

 Kapasitesi Etkin Kullanılacak Alanlar: 
Bursa mevcut sanayi varlığı yanında planlı sanayi alanları açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. 
Kentte faal 12 OSB’nin doluluk oranı %71’dir. Ayrıca 1 OSB planlama aşamasındadır. Organize sanayi 
bölgelerinin 2/3’ü doludur. 
Kentte mevcut sanayi alanlarının yaklaşık %49’u boş durumdadır. Ayrıca üst ölçekli planlarda sanayi 
alanı olarak öngörülmüş ancak henüz uygulamaya geçmemiş sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Yine 
küçük sanayi sitelerinde doluluk oranı %85’tir. Ayrıca BESOB, Geçit küçük sanayi alanları uygulamaya 
açık, ancak henüz yapılaşması tamamlanmamış alanlardır. 
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 Plansız ve Düzensiz Gelişen Sanayi Alanları: 
Hızlı sanayileşme süreci ve ucuz arsa maliyeti ile sanayi türlerine bağlı zemin suyu kullanımı ihtiyacının 
karşılanması gibi nedenler özellikle ova koruma kapsamındaki alanlarda plansız sanayi alanlarının 
ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Özellikle Yıldırım, Gürsu ve Osmangazi sınırlarında tarımsal 
değeri yüksek alanlarda gelişen sanayi alanları tarım topraklarının niteliğini kaybetmesine ve 
kirlenmesine, zemin suyu seviyesinin düşmesine ve ürün çeşitliliğinin azalmasına neden olmuştur. 
Plansız ve düzensiz gelişen diğer sanayi alanları Yenice yolu Çalı-Yaylacık aksı üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Yenice yolu üzerinde geçmiş dönemlerde hazırlanan planlar doğrultusunda 
yapılaşmalar olmuş ancak planın iptal edilmesi ile bu bölgede sanayi tesisleri plansız duruma 
düşmüştür.  
Çalı-Yaylacık aksında bölgede boş sanayi alanları bulunmasına rağmen özellikle arsa maliyetlerine 
bağlı olarak kaçak yapılaşmalar yaşanmaktadır. 
Plansız gelişen sanayi alanlarından kaynaklanan çevre sorunları yanında sanayi bölgelerinde altyapı ve 
arıtma kullanılmamasına bağlı olarak çevre kirliliği yaşanmaktadır. Hatalı yer seçimleri ve gerekli 
önlemlerin alınmaması gibi nedenlerle BTSO OSB ve İnegöl OSB nin olduğu bölgelerde hava kirliliği 
oranları yüksek çıkmaktadır. 
Küçükbalıklı Bölgesinde sanayi alanları ile konut alanları iç içe girmiş durumdadır. Söz konusu bölgede 
imar planlarında sanayi gelişimi ön görülmemekte ve bu alanların dönüşümü hedeflenmektedir. 
Ayrıca Gürsu OSB alanı içerisinde de konut alanlarının olması uygulama da sorunlar yaşanmasına 
neden olmaktadır. 
 

 Dönüşüm Potansiyeli Bulunan Alanlar: 
Yeni Yalova Yolu sanayinin ilk geliştiği alanlardandır. Artan kentsel rantlar ve güzergah boyunca 
giderek ticaret ve showroom fonksiyonlarının ağırlık kazanması ile Sanatral Garaj ile Demirtaş OSB ye 
kadar olan bölgede dönüşüm potansiyeli mevcuttur.  
Ayrıca Küçük Balıklı bölgesi de hem plan kararları ile hemde merkeze yakın olması ve konut alanları ile 
imalat ve tamir atölyelerinin iç içe bulunması nedeniyle dönüşümü ön görülen alanlar olarak 
belirlenebilir. 
 

 Sağlıklaştırılması Gereken Alanlar 
Özellikle Duaçınarı küçük sanatlar bölgesi kentin en eski sanayi alanlarından olması nedeniyle çöküntü 
bölgesi görünümündedir. Dar sokaklar, eskimiş ve yoğun yapı stoğu bölgeyi sağlıksız kılmaktadır. 
Bölgede sanayiciler ve belediye girişimleri ile yapı stoğunun yenilenmesi ve bölgenin daha sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulması yönünde girişimler bulunmaktadır.  
 

 Çevresel Risk Oluşturabilecek Sanayi Alanları 
Özellikle Gemlik bölgesinde yer alan azot ve gübre fabrikası niteliği ve fay hattı üzerinde bulunması 
nedeniyle risk oluşturan önemli alanlardır. 
Sanayi bölgeleri ile bazı organize sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinin olmaması, olanların 
işletilmemesi, tarım alanları üzerinde plansız gelişen sanayi alanları çevre sorunları ve toprak kirliliği 
yaratan önemli unsurlardır. 
Başta İnegöl OSB olmak üzere organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanlarında kirletici ve hava kirliliği 
yaratan tesislerin gerekli önlemleri almamaları, konut alanlarının hatalı yer seçiminin de etkisiyle bu 
alanların yakınında yer alan konut bölgeleri üzerinde kirletici etki doğurabilmektedir. 
 

 Madencilik 
Kentin güneyinde yer alan ilçeler topoğrafik özelliklerine bağlı olarak sanayi gelişimi olmamıştır. 
Ancak söz konusu bölgede zengin maden yataklarının olması bölgede madencilik faaliyetlerinin 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Başlıca maden türleri bor, kömür, krom ve mermerdir. Ayrıca 
taşocağı işletmeleri de oldukça fazladır. Kent merkezine yakın bölgelerde de artan taşocağı işletmeleri 
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doğayı tahrip etmenin yanında görsel olarak da olumsuz bir görüntü yaratabilmektedir. Özellikle 
Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi de yer alan taş ocakları kent merkezinden görülüp algılanabilmektedir.  
Madencilik faaliyetlerinde mevzuattaki açıklardan ve maden çıkarılabilecek alan sınırlaması olmaması 
nedeniyle özellikle orman alanları içlerinde çok sayıda maden işletmesi orman alanlarını tahrip 
etmektedir. Maden sahalarının kapatılmasından sonra alanın rehabilite edilmemesi sonucu doğal 
alanlarda fiziksel ve görsel olumsuzluklara yol açmaktadır. 
 

9.3. BURSA İLİ’NDE TARIM SEKTÖRÜ 

9.3.1. Organik Tarım Alanları ve Üretim Durumu 

 
Bursa İl Gıda  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden (BİGTHM) 17.Ocak.2012 tarihinde elde edilebilen 
ve sadece işletme sayıları, alanı ve işletmelerin bulunduğu yerleşim birimi (Köy adları) adından oluşan 
tablosal  veriler kullanılarak Bursa İli Organik Tarım Alanları ve İşletme sayılarına ilişkin veriler ilçe 
bazlı oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler ışığında 215 işletmede 11.471,29 dekar alanda organik 
tarım üretimi gerçekleştirildiği  belirlenmiştir. Organik tarım üretiminde  Orhaneli (4.987,53 dekar), 
Büyükorhan (2.811,08 dekar ) ve Keles (955,06) İlçeleri  üretim alanı bakımından İlk üç sırayı 
almaktadır.  
Organik tarım 13 ilçede, 65 tür ürün, 215 üretici tarafından yapılmaktadır. Bursa’da organik üretim 
olarak en fazla çilek yetiştirilmektedir. Çilek yetiştirilen alan 1.337 dekardır (BİGTHM brifing raporu 
2010). Bunların yanında organik  kiraz, yonca, yulaf üretimleri ile Keles İlçesinde  organik yumurta 
üreticiliği de yapılmaktadır.  
Ancak Organik tarım alanlarının konumuna, yetiştiriciliği yapılan ürünler ve üretim miktarları elde 
edilemediğinden  Organik tarım alanlarına ilişkin sayısal veri sadece  İlçeler bazında üretim alanı ve 
işletme sayıları  bilgilerini içermektedir (Tablo 63). 
 
Tablo 63 Bursa İli Organik Tarım Alan ve İşletme Sayıları (BİGTHM, 2011 Verisi ) 

 

İlçeler 
Organik Tarım 
Alanları (da) 

İşletme Sayısı 

Büyükorhan 2811,08 49 

Gemlik 15,00 1 

Gürsu - - 

Harmancık - - 

İnegöl - - 

İznik 282,52 4 

Karacabey 286,85 1 

Keles 955,06 34 

Kestel 130,10 14 

M.Kemalpaşa 28,83 1 

Mudanya 573,39 2 

Nilüfer 18,80 2 

Orhaneli 4987,53 47 

Orhangazi 147,46 3 

Osmangazi 737,37 56 

Yenişehir 497,30 1 

Yıldırım - - 

TOPLAM 11471,29 215 
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9.3.2. Küçükbaş Hayvancılığı 

 
Bursa’da hayvancılık oldukça önemli bir tarımsal faaliyettir. Özellikle Karacabey İlçesi’nin bu üretim 
kolunda geleneksel bir üstünlüğü vardır. Tarıma dayalı sanayi olarak hayvancılık ürünlerini işleyen 
fabrikalar da bu bölgede yoğunlaşmıştır. Bursa’da küçükbaş hayvancılığı ile ilgili bilgiler “Gıda, Tarım 
Hayvancılık İl Müdürlüğü (İGTHM) Brifing Raporları” kullanılarak üretilmiştir. Brifing raporları her yıl 
İGTHM tarafından yayınlanmakta ve bir önceki yıla ait Bursa İl genelindeki tarımsal performansı 
ortaya koymaktadır. Küçükbaş hayvancılık koyun ve keçisi yetiştiriciliği olarak gruplanmıştır. Gelecek 
yıllara ilişkin projeksiyon yapabilmek için regresyon tekniğinden faydalanılmıştır. 1999-2009 yıllarına 
ilişkin verilere göre Bursa ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile Bursa’nın et ihtiyacı 
karşılanamayacaktır. Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre ortalama 10 kg/yıl kişi başı kırmızı et 
tüketildiği ve bunun da ¼’ünü küçükbaş havyan tüketiminin oluşturduğu bilindiğine göre, 2020 yılında 
Bursa’da küçükbaş hayvan sayısı 94.130; nüfusun küçükbaş hayvan talebi ise 795.175 adet olacaktır. 
Söz konusu açık ülke içinden kolaylıkla karşılanabilir. Ancak ülkemizin diğer bölgelerinde de benzer 
durumların oluşabilmesi ihtimaline karşın en azından bu açığın kapatılması için gerekli önlemlerin 
şimdiden alınması Bursa İli için faydalı olacaktır.  Hayvancılığın özellikle de Orhaneli, Keles, Harmancık 
ve Büyükorhan ilçelerinde Küçük baş hayvancılığı  desteklenerek  ve verimlilik düzeylerinin arttırılması 
ile bu sorunlar kısmen çözülebilir. Mevcut mera alanlarının korunması kapasitelerinin artırılması  
yanında yeni mera alanlarının oluşturulması da oldukça önemlidir.   
 

9.3.3. Büyükbaş Hayvancılığı 

 
Büyükbaş hayvancılık insan beslenmesinde önemli olan hayvansal proteinlerin elde edilmesinde 
oldukça önemli olduğundan, gıda politikalarının uygulanmasında oldukça önemlidir. Büyükbaş 
hayvancılığı olarak  manda yetiştiriciliği, kültür sığırı yetiştiriciliği, melez sığır yetiştiriciliği ve yerli sığır 
yetiştiriciliği ele alınarak değerlendirilmiştir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili benzer istatistiksel 
tahminleme büyük baş hayvancılığı içinde gerçekleştirilmiştir.   Türkiye’de ortalama et tüketimi TÜİK 
verilerine göre 10 kg/yıl dır. Bunun dörtte birini küçükbaş hayvan et tüketimi oluşturmaktadır 
(Gürlük, 2010). O halde ortalama kişi başı 2.5 kg/yıl küçükbaş ve 7,5 kg/yıl büyükbaş hayvan eti 
tüketilmektedir. Bursa İli için de benzer rakamlar dikkate alınarak   (TÜİK internet sayfası, 
www.tuik.gov.tr) büyükbaş hayvan sayıları ile nüfusun ihtiyaç duyacağı büyükbaş hayvan sayısı yıllara 
göre ilişkilendirildiğinde büyükbaş hayvan sayısının 1999-2020 yılları arasında sadece bir yılda ihtiyaç 
duyulan hayvan sayısının üzerine çıkabildiği belirlenmiştir (Şekil 86) 
 

 

Şekil 86 Bursa İlinde Büyükbaş Hayvan Talebi ve Büyükbaş Hayvan Sayıları Arasındaki İlişki (2010-
2020 tahmin değerleridir) 
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2010-2020 yılları arasında hayvan sayısı %30-35 aralığında arttırılırsa ancak Bursa büyükbaş 
hayvancılığı açısından sorun yaşamayacaktır. Söz konusu açık belirli düzeylerde il dışından hayvan 
transferi ile karşılanabilir. İthalat olmadığı müddetçe bunda sakınca yoktur. Ancak hemen her ilde 
benzer durumlar yaşanabilme olasılığı nedeniyle her ilin belirli oranda kendine yeterli olabilmesi de 
önemlidir. Söz konusu sonuçlar, ilin hayvancılık bakımından potansiyelini ve Büyükbaş  hayvancılığının 
desteklenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Türkiye’de içme sütü tüketimimiz yıllık ortalama 24 litredir. Bu değer üzerinden Bursa ili için 
çıkarsamalar yapılabilir. Bursa ilinde süt üretimi ile talebi arasında günümüzde pek sorun olmasa da 
2020 yılı tahminlerine göre süt üretimi ile talebi eşitlenecektir (Şekil 87). Burada Bursa süt sanayinin 
üretime almış olduğu süt miktarı önem kazanmaktadır. Zira ülke ekonomisinin gelişmesine paralel 
olarak daha katma değerli gıdalara talep artacaktır. Hem kırmızı et hem de süt tüketimindeki talep 
artışına yanıt verebilmek için süt verimliliğimizin artması hem Bursa ili hem de Türkiye için oldukça 
önemli bir konudur.   
 

 
 
Şekil 87Bursa İli Süt üretimi ve Talebi (2010-2020 Tahmin) 

Bursa İli yanı sıra komşu ilimiz Balıkesir süt işleme tesisleri açısından gerek sayı gerekse kapasite 
bakımından ülke genelinde ön sıralarda yer almaktadır. Ulusal pazara yönelik üretim yapan Sütaş, 
Eker, Yörsan ve benzeri tesislerin süt gereksinimlerinin önemli kısmı ilimizden sağlanmaktadır. Gıda 
güvenliği ve uluslararası standartlara haiz mamul üretimini ön planda tutan bu işletmelerin talepleri; 
ilimizdeki süt hayvancılığı tesislerini modernizasyon yatırımlarına ve hayvan varlıklarını da kültür 
ırkına dönüştürme konusunda yönlendirici olmaktadır. 
 

9.3.4. Kanatlı Hayvancılığı 

 
Kırmızı ete alternatif olması bakımından önemli bir yer tutan beyaz ve kanatlı yetiştiriciliği Bursa 
ekonomisi için oldukça önemlidir. Bursa bölgesindeki ve civar il ve ilçelerdeki kanatlı yumurta ve 
kanatlı et işleme tesislerine önemli girdiler sağlar. Bu nedenle kanatlı sektörü de Bursa ekonomisinin 
önemli bir parçasını oluşturur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta olduğu gibi kanatlı sektöründe de 
eğilim analizleri regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Kanatlı sektörü, kaz ördek ve hindi grubu 
sayıları toplamı ile yumurta ve etlik piliç yetiştiriciliği ile gruplandırılmıştır. Geleceğe yönelik 
projeksiyonlar söz konusu regresyon çözümlemesi ile gerçekleştirilmiştir. Kaz-ördek-hindi sayıları 
topluca ele alındığı için regresyon çözümlemesi yapılmamıştır.Elde edilen veriler ışığında kanatlı 
hayvanlardan kaz, ördek ve hindi sayılarında son yıllarda azalma söz konusudur. Broiler (etçi) tipi 
tavuk yetiştiriciliğine alternatif olan diğer kanatlı hayvan sayılarının arttırılmasının gerekli olduğu 
söylenebilir. Eğilim bu şekilde devam ederse 2020’li yıllarda bu tür yetiştiricilik bitme noktasına 
gelebilir.  
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Model sonuçlarına göre, artan etçi tavuk yetiştiriciliği Bursa İli için önemini korumaya devam 
edecektir. Özellikle Marmara Bölgesi’nde artan tavukçuluk işletmeleri, Bursa’yı önemli bir yetiştiricilik 
merkezi haline getirmiştir. Nüfus artışına paralel olarak, Bursa İli kanatlı yetiştiriciliği de gelişmektedir. 
Ancak Bursa İli bu alanda artan talebi karşılayacak potansiyele sahiptir (Şekil 88). İhracat potansiyeli 
bu noktada değerlendirilebilir.  
 
 

 

 

Şekil 88  Bursa İli Etçi (Broiler) Tavukçuluğu Projeksiyonu (2010-2020 tahmin) 

Model sonuçlarına göre yumurta tavukçuluğu 2010 2020 yılları arası dengeli bir yapıya 
kavuşmaktadır. Söz konusu yıllarda sabit oranda bir yetiştiricilik söz konusudur. Ancak aynı yıllarda 
nüfustaki artış talebi de arttırır ise bu durum bir sorun yaratabilir (Şekil 89).    
 

 
 
Şekil 89 Bursa İli Yumurta Tavukçuluğu Projeksiyonu (2010-2020 tahmin). 
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9.3.5. Su Ürünleri, Balıkçılık 

Bursa İli'nin denizlere kıyısı olması ve iç sular bakımından zengin doğal kaynaklara sahip olması, iç su 
ürünleri ve deniz ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bursa'da üretilen toplam su 
ürünleri üretiminin büyük bir miktarı deniz ürünlerinden oluşmaktadır.  
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çok yıllık verilerinden elde edilen verilere göre iç sularda 
yakalanan kerevit miktarı 2000'li yıllarda tükenmiştir. 1980'li yıllarla karşılaştırıldığında sembolik 
değerlerdedir. Kerevit üretiminde meydana gelen düşüş, bu üretimin yoğun olarak yapıldığı Uluabat 
Gölü'nde ortaya çıkan önemli seviyedeki kirlilik artışı ve hastalık nedeniyle olmuştur.  
Deniz balıkları üretiminde meydana gelen düşüş Marmara Denizi'nde avlanan balık miktarındaki 
azalmadan kaynaklanmıştır. Önceki yıllarda yapılan aşırı avcılık sonucu deniz ürünlerinin 
popülâsyonunda azalma meydana gelmiştir. 1980'li yıllarda yılda 13 bin ton civarında deniz balığı 
avlanılabilirken bu değer 1.000 tona kadar düşmüştür.  
İç sularda yakalanan balık sayısı son yıllarda umut verici düzeylerde olsa da bu balıklandırma 
çalışmalarının bir sonucudur. Göllerdeki balık ekosistemin kendi haline bırakılması halinde kirlilik 
nedeniyle bu miktar balık avlanması mümkün değildir. Deniz balıkçılığı ise 1980'li yıllarla 
karşılaştırıldığında 10-12 kat daha küçülme göstermiştir. 
 

9.3.6. Tarımsal İş Gücünün Dağılımı 

 
Tarımsal iş gücünün dağılımı ve işsizlik oranları TÜİK verilerine dayanılarak ortaya konulmuştur. Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik'i kapsayan TR 41 bölgesi 2006 ve 2008 Hane Halkı İşgücü Anketi'nin açıklanan 
sonuçları Tablo 64 ve Tablo 65'de verilmiştir. 
 
Tablo 64 Bölgesel İstihdam (TR 41 Bölgesi) 

Yıllar Aktif nüfus 
(1000) 

İşgücü (1000) İstihdam (1000) İşsiz (1000) İşsizlik oranı (%) 

2006 2537 1297 1198 99 7,6 

2008 2608 1283 1151 132 10,3 
 

 
Tablo 65 Sektörel İstihdam Durumu (TR 41 Bölgesi) 

Ekonominin Sektörleri (%) 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler 

2006 17,3 45,2 37,6 

2008 13,2 42,6 44,2 

 
 
Bursa’nın da içerisinde yer aldığı TR 41 bölgesindeki istihdam değerleri Türkiye ortalaması ile ilgili 
hemen hemen benzerlikler gösterse de, ekonominin sektörlere göre istihdamın durumu Türkiye’deki 
görünümden biraz farklılık göstermektedir. Türkiye’de aktif nüfus içerisinde tarımın payı %24’ler 
civarında iken TR 41 bölgesinde bu oran %17.3’tür. Diğer bir ifadeyle Bursa’nın da içerisinde 
bulunduğu bölge giderek sanayi bölgesi olmaktadır. Bilecik ilinin bu bölgeden çıkarılması halinde 
tarımda istihdam edilme oranlarının çok daha düşük düzeylerde olacağı açıktır. Kırsal kesimden 
sanayiye geçişin kademeli olması gerekliliği bilimsel bir gerçektir. Ancak katma değeri daha yüksek 
olan sanayinin tarıma tercihi daha önceleri bir tarım şehri olan Bursa’da gücünü gittikçe hissettirmeye 
başlamıştır. 
Mevcut kırsal kesimde ise ikincil yapılaşmanın varlığı tarım yapma olanaklarını sınırlandırmaktadır. 
Uluabat gölü ve çevresindeki yapılaşma diğer göllerde de mevcuttur ve evsel ve sanayi atıklarının 
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varlığı daha önce de bahsedildiği gibi balıkçılık üretimini azaltmakta, doğal ekosistemlere zarar 
vermektedir. Bu durumda kırsal sanayinin güçlendirilmesi ile kırsal kesimin yerinde tutulması için 
gereken tedbirlerin alınması gerekirken, doğayla dost üretim yöntemlerinin kırsal sanayi de 
kullanılması gereklidir. Kırsal alanda tarımsal üretime alternatif  gelir getirebilecek sektörler 
araştırılmalı bunlar kırsal aktif nüfusun azaldığı bölgelere entegre edilmelidir. 

 

9.3.7. Tarım Sektörünün Büyüklüklerine Göre Dağılımı 

 
Bursa İlinin tarım sektörünün büyüklüklere göre incelenmesinde değişik parametreler dikkate 
alınmıştır. Bu parametreler başlıklar halinde detaylandırılmıştır. Bunlardan ilki nüfus parametresidir.  
 
 
Nüfus 
Bir ilin nüfusu ve demografik yapısı incelenirken kır ve kentte yaşayan nüfuslar incelenir. Bursa 
merkez ilçeler ve (Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer) diğer ilçeler olmak üzere 17 ilçeye bölünmüştür. İlçe 
nüfuslarına göre bakıldığında merkez ilçeler dışında en kalabalık ilçe İnegöl’dür. Kırsal nüfusu en fazla 
olan ilçe ise Keles ve Büyükorhan (%75,37 ve %75,22) olup; yüzölçümü bakımından en büyük ilçe 
M.Kemalpaşa’dır. Yüzölçümüne göre köy nüfusu yoğunluğu bakımından en sıkışık ilçe Harmancık’tır. 
Hektar başına yaklaşık 10,75 kırsal nüfus düşmektedir. Bu parametrede en geniş alana sahip kırsal 
nüfus Mudanya ilçesi olup; hektar başına düşen kırsal nüfusu yaklaşık 1,73’tür (Tablo 66). 
 
 
Tablo 66 Bursa İli ve İlçeler Düzeyinde Nüfus 

 

İLÇELER 

2010 YILI VERİLERİ 

Yüzölçümü 
(km2) 

Kentsel Nüfus 
% 

 
Kırsal Nüfus 

% 
Toplam 
Nüfus 

Şehir Nüfusu Köy Nüfusu 

B.Orhan 12.743 3.158 9.585 520,03 24,78 75,22 
Gemlik 100.927 92.765 8.162 375,99 91,91 8,09 
Gürsu 57.942 55.131 2.811 110,25 95,15 4,85 
Harmancık 7.894 4.080 3.814 409,98 51,68 48,32 
İnegöl 221.116 167.419 53.697 1.031,26 75,72 24,28 
İznik 44.314 22.610 21.704 736,51 51,02 48,98 
Karacabey 79.229 53.080 26.149 1.296,68 67,00 33,00 
Keles 14.641 3.606 11.035 657,25 24,63 75,37 
Kestel 48.198 38.028 10.170 430,61 78,90 21,10 
Mudanya 71.671 52.325 19.346 333,72 73,01 26,99 
M.K.Paşa 101.412 55.408 46.004 1.761,74 54,64 45,36 
Nilüfer 298.911 285.269 13.642 495,75 95,44 4,56 
Orhaneli 23.530 7.761 15.769 797,90 32,98 67,02 
Orhangazi 75.228 55.688 19.540 602,71 74,03 25,97 
Osmangazi 778.526 764.944 13.582 476,25 98,26 1,74 
Yenişehir 51.514 30.194 21.320 785,40 58,61 41,39 
Yıldırım 617.699 617.108 591 64,35 99,90 0,10 
TOPLAM 2.605.495 2.308.574 296.921 10.886,38 88,60 11,40 
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Arazi Kullanımı 
Tarım sektörünün büyüklüğünün belirlenmesinde ikinci önemli parametre arazi kullanım düzeyidir. 
Bursa toplam 1.088.638 hektar alana sahip olup, bunun 355.528 hektarını tarım yapılan kültür arazisi 
teşkil etmektedir (Tablo 67). Kültür arazisinde iklim şartlarına bağlı olarak hemen her türlü tarım 
ürünü yetiştirilmektedir ( Tablo 68). 
 
Tablo 67 Bursa İli Genel Arazi Dağılımı 

 
 

Tablo 68 Bursa ve Türkiye Tarım Arazilerinin Kullanım Durumu 

 

Kullanım Şekli 
Bursa Bursa Türkiye Türkiye 

Alanı(Ha) Dağılım % Alanı(Ha) Dağılım % 

Tarla Arazisi 193.197(1,18) 54,34 16434000 42,03 

Sebzelik 40.455(4,84) 11,40 836000 2,14 

Meyvelik 28.907(1,71) 8,13 1693000 4,33 

Bağlar 6.962(1,44) 1,95 483000 1,24 

Zeytinlik 38.366(4,96) 10,8 774000 1,98 

Nadas Alanı 17.689(0,42) 4,97 4259000 10,89 

Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi 29.889(0,20) 8,40 14617000 37,39 

Örtü Altı Tarım Alanı 63 0,01   

T O P L A M 355.528(0,91) 100,00 39096000  

 

  Not: Kırmızı renkli değerler, Bursa’nın Türkiye içerisinde aldığı oranları gösterir. 

 
Tabloların incelenmesinden görüleceği gibi; İlin genel arazi dağılımı içinde tarım arazisi 355.528 
hektarla toplam arazinin % 32,66’sını teşkil etmektedir. Bursa ili zeytin alanları bakımından yaklaşık % 
5’lik bir değere sahiptir. Başat üretim alanları arasında tarla arazisi % 54,34 ile ilk sıradadır.  
 
İşletme Büyüklüğü 
Tarım işletmelerinin büyüklüğü, bir ülkede tarım sektörünün performansı bakımından oldukça 
önemlidir. Ekonomide “ölçek ekonomileri” olarak kendisine yer bulan önemli bir teori tarım 
işletmeleri için de geçerlidir. İşletmeler büyüdükçe verimlilikleri artar, dolayısıyla tarımsal gelirleri de 
yükselir. Ancak batılı ülkelerde tarım işletmelerinin aşırı büyümesinin olumsuz yanları da 
tartışılmaktadır. Aşırı büyük tarım işletmelerinin aile işletmelerini ortadan kaldırdığını, bunun da daha 
fazla girdi kullanımıyla endüstriyel tarımı beraberinde getirdiği ifade edilmektedir. Bu noktada 
çevresel sorunlar ile halk sağlığı sorunları ortaya çıkmaktadır. Fazla girdi kullanımının yarattığı 

Arazinin Kullanım Durumu Alanı (Ha) Toplam Araziye Oranı (%) 

Tarım Arazisi 355.528 32,66 
Orman ve Fundalık 484.067 44,47 
Çayır Mera  24.597 2,26 
Su Yüzeyleri 
Doğal Su Yüzeyleri 
Akarsu Yüzeyleri 
Gölet Yüzeyleri  
Baraj Rezervuar Yüzeyleri 

54.257 
50.595 

1.466 
233 

1.963 

4,98 

Diğer    170.189 15,63 

T O P L A M 1.088.638 100,00 
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sorunlar uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu nedenle orta ölçekli bir tarım sisteminin gelişmekte 
olan ülkelerde fayda sağlayacağı vurgulanmaktadır. 
Bursa iline ilişkin işletme sayıları ve parçalılık durumunun incelenmesinde son 10 yıllık veriler 
kullanılmıştır. 1999 yılı ve 2009 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) verilerine göre, Bursa İlinde 1999 yılında 
işletme sayısı 89.273 iken bu değer 2010 yılında 37.080’e düşmüştür (Tablo 69) Bu düşüş yaklaşık % 
58,4’lük bir orana denk gelmektedir. Bursa’da üreticiler 1999 yılında 563.420 parça arazi üzerinde 
tarımla uğraşırken, 2010 yılında bu değer 307.278 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş ise yaklaşık % 
45,46’ya denk gelmektedir. 2010 yılı ÇKS verilerine göre Bursa’da beyan edilen toplam alan 
1.632.415,579 dekar olup başvuruda bulunan işletme sayısı ise 37.080’dir. 
 

Tablo 69 Bursa Tarım İşletmelerinin Parçalılık Durumu (2010) 

İşletme Ölçeği 
(Dekar) 

İşletme Sayısı Arazi Sayısı Kullanılan Alan (Dekar) 
İl Arazi Varlığına 

Oranı (%) 

0-5 1932 3.504 6.127,626 0,38 

5-10 3.479 10.241 26.217,687 1,61 

10-20 7.448 34.379 110.973,593 6,80 

20-50 14.071 113.018 463.898,194 28,42 

50-100 7.607 96.282 525.733,996 32,21 

100-200 2.095 38.543 274.839,552 16,84 

200-500 401 9973 113.427,019 6,95 

500-1000 35 944 21.717,212 1,33 

1000-2500 8 152 11.113,385 0,68 

2500-5000 3 99 12.320,479 0,75 

5000 ve üzeri 1 143 66.046,836 4,05 

TOPLAM 37.080 307.278 1.632.415,579 100 

 
 
İşletme ölçeğine göre Türkiye ortalamalarıyla ilgili karşılaştırma yapmak gerekirse aşağıdaki Tablo 70 
incelenebilir. Tabloya göre Bursa ili tarım arazilerinin Türkiye’ye göre daha az parçalandığı 
söylenebilir. Ortalama arazi genişliği ise Türkiye’de 6,1 dekar iken Bursa’da yaklaşık 44 dekardır. 
Avrupa Birliği’nde ise ortalama arazi büyüklüğü 20.7 Hektardır. Avrupa Birliği’nde 50 dekardan daha 
az işletme sayısı toplam işletme sayısının % 70’ini oluştururken; bu işletmeler toplam arazi varlığının 
% 9’unu işlemektedir (TEAE, 2008). Bursa İlinde ise 50 dekardan daha az işletme sayısı toplam işletme 
sayısının % 75’ni oluştururken; bu işletmeler toplam arazi varlığının yaklaşık % 58’ini işlemektedir.  
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Tablo 70 Bursa ve Türkiye İşletme Ölçeği 

 

İşletme Ölçeği (Dekar) Bursa Türkiye 

0-5 3,2 3 

5-10 7,5 7 

10-20 14,9 14 

20-50 33,0 31 

50-100 69,1 68 

100-200 131,2 134 

200-500 282,9 274 

500-1000 620,5 644 

1000-2500 1389,2 1304 

2500-5000 4106,8 3133 

5000 ve üzeri 66046,8 6186 

Ortalama arazi genişliği 44,0 6,1 

 
 
 
Değerler Bursa ilinin işletme sayısı ve parçalılık ve dolayısıyla verimlilik bakımından AB ortalamasının 
altında olduğunu göstermektedir. Bursa ilinin tarımın her dalında verimlilik bakımından AB’den daha 
aşağıda olacağı kesindir. Zira ölçek verimliliği AB ülkelerinde çok daha fazladır. Özellikle Bursa gibi 
endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ölçek verimliliği sorunu daha da önem kazanacaktır. Birim 
alandan elde edilen verimler, dolayısıyla tarımsal gelirlerde değişkenlik yaratması bakımından 
önemlidir. 
 
 
Üretim ve Verim 
Bursa’da polikültür tarım yapılmaktadır. Özellikle büyük tüketim merkezlerine yakınlığından dolayı 
pazarlama imkânlarının uygun olması, dış ülke pazarlarına yönelik yoğun bir ürün ihracının bulunması, 
üreticilerin genel yapısının olumlu katkısının sonucu olarak meyve, sebze ve tarla bitkilerinde standart 
ve yüksek verimli tür ve çeşit üretimlerinin yoğun olduğu bir tarım uygulanmaktadır. Bitkisel ve 
hayvansal ürünlerde, ürün gruplarına göre üretim ve verim durumları aşağıdaki 
Tablo71,72,73,74,75,76,77,78’te verilmiştir. 
 
 
Tablo 71Bursa İli En Fazla Üretimi Yapılan Tarla Ürünleri ve Verimleri. 

Ürün Cinsi 
Üretim (ton) Verim (kg/da) 

1980 1990 2009 2010 1980 1990 2009 2010 

Buğday 312.585 446.578 473.485 271.649 290 358 418 274 

Arpa 47.899 30.296 35.020 30.572 223 239 303 278 

Patates 72.265 71.390 38.926 29.914 2.035 1.672 2074 1.064 

Şekerpancarı 321.064 417.275 236.556 246.961 3.744 5.781 6.751 6.628 

Soğan (Kuru) 162.510 159.788 82.025 78.525 1.935 2.202 2406 2.344 

Ayçiçeği 34.086 43.811 35.837 33.245 153 144 201 189 

Mısır (Dane) 21.118 22.056 164.171 241.749 297 367 1214 1554 

Not: Kırmızı renkle gösterilen değerler, Bursa’nın Türkiye ortalamasından yüksek olan verim değerlerini gösterir 
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Tablo 72 Bursa’da Üretimi Yapılan Tarla Ürünlerinin Türkiye Üretimleri ve Verimleri 

Ürün Cinsi 
Üretim (ton) Verim (kg/da) 

1980 1990 2009 2010 1980 1990 2009 2010 

Buğday 16.554.000 20.022.000 20.600.000 1.966.000 184 212 256 244 

Arpa 5.300.000 7.300.000 7.200.000 7.240.000 190 219 245 241 

Patates 3.000.000 4.300.000 4.397.710 4.548.090 1639 2243 3082 3233 

Şekerpancarı 6.766.020 13.985.700 17.274.700 17.942.100 2568 3704 5332 5459 

Soğan (Kuru) 960.000 1.550.000 4.397.710 4.548.090 1371 1869 2845 3030 

Ayçiçeği 750.000 860.000 1.057.130 1.320.000 130 120 181 205 

Mısır (Dane) 1.240.000 2.100.000 4.250.000 4.310.000 212 408 718 726 

 

 
Tablo 73 Bursa İli En fazla üretimi yapılan meyve ürünleri ve verimleri 

Ürün  
Üretim(ton) Verim (kg/Ağaç) 

1980 1990 2009 2010 1980 1990 2009 2010 

Üzüm (kg/da) 84.027 118.416 71.308 73.596 466 848 812 1.059 

Zeytin  94.457 88.367 126.524 32.727 15,5 13 14,4 4 

Şeftali  86.972 83.778 155.317,50 88.164 38,7 37 47,2 36 

Elma  46.275 66.100 45.808,90 48.062 62,3 59 50 53 

Çilek (kg/da) 14.528 23.303 34.854 20.885 731 748 939 865 

Ceviz  6.566 5.301 6.263,30 5.484 47,6 33 40 38 

İncir - - 14.089 14.560 V.Y. V.Y. 41 56 

Kiraz  5.190 8.174 28.883,20 26.647 31,8 28 36 33 

Armut  6.285 36.908 109.625,80 109.282 27,2 46 64 62 

Erik 11.589 10.118 16.330,60 13.986 41,7 24 36 30 

 
     V.Y.: Veri mevcut değildir 
     Not: Kırmızı renkle gösterilen değerler Türkiye ortalamalarından yüksek olan değerleri gösterir 
 

Tablo 74 Bursa’da Üretimi Yapılan Meyvelerin Türkiye Üretimleri ve Verimleri 

Ürün 
Üretim (Ton) Verim (kg/ağaç) 

1980 1990 2009 2010 1980 1990 2009 2010 

Elma 1.430.000 1.900.000 2.782.370 2.600.000 55 60 51 54 

Kiraz 96.000 143.000 417.694 417.905 27 30 31 28 

İncir 205.000 300.000 244.351 254.838 32 32 26 27 

Üzüm (kg/da) 3.600.000 3.500.000 426.4720 4.255.000 400 410 648 634 

Zeytin 1.350.000 1.100.000 1.290.650 1.415.000 7 8 12 11 

Şeftali 240.000 350000 547.219 534.903 30 33 40 32 

Armut 330.000 413000 384244 380003 34 34 39 38 

Erik 33.000 37000 95046 90191 24 26 32 31 

Çilek (kg/da) 23.000 51000 291996 299940 850 916 2403 2568 

Ceviz 122.000 115000 177298 178142 35 37 34 33 
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Tablo 75Bursa’da En Fazla Üretimi Yapılan Sebze Ürünleri ve Verimleri 

Ürün Cinsi 
Üretim (Ton) Verim, kg/da 

1980 1990 2009 2010 1980 1990 2009 2010 

Domates  652.070  1.404.425  1.089.177 771.461 5.265  4.378  5.873 4.458 
Hıyar   40.025     40.670  9.045,5 7.307 2.837  1.746 1.999 2.298 
Siv.Çarl.Biber    26.536      63.270  56.769 51.939 1.502  1.940  2.048 2.134 
Dolma Biber    13.310      57.673  46.432,5 41.648 1.210  3.095  2.388 2.421 
Taze Fasulye    26.276      24.309  52.433,5 44.929 1.267  1.090  1.317 1.310 
Patlıcan    22.875      49.160  40.123,9 30.492 2.383  2.669  2.872 2.792 
Pırasa    17.471      39.947  23.417,5 23.904 1.875  3.214  3.389 3.372 
Lahana(Beyaz)    21.535      27.125  23.148,5 20.331 5.008  2.670  2.725 3.192 
Ispanak     7.554      16.318  17.735 14.665    830  1.298 1.474 1.448 
Bezelye - - 38.475 29.449 - - 1.277 1.264 

 
      Not: Kırmızı renkle gösterilen değerler Türkiye ortalamalarından yüksek olan değerleri gösterir 

 
 
 
 
Tablo 76 Bursa’da Üretimi Yapılan Sebzelerin Türkiye Üretimleri ve Verimleri 

 

Ürün Cinsi 
Üretim (Ton) Verim, kg/da 

1990 2009 2010 1990 2009 2010 

Domates  6.000.000 10.745.572 10.052.000 3776 3310 3306 
Hıyar 1.000.000 1.735.000 1.739.191 2222 2891 2947 
Siv.Çarl.Biber  580.000 752.692 816.901    
Dolma Biber  320.000 384.273 387.626    
Taze Fasulye  430.000 603.653 587.967 845 838 839 
Patlıcan  735.000 816.134 846.998 2100 2971 3024 
Pırasa  340.000 251.120 244.812    
Lahana(Beyaz)  575.000 507.655 491.228 2430 2891 2947 
Ispanak 160.000 225.343 218.291 896 938 949 
Bezelye 450.000 360.400 320.000 243 293 271 

 
 
Hayvansal Ürünler Üretimi 
 

Tablo 77  Bursa’da Hayvansal Ürünler Üretimi 

Ürün Cinsi 2008 2009 2010 

Et (Ton) 20.079 18.425 11.991 
Süt (Ton) 311.094 302.972 387.874 
Yumurta (Adet) 417.124.500 434.085.000 486.576.000 
Yün, Yapağı, Merinos Yünü (Ton) 270 293 328 
Bal (Ton) 629 810 651 
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Tablo 78 Bursa’da Su Ürünleri Üretimi 

Su Ürünleri 2008 (kg) 2009 (kg) 2010 (kg) 

1) İç Su Ürünleri       

-Balık Üretimi 2.549.029 1.783.386 1.559.064 

-Kurbağa   3400 - 

-Kerevit Üretimi 8.000 2000 - 

2) Deniz Ürünleri       

-Balık 991.695 1.042.655 1.326.714 

-Karides   130.210 205.750 

-Midye   131.000 24.000 

 

9.3.8. Tarımsal Gelir 

 
Tüm diğer parametrelerin yansıması olarak, Bursa İli tarımsal gelirinde de gelişmeler yaşanmaktadır. 
2005 – 2010 yılı tarımsal gelirlerin karşılaştırılmasında yaklaşık % 86’lık bir pozitif artışın olduğu 
görülmektedir (Tablo 79).      
 
Tablo 79 Bursa İli Tarımsal Geliri (2005-2010 Cari Yılı) 

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

Tarla Ürünleri Gelirleri 616.036.250 1.334.732.620 

Meyvecilik Gelirleri 533.032.210 774.190.250 

Sebzecilik Gelirleri 508.039.650 1.016.178.130 

Hayvansal Üretim Gelirleri 266.876.914 463.041.546 

Kanatlı ve Arıcılık Üretim Kolu Gelirleri 57.878.599 116.497.717 

Su Ürünleri 11.372.909 10.554.652 

TOPLAM 1.993.236.532 3.715.194.915 

 
 
Elde edilen tarımsal gelirin ilçelere göre dağıtılmasında ise Karacabey (% 28,13) ve M.Kemalpaşa (% 
15,83) ilk iki sırada yer almaktadır. Bu iki ilçenin toplamdan aldığı pay yaklaşık % 44 oranındadır 
(Tablo 80 ve Tablo 81).  
Tarımda çalışan kişi başına düşen tarımsal üretim değeri kriteri, tarım sektörünün analizinde önemli 
bir kriterdir. Tablo DT.11.18 bu tür bir kriteri Bursa İli ve ilçeleri için göstermektedir. Bu kritere göre 
Merkez ve Gürsu ilçeleri 1,5 ve 1,0 oranlarıyla ilk iki sırada yer almaktadır. Bu iki ilin yetiştirdiği ürün 
cinsi bakımından hayvancılık ve meyvecilik gibi katma değeri yüksek ürünler yetiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Bu üstünlük buradan kaynaklanmaktadır. Çabuk bozulabilen, depolama imkânı fazla 
olmayan ve pazara daha yakın ürünler merkeze yakın arazilerde üretilir. Bu tür bir olguyu ilk olarak 
Alman Ekonomisti Thunen açıklamıştır. Nitekim Tablo 82’den de görüleceği gibi Merkez ilçenin 
hayvansal üretimde yaklaşık %25’lik bir payla ilk sırada yer alması; Gürsu’nun da meyvecilikte yaklaşık 
%15’lik bir payla İznik’ten sonra ikinci sırada yer alıyor olması bu nedendendir. Orhaneli, Keles, 
Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin ise tarımda çalışan kişi başına düşen tarımsal üretim değeri 
kriteri bakımından en son dört sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo 82). Bu ilçelerde tarımla uğraşan 
kişi sayısı fazla ancak üretilen katma değer oldukça düşük düzeylerdedir. Bu tür alanlarda organik 
tarım yetiştiriciliği, hayvansal üretim, meyvecilik gibi yüksek katma değerli tarım olanakları 
araştırılmalıdır.  
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Tablo 80 Bursa İli ve İlçeleri Tarımın Alt Üretim Dallarına Göre Tarımsal Gelirleri (2010 Yılı Cari Fiyatlarla) 

 

 

 
 

 
 
 

İlçeler Tarla Ürünleri Meyve Üretimi Sebze Üretimi 

Hayvansal 

Üretim 

Kanatli ve 

Aricilik 

Su Ürünleri 

Üretimi Toplam (Tl) 

Merkez 103.902.830,00 81.755.550,00 30.421.000,00 117.633.133,80 27.636.845,00 1.911.931,56 363.261.290,36 

B.Orhan 11.594.200,00 12.791.250,00 552.850,00 16.254.034,00 16.140,00 0 41.208.474,00 

Gemlik 3.959.350,00 50.396.300,00 2.443.200,00 2.546.292,50 145.373,00 937.486,00 60.428.001,50 

Gürsu 1.913.420,00 111.927.500,00 14.552.750,00 60.775.847,12 167.624,00 0 189.337.141,12 

Harmancık 12.493.600,00 3.441.150,00 930.600,00 3.817.364,72 159.541,00 0 20.842.255,72 

İnegöl 112.155.000,00 99.872.500,00 29.091.000,00 38.098.435,30 7.246.185,00 0 286.463.120,30 

İznik 4.744.300,00 168.727.200,00 109.393.400,00 10.812.676,58 1.836.098,00 492.123,65 296.005.798,23 

Karacabey 466.432.650,00 19.676.900,00 464.386.000,00 61.267.395,00 29.992.525,00 3.360.949,56 1.045.116.419,56 

Keles 14.788.720,00 22.443.000,00 2.873.750,00 10.039.112,78 644.648,00 0 50.789.230,78 

Kestel 18.492.750,00 47.391.600,00 27.900.000,00 3.363.979,00 872.850,00 0 98.021.179,00 

Mudanya 26.351.000,00 74.373.200,00 14.684.500,00 10.854.309,20 28.890.225,00 3.075.703,28 158.228.937,48 

M.K.Paşa 332.391.500,00 20.205.450,00 173.250.250,00 54.582.969,40 7.325.210,00 284.649,86 588.040.029,26 

Orhaneli 35.223.450,00 18.049.050,00 14.921.000,00 10.837.459,50 61.357,00 0 79.092.316,50 

Orhangazi 11.561.450,00 36.540.200,00 28.938.580,00 13.664.476,50 3.630.080,00 491.808,30 94.826.594,80 

Yenişehir 178.728.400,00 6.599.400,00 101.839.250,00 48.494.059,94 7.873.016,00 0 343.534.125,94 

TOPLAM 1.334.732.620,00 774.190.250,00 1.016.178.130,00 463.041.545,34 116.497.717,00 10.554.652,20 3.715.194.914,54 
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Tablo 81 Bursa İli ve İlçelerinin Toplam Tarımsal Üretim Değeri İçerisindeki Yüzdelerine Göre 
Sıralanışı (Tarımsal Ekonomik Performanslar) 
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Karacabey 34,95 2,54 45,7 13,23 25,75 31,84 28,13 

M.K.Paşa 24,9 2,61 17,05 11,79 6,29 2,7 15,83 

Merkez 7,78 10,56 2,99 25,4 23,72 18,11 9,78 

Yenişehir 13,39 0,85 10,02 10,47 6,76 0 9,25 

İznik 0,36 21,79 10,77 2,34 1,58 4,66 7,97 

İnegöl 8,4 12,9 2,86 8,23 6,22 0 7,71 

Gürsu 0,14 14,46 1,43 13,13 0,14 0 5,1 

Mudanya 1,97 9,61 1,45 2,34 24,8 29,14 4,26 

Kestel 1,39 6,12 2,75 0,73 0,75 0 2,64 

Orhangazi 0,87 4,72 2,85 2,95 3,12 4,66 2,55 

Orhaneli 2,64 2,33 1,47 2,34 0,05 0 2,13 

Gemlik 0,3 6,51 0,24 0,55 0,12 8,88 1,63 

Keles 1,11 2,9 0,28 2,17 0,55 0 1,37 

B.Orhan 0,87 1,65 0,05 3,51 0,01 0 1,11 
Harmancık 0,94 0,44 0,09 0,82 0,14 0 0,56 
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Tablo 82 Bursa İli ve İlçeleri Tarımsal Üretim Değeri ve İstihdam İlişkisi 

İlçeler 
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Merkez 9,78 6,40 1,528 

Gürsu 5,10 4,85 1,051 

Karacabey 28,13 33,00 0,852 

M.K.Paşa 15,83 45,36 0,349 

İnegöl 7,71 24,28 0,318 

Yenişehir 9,25 41,39 0,223 

Gemlik 1,63 8,09 0,201 

İznik 7,97 48,98 0,163 

Mudanya 4,26 26,99 0,158 

Kestel 2,64 21,10 0,125 

Orhangazi 2,55 25,97 0,098 

Orhaneli 2,13 67,02 0,032 

Keles 1,37 75,37 0,018 

B.Orhan 1,11 75,22 0,015 
Harmancık 0,56 48,32 0,012 

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

 

9.3.9. Tarım sektörü sentez sonucu 

 
İklim koşullarının uygunluğu, toprak ve su kaynaklarının zenginliği, üreticilerin bilgi ve teknoloji  
kullanım düzeylerinin yüksekliğine bağlı olarak polikültür tarım yapılması,  yüksek katma değer 
yaratması ve özellikle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinin dışında İl genelinde tüm ilçelerde  
tarım sektörünün 1. sırada gelmesi, kırsal+kentsel  nüfusun büyük bir çoğunlukla tarım ve tarıma bağlı 
sanayinde yani tarım sektöründe yer alması  dikkate alındığında son yıllarda Bursa İli’nin   sadece 
sanayi  kenti olarak adlandırılmasının yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Bursa İli’nin  öncel 
veya sanayi ile eşit kimliği tarımdır.  
Özellikle büyük tüketim merkezlerine yakınlığı nedeniyle pazarlama imkânlarının uygun olması, dış 
ülke pazarlarına yönelik yoğun bir ürün ihracının bulunması, üreticilerin genel yapılarınına olumlu 
katkı yaratan yüksek bilgi ve teknoloji kullanım düzeyleri veya eğilimleri meyve, sebze ve tarla 
bitkilerinde standart ve yüksek verimli tür ve çeşit üretimlerinin yoğun olduğu bir tarım 
uygulanmasının en önemli nedenidir. Söz konusu üretimin yapıldığı tarım arazilerine sahip Karacabey, 
Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Bursa Ovalarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
kullanılmalarının  sağlanması zorunludur. Söz konusu Ovalarda tarıma dayalı sanayinin dışında kirletici 
ve yoğun işgücü gerektiren sanayiye izin verilmemesi gelecek nesillerin güvenli ve yerli gıdaya 
erişebilmeleri için  bir zorunluluktur. 
Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve Hizmetler ve Sanayi sektörlerinin hakim olduğu Merkezi İş alanı 
olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerindeki kırsal alanlar ile söz konusu merkez ilçelere bitişik 
konumda, yoğun ve doğrudan etki alanlarında bulunan  Gürsu ve Kestel İlçelerinin tarımsal üretim 
potansiyelleri ve verimli tarım toprakları dikkate alınmalı, korunmalı ve  uygun olmayan amaç dışı 
kullanımlar ile ilgili dönüşüm kararları üretilmelidir. Tarım sektörünün hakim olduğu, tarımsal üretim 
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potansiyeli yüksek,  Osmangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerindeki tarımsal üretim desteklenerek, 
geliştirilmeli tarım ağırlıklı yapıları korunmalıdır. Söz konusu ilçelerde doğal önemi yüksek  su koruma 
havzalarında yer alan tarımsal üretim alanlarında sulama suyu, gübre ve tarım ilaçları kullanımını 
azaltacak  tarımsal üretim ve sulama teknikleri araştırılmalı ve  desteklenmelidir. Özellikle Orhangazi 
ilçesinde tarım arazilerinin ve zeytinliklerin amaç dışı kullanılmalarını önleyecek planlama kararları 
üretilmelidir. 
Bursa İlinin Marmara Denizi sınırını oluşturan Mudanya ve Gemlik İlçelerinin konumu nedeniyle ön 
plana çıkan denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı ile turizm potansiyelleri geliştirilirken İlçelerin Gemlik 
türü zeytinin gen merkezi ve Gemlik türü zeytin yetiştiriciliğine en uygun iklim ve arazi koşullarına 
sahip oldukları, tarımsal potansiyelleri ve tarım sektörünün istihdam açısından öncülüğü dikkate 
alınmalıdır.  Verimli tarım arazilerine sahip ovası ve gelişmiş sanayi bölgeleri ile Bursa İli’nin en önemli 
merkezlerden birisi olan Gemlik İlçesinde söz konusu  gelişmenin doğal kaynaklar açısından 
sürdürülebilir bir gelişme olması sağlanmalıdır. Tüm bu gelişmelere rağmen Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa ilçelerine kıyasla işgücü istihdamı açısından daha  düşük olmasına rağmen tarım 
sektörü hala önemini korumaktadır. Özellikle  fidancılık sektörünün  ciddi olarak desteklenmesi 
ilçenin bu konudaki bölge liderliğini ülkesel boyuta taşıyacak çok yüksek katma değer yaratacaktır.   
Bursa İli’nin dağlık bölgelerinde yer alan, ulaşım zorluğu ve kent merkezlerine uzaklığı, iklim  ve arazi 
koşullarının olumsuzluğu ve tarımsal faaliyetlerin yetersizliği nedeniyle sürekli olarak göç veren, 
Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri Bursa İli’nin en az gelişmiş bölgesini 
oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda desteklenerek geliştirilmeye çalışılan hayvancılık ve organik tarım 
yetiştiriciliği açısından  ilçeler  ciddi bir potansiyele sahiptirler. Söz konusu potansiyellerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile mera alanları iyileştirilmeli ve taşıma kapasiteleri artırılmalı, 
Özellikle Keles ve Harmancık ilçelerinde  organik tarım alanları artırılmalı, organik tarımın yoğun 
olarak yapıldığı Orhaneli ve Büyük Orhan ilçelerinde ise üretilen ürünlerin değerlendirilebileceği 
sanayi,  işleme ve depolama  tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Söz konusu dört ilçede 2B arazi 
verilerine göre 2B arazileri 5.441 dekar alan kaplamaktadır. Söz konusu alanlar Organik tarım  amaçlı 
kullanılarak ek gelir olanakları yaratılabilir. 2B arazilerinin ilçelere göre alansal dağılımı (334 parsel) 
Harmancık 3.862,1 dekar, Keles 833,8 dekar, Büyükorhan 327,2 dekar ve Orhaneli 245,9 dekar  
şeklinde belirlenmiştir. 
Bursa ilinde son yıllarda gelişen ve üreticilere yüksek gelir sağlayan sera alanlarına ilişkin veriler 
sayısal uydu görüntüleri (2004, 2006 tarihli ) yorumu, İlçe Ziraat Oda başkanları ile yapılan 
görüşmelere dayanarak konumsal ve alansal olarak ilçe ve köy bazında belirlenmiştir. Elde edilen 
verilere göre  568,6 dekar sera alanının 313,6 dekarı Gürsu, 248,6 dekarı İznik ve 6 dekarı ise Kestel 
İlçesinde yer almaktadır. Gürsu ilçesi İgdir Köyü  211,7 dekar (% 67,5)  ve Karahıdır 53,1 (% 17 
)dekarlık sera alanları ile Gürsu ilçesinin seracılık bölgesi durumuna gelmiştir. İznik İlçesi Çiçekli 
köyü’de  % 79,9 oran ve 198,9 dekarlık sera alanları ile İznik ilçesinin seracılık merkezi konumundadır. 
Dereköy ise İznik ilçesinde 19,7 dekarlık alanla  ikinci seracılık bölgesidir.  Çoğunlukla marul, salatalık 
ve domates yetiştiriciliğinin yapıldığı sera koşullarında üretimin yüksek gelir getirmesi nedeniyle 
tercih edilen bir üretim biçimi olmuştur. Söz konusu ilçelerde ve köylerde sera üretim alanlarının 
korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanmalıdır. Özellikle dağ köylerinde yeni jeotermal 
kaynaklar araştırılarak veya var olan kaynakların sera koşullarında üretim amaçlı kullanılmaları 
sağlanmalı, seracılık yaygınlaştırılmalıdır. 
 

9.4. TARIM SANAYİ VE HİZMETLER ARASINDA SEKTÖREL 

KARŞILAŞTIRMALAR 
 
Kentte sanayinin gelişmesi özellikle tarım sektöründe çalışanların oranının düşmesine neden 
olmuştur. Tabl da gösterildiği gibi Bursa İlinde çalışanların sektörel dağılımında tarımın oranı 
düşerken sanayi ve hizmetlerin oranı yükselmektedir. Tarım sektöründe çalışan sayısı 1980 yılında 
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çalışan 495.813 kişinin yarıdan fazlasını oluştururken 1990 yılında toplam çalışan sayısının %40,08’ini 
oluşturarak %11,9; 2000 yılında ise 1990 değerlerinden % 5,52 daha gerilemiştir. 
 

Tablo 83 Bursa ili sektörel dağılım ve aktivite oranları 

Sektörler / Yıllar 1980 % 1990 % 2000 % 

Tarım 257.699 51,98 265.520 40,08 277.075 33,56 

Sanayi 114.684 23,13 207.164 31,27 270.059 32,71 

Hizmetler 123.430 24,89 189.833 28,65 278.397 33,72 

Toplam (çalışan sayısı)  495.813 100,00 662.517 100,00 825.531 100,00 

İl Nüfusu 1.148.492   1.603.137   2.125.140   

Çalışan Nüfus  % 43.1   41.3   38.8   

 
Sanayi sektöründe çalışan sayısı 1980 yılında 114.684 kişi ile toplam çalışanların  %23,13’ünü 
oluşturmuştur. Sanayideki istihdam geçen yirmi yılda ciddi artış göstermiştir. 1990 yılında çalışan 
sayısı %8,14 oranla 92.480 kişi artmış, 207.164’e ulaşmıştır. 2000 yılında ise çalışan sayısı %1,44 
oranla 62.895 kişi artmış, 270.059 kişiye ulaşmıştır. 
Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir’den sonra 4. 
sırada yer almaktadır. İmalat sanayiinde ise Türkiye katma değerinin (GSMH’ tan aldığı pay) % 8-9’unu 
tek başına sağlamaktadır. Bursa’nın Türkiye GSMH‘sine katkısı 1980 yılında %3,2 , 1990 ‘da %3,5, 
2000 ‘de %3,7, 2004 yılında %3,9 2005 yılında %4’tür.  
2006 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cari fiyatlarla GSMH 399,673 milyar dolar olarak 
kaydedilirken, bu rakamın yaklaşık % 4’ü Bursa ili tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, 
Türkiye GSMH’ının 15,986 milyar dolarının Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 
 

9.6. BURSA İLİ’NDE TURİZM SEKTÖRÜ 

9.5.1. BURSA'DA TURİZM SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİNİN ÜLKE VE BÖLGE GÖSTERGELERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRMESİ 

 
Turizm, ekonominin temelini oluşturan arz-talep açısından ele alındığında; ürün, ürünün sunumu ve 
ürüne yönelik talep ile bütünleşen bir ekonomik sektör olarak tarif edilebilir. Turizmin planlanması, 
turizm bileşenleri olarak tanımlanan tüm bu unsurların analizini gerektirir. Bu unsurlar toplamı, 
turizm ürününü veya ekonomik analizin temelinde yer alan turizm arzını oluşturur. Ürüne yönelik 
talep ise, herhangi bir destinasyona yönelen ziyaretçi nüfustur. Turizm talebini bireysel tercihler ve 
destinasyonun özellikleri kadar destinasyon tanıtımı da etkiler. 
Bursa’nın turizm arz ve talebini değerlendirmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Turizm 
Müdürlüğü’nden elde edilen istatistikler kullanılmıştır. Türkiye, Marmara ve TR41 kademelerinde 
yapılan değerlendirmeler Bursa için şu sonuçları ortaya koymaktadır: 

 Gerek turist sayıları, gerekse konaklama kapasitesi açısından Bursa, Türkiye içinde %1,6 paya 
sahipken, Marmara içinde konaklama kapasitesi ile %8,8, turist sayısı ile %7 paya sahiptir. Bu 
oranlar, Bursa’ya yönelik talebin konaklama arzını yeterince karşılamadığını göstermektedir. 

 Bursa, Türkiye içinde turizm belgeli işletmelere gelen turist sayıları açısından 9.sırada yer 
almaktadır (Şekil 90). Bu sıralama, kıyı illeri ve İstanbul dışında Bursa’nın da ilk 10’a girmesi 
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nedeniyle olumlu değerlendirilebilir.  Marmara  bölgesi içinde, İstanbul’dan sonra Bursa ikinci 
sırada gelmekte, Çanakkale ve Balıkesir Bursa’yı takip etmektedir.   

 

 
Şekil 90 Türkiye'de Bazı Turistik İllerde Tesise Geliş Sayısı (2010) 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 1, Bursa Büyükşehir Belediyesi (Turizm Bakanlığı Turizm Belgeli 
Konaklama İstatistikleri 2010 verilerinden oluşturulmuştur) 
 

 Türkiye ve Marmara’ya göre konaklayan turist sayısı artışı ortalamaların altında kalmaktadır. 
Bursa’da,  2000 yılında  759.065 kişi  olan  turist sayısı (Mahalli idareler+ Turizm işletme 
belgeli tesislerde toplam sayı), 2010 yılında  907.424 kişi olmuştur (yaklaşık %20  artış). 
Türkiye ve Marmara’daki artışlar ise %80-100 arasında gerçekleşmiştir. 

 Bursa’da , turizm işletme belgeli tesislerde konaklayanların kalış sürelerinde Antalya’nın 5.5, 
İstanbul’un 2,2 güne sahip oldukları, Bursa’nın ise 1,8’lerde kaldığı görülmektedir (Tablo 84). 
Özellikle kalış süreleri açısından, Bursa’nın kıyı turizmin odak noktası olan illerle 
karşılaştırılmasının anlamlı olmayacağı, buna karşın örneğin Ankara veya Denizli gibi daha çok 
iş turizminin de öne çıktığı illerle karşılaştırılabilecek rakamlara sahip olduğu görülmektedir. İş 
amaçlı ziyaretlerdeki artış, Bursa’nın gelişmiş sanayi altyapısı ile ilişkili olmaktadır. 

 TR41 bölgesindeki üç il (Bursa, Eskişehir, Bilecik) içinde gerek turist sayısı, gerekse konaklama 
kapasitesi açısından Bursa öne çıkmaktadır. TR41 Bölgesi’ndeki tüm turizm işletme belgeli ve 
mahalli idare belgeli tesisler ele alındığında, bölgede toplam 226 tesis olduğu görülmektedir, 
bu tesislerin %85’i Bursa’da yer almaktadır. 
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Bursa ili turizm işletme belgesi tesisleri –konaklama-yatak sayısı –geceleme-doluluk oranı ve 

Türkiye-İstanbul ili –geceleme- doluluk –yabancı turist oranı 

Bursa ili turizm işletme belgeli 55 tesisin yatak sayısı 8200 yatak 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde konaklayan sayısı 512.500 turist 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde toplam  konaklama (toplam geceleme) 915.175 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 1,8 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı1 %39 

Türkiye geneli turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 3,3 

Türkiye geneli  turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı %49.17 

İstanbul ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 2,2 

İstanbul ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı %44.7 

 
Tablo 84  Bursa İli, Türkiye, İstanbul İli Geceleme ve Doluluk Oranı (Turizm İşletme Belgeli Tesisler) 

Kaynak  Kültür ve Turizm Bakanlığı - Bursa İl  Turizm Müdürlüğü 2010 istatistikleri ve anket  verileri 

 

 TR41 Bölgesi’ndeki tesislerin doluluk oranları son 10 yıllık dönemde %44’ün üzerine 
çıkamamıştır. On yıllık ortalama tesis doluluk oranı Bursa’da %39, Eskişehir’de %35 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye genelindeki turizm işletme belgeli tesislerdeki ortalama doluluk oranı 
ise aynı dönemde %49’dur (Tablo 84). Bu durum tesislerin kapasitelerinin yeterince 
kullanılamadığını göstermektedir. 

 Bursa’ya yönelen talebin 1990’dan 2010’a kadarki süreçte daha fazla yerli turist ağırlıklı 
olduğu görülmektedir. 20 yıllık dönemde turizm işletme belgeli tesislerde  turist sayısında 
%5’lik bir artış olmuştur. Yabancı turistlerin hem sayı hem de oran olarak azalmasına karşın, 
yerli turistlerde hem sayı hem oran olarak (%19.4’lük) artış gerçekleşmiştir. 

 Yabancı turistler içinde Avrupa ağırlıklı pazar (%34), son yıllarda S.Arabistan (%19) ve Orta 
Doğu ülkeleri (BAE ve Rusya %7, Kuveyt %3) lehine değişim göstermiştir. Tanıtım 
programlarının bu durumda etkili olduğu görülmektedir.  

 Bursa ili içinde turist sayıları ve konaklama kapasitesi açısından merkez bölgesinde  
yoğunlaşma görülmektedir (Şekil 91). Uludağ otellerinin de Osmangazi ilçesi içinde sayılması, 
merkezin turizm konaklama altyapısı açısından daha da güçlü çıkmasına neden olmaktadır. 
Bursa merkez ilçesindeki toplam(Mahalli idareler+Turizm işletme belgeli tesisler) 12000 yatak 
kapasitesinin yarattığı konaklama sayısı 725.000 kişidir ve Bursa toplam konaklayan turist 
sayısı içindeki payı %75,7’dir. Bu yatak kapasitesinin 3922’si Uludağ’ın yatak kapasitesidir ve  
toplam konaklama sayısının %22’sini Uludağ oluşturmaktadır. Bursa ilinde 4 ilçede 
(Büyükorhan, Harmancık, Keles,Gürsu) konaklama tesisi, 9 ilçede (Büyükorhan, Harmancık, 
Keles,Gürsu, Karacabey,Yenişehir, Kestel, İznik) turizm işletme belgeli tesis bulunmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Uludağ otelleri  120gün açık olarak hesaplanmış,yeni hizmete giren otel yatak sayıları dahil edilmemiştir 
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Şekil 91 Bursa İli Toplam Konaklayan Turist Sayısının İlçelere Dağılımı  

 Osmangazi ilçesinden sonra konaklayan turist sayısının  en  fazla olduğu ilçe İnegöl’dür. İnegöl 
ilçesi toplam 1700 yatak kapasitesi ile 106.000 konaklayan turist sayısına sahiptir. İnegöl’de  
bu yatak sayısının  %60’ı  Oylat termal tesislerindeki konaklama tesislerine aittir. İnegöl 
toplam konaklama sayısı içinden %11 pay almaktadır.  

 Bursa’nın gerek konumu (Marmara bölgesinde, denize kıyısı olması, İstanbul’a yakınlığı) 
gerekse sahip olduğu ulaşım bağlantıları açısından oldukça avantajlı olduğu görülmektedir. 
Ancak, konuya turizm açsından bakıldığında, en önemli iç pazar olarak değerlendirilecek olan 
İstanbul’la gerek denizyolu gerekse karayolu ile erişilebilirliğinin yüksek olmasına karşın, yurt 
dışından gelecek olan ziyaretçiler için İstanbul’a havayolu ile ulaştıktan sonraki yolculuk süresi 
uzun gelmekte ve caydırıcı olmaktadır. Bu nedenle, Bursa havayolu ulaşımında etkinliğin 
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 Turizmi destekleyen yeme-içme, eğlence ve kültürel etkinlikler, TR41 bölgesi içinde sayıca en 
fazla Bursa’da olmakla birlikte, kullanım yoğunlukları ve kaliteleri ile ilgili yeterince bilgi 
yoktur. Öte yandan, özellikle kültürel etkinliklerle ilgili olarak Eskişehir’in seyirci katılımı 
Bursa’ya göre yüksektir. Turizm konusunda gelişme hedefi olan bir kentin kültürel donatılar, 
kalitesi ve kullanımı ile ilgili de hedefler belirlemesi önemli olmaktadır.   

Yukarıdaki değerlendirmeler, Bursa’nın turizmini arz ve talep açısından ortaya koymaktadır. Türkiye 
içindeki yeri, başka il ve bölgelerle karşılaştırması, Bursa’nın geleceğe ilişkin turizm stratejileri için de 
önemli veriler olmaktadır. Ayrıca, sayısal olarak elde edilen bu verilerin niteliksel olarak da 
değerlendirilmesi gereği vardır. Özellikle konaklama kapasitelerinin niteliğine ilişkin verilerin, otellerle 
yapılan anketlerden elde edilmesi beklenmektedir. Öte yandan, Bursa’ya gelen turistlerle ilgili bilgi 
geldikleri ülke, kalış süreleri, nerede konakladıkları bilgisi ile sınırlı olmaktadır. Bursa’ya yönelik talebi 
analiz edebilmek için, turizm sektör grubu tarafından hazırlanan turist anketlerinin önemli yarar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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9.5.2. TURİZM ARZ VE TALEBİNİN ANKETLERDEN ELDE EDİLEN VERİLERLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

9.5.2.1. Konaklama Tesisleri 

 
Turizm arzının en önemli göstergelerinden konaklama işletmelerine yönelik 26 sorudan oluşan anket, 
toplam 185 işletmeye uygulanmıştır. 185 tesisin %70,2’si mahalli idareler, %29,8’i ise turizm işletme 
belgeli tesislerdir. Sayıca daha az olmasına rağmen turizm işletme belgeli tesisler yatak sayıları 
itibariyle önemlidir. Konaklama işletmelerinin Osmangazi ilçesinde yoğunlaşmış olduğu daha önceki 
analizlerde de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle anket yapılan işletme sayısı da en fazla bu ilçededir. 
Uludağ, Gemlik ve Mudanya, Osmangazi’den sonra sayıca en fazla konaklama anketinin yapıldığı 
ilçelerdir (Tablo 85). 
Özellikle 15 yıldan fazla aynı işletmeci tarafından işletilen otellerin %43,7 oranında olduğu ve bunların 
çoğunun Osmangazi- Çekirge, Santralgaraj ve Heykel bölgesinde, Gemlik, Karacabey, İnegöl-Oylat ve 
Yenişehir ilçelerinde olduğu görülmektedir. Turizm işletme belgeli 55 tesisin 21’i 3 yıldız, 14’ü 4 yıldız 
ve 4’ü 5 yıldızlıdır. 3 ve 4 yıldızlı oteller toplam yatak kapasitesinin %71,2’sini oluşturmaktadır.  5 
yıldızlı oteller mekansal olarak Osmangazi’de, 4 yıldızlı oteller Osmangazi, Uludağ, Nilüfer, İnegöl ve 
Gemlik’te yer almakta, 3 yıldızlı oteller ise daha yaygın bir coğrafya göstermektedir. Pansiyon ve butik 
otel türü tesisler ise daha çok Mudanya, Gemlik ve İznik’tedir. 
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Tablo 85  Konaklama Tesislerinde Yapılan Anketlerin İlçelere Dağılımı 

 
 Mahalli İdareler 

Belgeli Tesis 

Sayısı 

Turizm İşletme 

Belgeli Tesis Sayısı 

Toplam 

Osmangazi 53 29 82 

Osmangazi 

Uludağ 

9 8 17 

Gemlik 15 2 17 

Mudanya 10 7 
17 

İnegöl 8 4 12 

İznik 11  11 

Karacabey 5  5 

Mustafakemalpaşa 6 1 7 

Kestel 4  4 

Yenişehir 3  3 

Orhangazi 3 2 
5 

Yıldırım 2 1 3 

Nilüfer  1 1 

Orhaneli 1  1 

Toplam 130 55 185 

 
Kaynak Turizm Sektörü Konaklama Anketleri, 2012 

Turizm işletme belgelerinin ortalama doluluk oranları, daha önce iller için elde edilen verilerle 
örtüşmektedir. Ortalama doluluk oranı %39, kalış süresi ise 1,8’dir. Uludağ kalış sürelerini uzatmada 
rol oynamaktadır. Kalış süreleri maksimum 7 ile en az 1 gün arasında değişim göstermektedir. Mahalli 
idarelerde doluluk oranları daha düşük (%33) iken kalış süreleri 2,1 olmaktadır.  
Bursa’ya yönelik turizm talebinde Avrupa sayıca fazla olmasına rağmen, Avrupa ülkeleri ayrı ayrı 
alındığında, 23.360 turist gelişi ile Suudi Arabistan’ın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Almanya ise 
16.031 ile 2.sırada yer almaktadır. 
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Tablo 86  Konaklama Tesislerinde Yönetici/ Çalışan/ Yatak Oranları 

Mahalli idareler belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı 9100 

Turizm işletme belgeli   55 tesiste toplam yatak sayısı 8200 

185 tesiste Toplam yatak sayısı 17300 

Mahalli idareler belgeli  130 tesiste toplam çalışan  sayısı 1192 

Turizm işletme belgeli   55 tesiste toplam çalışan  sayısı 2359 

185 tesiste Toplam çalışan  sayısı 3551 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yönetici sayısı 231 

Turizm işletme belgeli 55 tesiste toplam yönetici sayısı 275 

185 tesiste toplam yönetici sayısı 507 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı/çalışan sayısı 7.6 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı/yönetici sayısı 39.4 

Turizm işletme belgeli tesislerde  toplam yatak  sayısı/çalışan sayısı 3.48 

Turizm işletme belgeli tesislerde  toplam yatak  sayısı/yönetici sayısı 30.2 

 
Kaynak  Turizm Sektörü Konaklama Anketleri, 2012 

Bursa ili konaklama tesislerinde çalışan sayısı 4058 kişidir (507 yönetici-3551 personel). Mahalli 
idareler belgeli tesislerde 7.6 yatağa bir çalışan düşerken, turizm işletme belgeli tesislerde 3.5 yatağa 
bir çalışan düşmektedir (Tablo 86). Osmangazi ve Uludağ gerek yatak sayısı büyüklüğü gerekse çalışan 
sayısı ile önde gelmektedir (Şekil 92). 
Konaklama tesislerinin eleman ve hizmet ihtiyacını, hizmetlerin türüne göre Bursa’dan ya da Bursa 
dışından özellikle İstanbul’dan karşıladıkları anlaşılmaktadır. Mutfak, temizlik, bakım-onarım ve ön 
büro hizmetlerinde Bursa’dan temin daha yüksekken, danışmanlık, eğitim, AR-GE, yönetim, 
pazarlama gibi üst düzey hizmetlerde Bursa içinden temin oranı azalmaktadır. 
Konaklama tesislerinin %37,2’sinin konaklama dışı, eğlence, restoran, termal, kongre faaliyetlerine de 
imkan verdiği görülmektedir. 185 tesisin 30’unda kongre hizmetleri için olanaklar varken, kongre 
altyapısının konaklama talebini artırıcı etkisi düşük olarak görülmektedir.   
Konaklama tesislerinin %85’inin teşviklerden yararlandığı saptanmıştır. Gelen ziyaretçi sayısını 
artırmak için %48’i reklam yolunu, %45’i tur operatörleri ile iletişimi, %38’i fuarlara katılımı önemli 
görmektedir. Gelecek hedefleri arasında, en yüksek orana sahip olan %75 ile doluluk oranlarını 
artırmak ve hizmet kalitesini artırmaktır. Hizmet çeşidini artırmak ve eğitimli personele yönelmek 
%38 ve %37’lik paylarla diğer önemli hedeflerdir. 
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Şekil 92 Bursa İli Konaklama Tesisleri ve Turizm Merkezlerinin Mekansal Dağılımı  
Kaynak   Turizm Sektörü Analiz Rapor 2. Bursa Büyükşehir Belediyes,i 2011 

Turist Anketleri  
40 yabancı 60 yerli olmak üzere toplam 100 turiste anket uygulanmıştır. Özellikle yerli turist ağırlıklı 
bir turizm pazarına sahip Bursa için bu dağılım uygun görülmektedir. Konaklama ve turist sayılarının 
Osmangazi’de yoğunlaşması nedeniyle ankete katılanların da Osmangazi’de yoğunlaşması beklenen 
bir durumdur. Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkeleri, yabancı turistler içinde ağırlığı oluşturmaktadır. 
Uludağ’da ise Rus turistlerin sayıları dikkate değerdir. Yerli turistlerin yarısından fazlası (60 turist 
içinde 37’si) üç büyük şehirden gelmektedir. Yaş grubu aktif nüfus ağırlıklıdır. En yüksek orana sahip 
grup, %30 ile 40-50 yaş grubudur. Üniversite mezunu oranı %60’dır. Ziyaret amaçlarında, iş ve tatil 
amaçlı  ziyaret (%32- %34) ilk sıralarda gelmektedir. Kongre amaçlı ziyaretçilerin oranı %17’dir. 
Turistlerin %67’si daha önce Bursa’ya gelmiş, ve geliş yolu %68 ile karayolu ağırlıklıdır. Ayrıca, bireysel 
geliş oranı da %70 düzeyindedir. Kalış sürelerine bakıldığında, %44 oranında 1-2 gün, %27 oranında 
ise 3-5 gün olduğu görülmektedir. 1 haftadan fazla kalışların oranı ise %15’dir. Uzun kalışları büyük 
oranda Uludağ otelleri ve Oylat kaplıca otelleri içermektedir. Turistlerin kalış sürelerinde ziyaret 
ettikleri yerler sorusunun yanıtı; %38 tarihi kent merkezi, %30 ibadet yerleri, %19 İznik, Cumalıkızık, 
Mudanya, İnegöl, %16 müzeler, %15 Uludağ şeklinde dağılım göstermektedir. Bu cevaplardan tarihi 
kent merkezinin önemli bir ziyaret odağı olmasına rağmen, ziyaret oranının yeterince yüksek olmadığı 
görülmektedir 
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Tablo 87 Turistlerin Bursa ile İlgili Algıları 

 Çok zayıf Zayıf Orta İyi Çok iyi 

Ulaşım olanakları 3 6 25 35 9 

Konaklama olanakları 2 2 17 37 11 

Kültürel miras   1 36 35 

Doğal çevre  2 6 34 32 

Turizm aktivite 

çeşitliliği 

5 6 25 28 10 

Şehir hayatı 2 5 20 26 8 

Teknik alt yapı 

olanakları 

3 3 27 14 8 

Alışveriş olanakları 1 2 16 36 11 

Eğlence olanakları   26 15 3 

Misafirperverlik  10 6 26 15 

Fiyatlar 4  12 18 4 

Güvenlik 6 6 25 26 16 

Kaynak Turizm Sektörü Turist Anketleri, 2012 

Bursa’da turistlerin turizm çekicilik ve altyapısını nasıl algıladığına ilişkin sorunun cevapları Tablo 
87’da görülmektedir. Tablo değerlendirildiğinde, beklenildiği üzere en fazla iyi ve çok iyi 
nitelemelerinde yoğunlaşan özelliklerin kültürel miras ve doğal çevre olduğu görülmektedir. Ulaşım, 
konaklama, turizm aktiviteleri, şehir hayatı, alışveriş olanakları, fiyatlar ve güvenlik ise iyi ve orta 
nitelemelerinin yoğunlaştığı özellikler olmaktadır. Eğlence ve teknik altyapı ağırlıkla orta nitelikte 
bulunmuştur. Diğer yandan, zayıf ve çok zayıf nitelemelerinin en fazla olduğu özellikler olarak sırasıyla 
güvenlik, turizm aktivite çeşitliliği, misafirperverlik ve ulaşım olanakları görülmektedir. Bu 
değerlendirmeler, her ne kadar kişisel görüşlere dayalı olsa da, Bursa turizmi için sorunlu alanlar ve 
öncelikle ele alınması gereken konular hakkında fikir vermektedir. 
 

9.5.3. BURSA İÇİN BELİRLENEN TURİZM TÜRLERİ VE POTANSİYELLERİNİN 

DEĞERLENDİRMESİ 

 
Bursa’da var olan turizm potansiyelleri ve geliştirilebilecek turizm türleri daha önce hazırlanmış 
raporlar, sektör ve ilgili kamu kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonunda altı ana başlık olarak ele 
alınmıştır: Kültür turizmi, Kış turizmi, Termal turizm, Kongre turizmi, Kıyı turizmi ve Alternatif turizm. 
Yüklenicinin 2. raporunda çok ayrıntılı olarak sunulan potansiyellerin kısaca bir değerlendirmesi 
aşağıda bu başlıklara göre hazırlanan mekansal şemalar üzerinden sunulmaktadır. 

9.5.3.1. Kültür Turizmi 

 
Kültür turizmi, dünyadaki turizm hareketlerinde her dönem yerini koruyan bir turizm türü olmuştur. 
Bir kentin sahip olduğu tarihsel birikim ve çağdaş sanat-kültür aktiviteleri kültür turizminin ana 
çekiciliklerini oluşturur. Turizm Stratejisi 2023 Vizyon çalışmasında, Bursa “Kültür Turizmi 
Canlandırılacak Marka Kültür Kentleri Oluşturulacak” hedefi kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, 
Bursa’yı da içine alan Söğüt Kütür Gelişim Bölgesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bursa, tarihsel 
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birikim açısından Türkiye’nin önemli kentlerinden biridir. Osmanlı tarihindeki yeri yanında, arkeolojik 
sit alanlarının sayısı bölgenin tarihi ve kültürel önemini perçinlemektedir.  
Bursa’da bulunan sit alanlarının ilçelere göre dağılımı ele alındığında, farklı özellikteki sit alanlarının 
ilin farklı bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Osmangazi  ilçesi kentsel sit alanlarının yoğunluklu 
olarak bulunduğu bir alandır. Arkeolojik sit alanları yoğunluklu olarak sırasıyla Keles, Yenişehir, 
Mudanya ve Karacabey olarak ön plana çıkmaktadır.  
Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği önemli turizm destinasyonları listesinde yer alan, 
gerekse Bursa’ya turist getiren acentaların güzergahlarında yer alan kültür turizm odakları olarak, 
İznik, Mudanya ve Cumalıkızık görülmektedir. Bursa’da Osmanlı dönemine ait tescilli yapıların büyük 
bölümü ise, Yıldırım Külliyesi ile Çekirge arasında yer almaktadır. Bursa’da yer alan önemli tarihi ve 
kültürel miras öğelerinden biri olan Sultan Külliyeleri ‘Bursa Kültür Yolu’ projesinin temelini 
oluşturmakta, külliyeleri birbirine bağlayan güzergah ise projenin ana arterini oluşturmaktadır. 
Turizm sektör çalışması, en bilinen bu kültür odakları dışında kültür turizmi için önemli potansiyel 
oluşturan unsurları tek yapı ölçeğindeki tespitlerden kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına kadar 
ortaya koyarak, mekansal alt bölgeleri tanımlamıştır (Şekil 93) . 
 
 

 

 

Şekil 93 Kültür Turizmi Alt Bölgeleri 
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9.5.3.2. Kış Turizmi 

 
Türkiye’nin ilk kış turizmi alanı olarak Uludağ, Bursa’nın turizm açısından en güçlü yönlerinden birini 
oluşturmaktadır (Şekil 94). İstanbul gibi büyük şehre yakın olması da kış turizminin gelişmesinde 
önemli bir etkendir, çünkü ağırlıklı turist profili yerli turisttir. Türkiye’de 1990 sonrası başlayan turizmi 
çeşitlendirme ve mevsimlere yayma hedefi kapsamında, Türkiye’deki önemli kış turizm potansiyel 
alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kış turizm alanlarından 24 adedi kış 
turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Kış turizm merkezlerinden 17 adedinde imar planları 
tamamlanmış olup, hâlihazır yatak kapasitesi 7.764, planlanan toplam yatak kapasitesi ise 65.390’dır. 
Genel olarak fikir vermesi için, Avrupa’nın kış turizminde en önemli destinasyonlarından İsviçre’deki 
rakamlara bakıldığında;  2001 yılı verilerine göre toplam yatak kapasitesi 500.000, kış turizmi için 
gelen yerli-yabancı turist toplamı ise 2,5 milyondur. Aynı yıl için Türkiye’nin kış turizmi için turist sayısı 
160.000’dir.  
Kayak sporunun yaşam biçimi haline geldiği ülke örnekleri, Türkiye için rakip olmaktan uzaktır, ancak 
Türkiye’nin kendine bir pazar tanımlaması gerekmektedir. Öte yandan, Uludağ için hem Türkiye 
dışında Romanya, Bulgaristan gibi yeni rakipler, hem de Türkiye içindeki yeni kış turizm merkezlerinin 
çoğalması ile yeni rakipler ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de en fazla kapasiteye sahip kış turizm merkezi, 
Uludağ’dan sonra Erzurum-Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezi’dir. Merkezin, mevcutta 2100 
yatak kapasitesi bulunmaktadır. Erzurum ve Kars için Bakanlığın belirlediği  hedef yatak kapasiteleri, 
Uludağ’ı aşacaklarını göstermektedir. 
Uludağ,  kış turizmi  açısından Bursa için önemli rakamlar ifade etmektedir. Bursa ili toplamında 8200 
turizm işletme belgeli yatağın 2122 yatağı Uludağ bölgesindedir (%25.8). Bursa il bütününde 9100 
olan mahalli idareler belgeli  yatak sayının ise 1767 yatağına sahiptir (%19.4). Sadece kış aylarında 
hizmet veren bu tesisler Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde konaklayan sayısının %13.2’sına 
sahiptir. 
Kış turizminin diğer turizm türleri ile de ilişkisinin kurulması ile, kentte kalış sürelerinin uzayabileceği 
gibi, Uludağ otellerinin kış mevsimi dışında da kullanımının sağlanması mümkün olacaktır. Özellikle 
kültür ve kongre turizmi, doğa turizmi bu bölgede turizmi destekleyecek diğer türler olarak ele 
alınmalıdır.  
Uludağ’ın kış turizmi dışında çok önemli bir doğa turizm potansiyeli olduğu bilinmektedir. Uludağ Milli 
Parkı gerek alpin  türleri,  gerekse  Türkiye  ve  yalnızca  Uludağ'a   özgü  endemik bitki türlerini  içeren  
zengin  bir bitki  örtüsüne  sahiptir. Uludağ' da  104  endemik   tür  tespit  edilmiş olup bunun 32 adedi 
Uludağ endemiği olarak literatüre geçmiştir. Bu özelliklerin alternatif turizm başlığı altında 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Şekil 94 Uludağ Kış Turizmi Merkezi 

9.5.3.3. Termal Turizm 

 
Termal turizmin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonunu sağlayan 
tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, 
turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Sağlık turizmi ve termal turizme yönelik 
çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası 
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Termal turizmin özellikle her mevsim turist çekme potansiyeline 
sahip olması, ama özellikle yaza odaklanan turizm hareketlerini diğer aylara da yönlendirmesi 
önemlidir. Ayrıca, son yıllarda dünyada yükselişe geçen termal turizmin, göreli olarak destinasyonda 
daha uzun süre kalınmasını sağlaması da turizmden beklenen ekonomik katkıyı artırıcıdır. 
Bursa, jeotermal kaynaklar açısından Türkiye’nin önemli bölgelerinden biridir. Bursa’da MTA’nın 
verilerine göre 10 farklı jeotermal alan bulunmaktadır (Şekil 95). Bu kapsamda ele alınan jeotermal 
alanlar:  
 
• Kaynarca-Çekirge,  
• Orhangazi-Keramet,  
• İnegöl-Oylat,  
• Gemlik-Terme,  
• Tümbüldek, 
• Orhaneli-Ilıcaksu,  
• Orhaneli-Sadağ  
• Ağaçhisar’dır.  
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Bursa ilinde, 8200 turizm işletme belgeli yatak kapasitesinin  %20’si (1627 yatak) termal adı altındaki 
tesislerde bulunmaktadır. Mahalli idareli tesislerde ise 9100 yatak kapasitesinin %19.3’ü (1758 yatak) 
termal tesis olarak nitelendirilen tesislerde bulunmaktadır. Mevcut durumda termal kaynakların tam 
kapasite ile kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Bursa’daki 
en temel kaplıca alanları Çekirge ve Oylat olarak ön plana çıkmaktadır. 2005 yılında 
Mustafakemalpaşa’da Tümbüldek Termal Turizm Merkezi ilan edilmesine rağmen, bugüne kadar 
herhangi bir yatırım girişimi gerçekleşmemiştir. 2011 yılında ise, Dağyenice bölgesinde yaklaşık 1100 
ha alan termal turizm alanı ilan edilmiştir (Şekil 95). 
 

 

Şekil 95 Bursa Termal Kaynakları ve  Termal Merkezleri 

9.5.3.4. Kongre Turizmi 

 
Bursa’nın, artan 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları ile kongre turizmini geliştirme beklentisi de artmaktadır. 
Bursa’da 2011 yılında kongre salonlu 11 otel 48 salon bulunmaktadır ve bu kapasite Osmangazi 
ilçesinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 96). Ayrıca Uludağ, Bursa’nın kongre turizmi için önemli bir 
potansiyel barındırmaktadır. Uludağ’da bulunan 4 yıldızlı otel kategorisindeki 4 adet otelin toplam 
3845 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Kongre turizmi konusunda, sektör ilgilileri ile yapılan 
toplantının ortaya koyduğu sonuçlar; kısa vadede Bursa’nın uluslararası kongre organize 
edemeyeceği, ancak ulusal kongreler için daha avantajlı olduğu yönündedir. Uluslararası kongre için, 
sorun olarak belirtilen konular arasında; Bursa’ya yurt dışından erişimin kolay olmaması (doğrudan 
havayolu ile gelinememesi), kongre için gelenleri kentte tutacak eğlence sektörünün gelişmemiş 
olması, Türkiye’nin diğer bölgelerine göre fiyatların daha pahalı olması, kentin tanıtım ve 
pazarlanması ile ilgili yetersizlikler gelmektedir. 
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Şekil 96 Kongre Turizmi 

Bursa’nın, sahip olduğu kongre turizmi potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla ‘Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu’ kurulması planlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar, Bursa Valiliği’nin öncülüğünde, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM), seyahat acenteleri, organizasyon firmaları, otel 
işletmeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tarihi çarşı dernekleri, turist rehberleri 
derneklerinin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 
Fuarcılık da düzenlenen etkinlik ile sadece kısa vadede gelir değil, ama orta  vadede bölgeye yatırım 
çekilmesi anlamında kongre turizmi ile birlikte değerlendirilebilir. İstanbul, Türkiye’de en fazla fuar 
organizasyonuna ev sahipliği yapan şehirdir. 2007 ila 2011 yılları arasından İstanbul’da toplam 1022 
fuar düzenlenmiştir. Bu oran İstanbul’dan sonra en fazla fuar organizasyonunun düzenlendiği 
Ankara’nın yaklaşık 6 katıdır. Sıralamada en fazla fuar organizasyonuna ev sahipliği yapan iller İzmir, 
Bursa ve Antalya’dır. Fuar organizasyonlarının sayıca fazlalığı, kentin ekonomik yapısı ve sanayi 
gelişmişliği ile de ilişkili ele alınmalıdır. 

9.5.3.5. Kıyı Turizmi 

 
Yapılan analizler sonucu, Bursa’da, Marmara kıyısı kullanımının, sahil olanakları olan  bölgelerde daha 
çok 2. konut  kullanımları  olarak yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 97).  Bursa’daki 2. konut 
kullanımları genellikle yazın yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu bölgelerin en fazla yoğunlaştığı 
bölgeler Mudanya  yerleşiminin doğu ve batı uzantıları (yoğunlukla doğudaki  Güzelyalı, Burgaz, 
Altıntaş arası) Gemlik Kumla bölgesidir. Mudanya- Güzelyalı – Altıntaş bölgesinde, 398 yatak 
kapasiteli  7 adet turizm işletme belgeli tesis ve 265 yatak kapasiteli 10 adet mahalli idareler belgeli 
tesis olmak üzere  toplam 17 otel ve 663 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 
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Şekil 97 Kıyı turizmi 

Bursa’da hassas kıyı alanlarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Karacabey boğazı, Orman Genel 
Müdürlüğü’nce  sulak alan olarak koruma altındadır ve 2007 yılında  doğal sit alanı ilan edilmiştir.  
İznik Gölü, 1990 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Göl bütünüyle tarım alanları ve zeytinliklerle çevrilidir. 
3  bölgede günübirlik tesis alanı yeri önerilmiştir. İznik  göl kıyısı,  aynı zamanda sulak alanlar 
yönetmeliğine göre  korunan ve kuş gözlemciliğine uygun bir alandır. Uluabat Gölü çevresi ve buna 
bağlı olarak Uluabat kıyı kullanımı, Ramsar sözleşmesi ile koruma altındadır (Şekil 97). Gölyazı 
arkeolojik alanı dışında kıyıda yerleşme bulunmamaktadır ve bu alan aynı zamanda  kuş gözlemciliği 
alanıdır. Kuş gözlemciliği konusu alternatif turizm başlığı altında özel ilgi turizmi olarak 
değerlendirilmektedir. 

9.5.3.6. Alternatif Turizm 

 
Bursa İstanbul gibi bir büyük kente olan yakınlığı açısından önemli bir avantaja sahiptir. Bu avantajı 
kullanabilecek alternatif turizm potansiyelleri açısından da oldukça zengindir. En başta Uludağ’ın 
varlığı gelmektedir. Uludağ Milli Park’ı daha önce de bahsedildiği gibi özellikle endemik türler 
açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Milli Parklar, hem doğa koruma alanları olarak önemlidir, hem 
de turizm açısından bu alanlardan önemli gelir elde edilmesi mümkündür. Dünyada milli park-turizm 
ilişkisinden gelir elde eden ülkelere en iyi örnekleri Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri 
oluşturmaktadır. Uludağ, kış turizmi dışında doğa turizmi için sunduğu olanaklar açısından Bursa’da 
envanter çalışmalarının yapıldığı ve doğa yürüyüşü güzergahlarının belirlendiği çok önemli bir 
potansiyeldir (Şekil 98). 
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Şekil 98 Alternatif Turizm 

Uludağ Milli Parkı’nda günübirlik kullanım ve kamp gibi rekreasyonel faaliyetler 4 alanda 
yoğunlaşmaktadır: Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya’dır. 
Uludağ’ın alternatif turizm açısından sunduğu olanaklar yanında, Bursa’da yayla turizmi için 
geliştirilebilecek alanlar vardır. Bunların içinde en fazla öne çıkanı Keles-Kocayayla’dır ve dernek 
festivalleri için yoğun olarak kullanılmaktadır. Mağara, şelale ve kanyonlar Bursa’nın doğal 
zenginliklerinin ürünü potansiyellerdir (Şekil 99). 
Bursa’da doğa turizmi açısından diğer önemli kaynak ise, sulak alanlar ve kuş gözlemciliğidir (Şekil 12). 
Türkiye zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir 
kuş gözlem merkezidir. Türkiye’deki önemli kuş gözlem alanları Ramsar Alanı kapsamı dahilindedir. 
Uluslararası sözleşme dahilinde, Türkiye’de Ramsar Alanları  olarak belirlenen 13 alan bulunmaktadır. 
Bu alanlardan biri de Uluabat gölüdür. Diğer önemli sulak alanlar ise İznik gölü ve Karacabey Kocaçay 
deltasıdır. Kuş gözlemciliği, çevre bilinci yüksek bir turizm türü olması, altyapı yatırımı gerektirmemesi 
ve ekonomik getirisi yüksek bir turizm türü olması sebebiyle Bursa’nın sahip olduğu potansiyelin 
değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Şekil 99 Bursa İli Alternatif Turizm Alanları  

9.5.4. PLANLAMA ALANININ MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Turizm sektörü, kaynağını oluşturan doğal ve tarihi-kültürel çekiciliklerin korunması ve 
sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, gerek doğal yapı grubunun ortaya koymuş olduğu analizler, 
gerekse turizm sektör çalışmalarının Bursa’nın sahip olduğu doğa turizmi potansiyellerini ortaya 
koyan analizleri turizm sektörünün doğa üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerinin önceden tespit 
edilerek taşıma kapasite çalışmaları ile ele alınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan analizler en 
fazla Uludağ’ın bugüne kadarki yapılaşmasının getirdiği olumsuzluklara işaret etmektedir. Uludağ’ın 
Milli Park çerçevesinde değerlendirilmesi ve dünya ülkelerinin Milli Parkları koruyarak turizmde 
değerlendirme deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. Benzer şekilde, Bursa’nın kültür 
turizmi için vazgeçilmez olan Tarihi merkezi, Kızık köyleri ve İznik’in öne çıkan çekicilikler olarak hak 
ettikleri özen ve değer ile ele alınması da yine kültür turizminin gelişimi üzerinde olumlu etki 
yapacaktır. 
Turizm sektörünün konaklama altyapısının Bursa’da özellikle Osmangazi ilçesinde yoğunlaştığı 
bilinmektedir. Özellikle merkez bölgesindeki görece eski konaklama tesislerinin deprem riski üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken bir konu olmaktadır.   
Turizm sektörünün çekicilikler, konaklama altyapısı dışında, hizmet sektörü ile önemli bir ilişkisi 
vardır. Konaklama altyapısının Osmangazi’de odaklanması örneğinde olduğu gibi, ticaret ve 
hizmetlerdeki merkez kademelenmesinde Osmangazi’nin ağırlığı belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ticaret ve hizmetlerde bugünkü yapıyı değiştirmek üzere çok merkezli bir yapıya yönelmek, turizm 
sektörünün diğer ilçelerde gelişme potansiyeli açısından da önemli bir destek sağlayacaktır. Gerek 
turizm sektör temsilcileri ve odak grup toplantılarına katılan aktörler, gerekse turistlerle yapılan 
anketler Bursa’nın turistin konaklama süresini uzatacak ve ekonomiye daha fazla döviz girişini 
sağlayacak çeşitli aktivitelerin, özellikle eğlence sektörünün gelişmediğini ortaya koymaktadır. 
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9.5.5. TURİZM İLE İLİŞKİLİ KARAKTERİSTİKLERE GÖRE OLUŞAN BÖLGELER 

Turizm potansiyellerinin mekansal dağılımı, bir anlamda ilçelerin turizm kimlikleri Şekil 13’de 
özetlenmektedir. Turizm türleri için yapılan analizler, Bursa ilinin coğrafi ve doğal verilerine bağlı 
olarak altı alt bölgenin ortaya çıktığını göstermektedir ve bu alt bölgeler turizm sektör sentez 
paftasında görülmektedir (Şekil 100). 
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Şekil 100 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası
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 Merkez: Gerek turizm arzı, gerekse turizm talebinin mekansal olarak yoğunlaştığı Osmangazi 
ve Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçelerini içeren bölge olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 101). 
Aynı zamanda Bursa’nın hem idari, hem ticaret ve hizmetler açısından da merkezi 
niteliğindedir. Kültür turizmi açısından zengin, özellikle Osmanlı eserleri ile ön plana çıkan ve 
konaklama altyapısının yoğunlaştığı bölgedir. Uludağ’ı da içine almaktadır. Uludağ, 
Türkiye’nin ilk kış turizmi alanıdır, ayrıca doğa turizmi için çok önemli potansiyel sunmaktadır. 
Milli Park tümüyle doğa turizmi için dünya örneklerinde olduğu gibi çok önemli bir yere 
sahiptir. Termal kaynakların kullanıldığı konaklama kapasitesi önemlidir. Konaklama altyapısı 
nedeniyle, kongre turizminin de özellikle bu bölgede gelişme beklentisi vardır. Bölge, 
Bursa’nın en yoğun göç alan ve genç-aktif nüfuslu, gerekse eğitim düzeyi açısından en yüksek 
ve istihdamın da mavi-beyaz yakalı ağırlıklı olduğu merkez işlevini taşımaktadır. 
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Şekil 101 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Merkez Bölgesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu)
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 Dağ ilçeleri bölgesi: Dağ bölgesi olarak tanımlanan, Bursa ile ilişkilerin görece kopuk, ve 
görece az gelişmiş güney yerleşimlerinin (yaşlı nüfus, tarım ağırlıklı, eğitim düzeyi düşük) 
bulunduğu alanlar doğa turizmi için önemli potansiyeller sunmaktadır (Şekil 102). Bölgenin 
Uludağ ile ilişkili ele alınmasında yarar vardır. Bu bölgedeki yaylalar  yayla turizmi  
geliştirilmesi açısından  önemlidir. 
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Şekil 102  Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Dağ Bölgesi 
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 Mustafakemalpaşa ve Karacabey, Bursa-İzmir bağlantısı üzerinde yer alan ova ilçeleridir 
(Şekil 103). Ayrı bir alt bölge olarak gerek kültür ve doğa turizmi için potansiyeller taşımakta, 
gerekse Tümbüldek turizm merkezi nedeniyle termal turizm için gelişme alanı olarak 
görülmektedir. Bölgede özellikle Uluabat gölü RAMSAR alanı olmakta, Uluabat ve 
Karacabey’de Kocaçay deltası kuş gözlemciliği gibi özel ilgi turizminde önemli alanlar olarak 
bilinmektedir.  
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Şekil 103 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası-Mustafakemalpaşa,Karacabey Bölgesi
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 İznik ve Orhangazi, İznik gölü havzasını kapsayan ve kültür turizminin ön plana çıktığı, 
özellikle yabancı turistler için cazip bir merkezi kapsayan alt bölge konumundadır (Şekil 104). 
İznik gölü aynı zamanda kuş gözlem alanıdır. İznik, %90 yöre doğumlu, ileri-orta yaş grubu ve 
tarım istihdamındaki yoğunlaşma ile mekansal olarak aynı bölgede yer alan Orhangazi’den 
farklılaşmaktadır.  
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Şekil 104 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- İznik ve Orhangazi Bölgesi
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 İnegöl ve Yenişehir alt bölgesi ise özellikle doğa, termal turizm, buna destek olarak fuarcılık 
ve havaalanının bulunduğu bölge olması nedeniyle de ulaşım altyapısı açısından önemli bir 
bölge olmaktadır (Şekil 105). İnegöl, gerek mobilya sektörü ile birlikte gelişen fuarcılık 
konusunda, gerek Oylat termal tesislerinden kaynaklanan konaklama altyapısı ile alt bölge 
içinde öne çıkmaktadır. Ticaret ve hizmetler sektörü açısından bakıldığında da, İnegöl’ün 
ikincil derece merkez olarak işlev gördüğü ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 105 Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası
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 Kıyı bölgesi: Mudanya ve Gemlik ilçelerini farklı kıyı özellikleri ve fonksiyonları açısından ele 
almak mümkündür (Şekil 106). Mudanya kentsel ve arkeolojik sit alanları ile önemli bir kültür 
turizm odağı iken, aynı zamanda kıyı rekreasyon ve ikinci konut kullanımını da içermekte ve 
feribot iskelesi ile Bursa’nın denizyolu ile İstanbul’a ulaşım kapısı olmaktadır.  
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Şekil 106  Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası Mudanya- Gemlik (Kıyı) Bölgesi 
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Turizm türleri matrisinin niceliksel olarak değerlendirilmesi, Bursa’nın en önemli turizm zenginliğinin 
kültür ve doğa turizmi olduğunu ortaya koymaktadır. Kültür turizmi, geçmişten bugüne ağırlıklı olarak 
yerli turizme yönelik Bursa’nın en fazla öne çıkan turizm türlerinden biridir. Öte yandan Bursa, Uludağ ile 
Türkiye’nin ilk önemli kış turizm merkezi olma özelliğine de sahiptir.  Ayrıca, termal kaynaklar nedeniyle 
önemli bir termal turizm potansiyeli mevcuttur ve geleceğe ilişkin planlanan yatırımlar, bu tür üzerine 
yoğunlaşmaktadır.  
Konaklama işletmelerine uygulanan anketlerde (birden fazla seçeneğe işaret edilmiştir), Bursa’nın 
geleceğinde öne çıkması beklenen turizm türleri olarak, %85 ile kış turizmi ilk sırada gelmektedir.  Kültür 
turizmi %76 ile ikinci sırada, termal turizm ise %69 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Turistlere uygulanan 
anketlerde ise,  kültür turizmi 55, sağlık ve termal turizm 48, kış turizmi 48, inanç turizmi 23, kongre 
turizmi 18, eko turizm 8 cevapla Bursa için uygun görülen turizm türleri olarak işaretlenmiştir.  
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Tablo 88 

 

Alt bölgeler Turizm 

Türleri 

Potansiyel Sorun Fırsat Tehdit 

Osmangazi 

 

Kültür, Kış, 

Termal, 

Kongre, 

Alternatif 

(doğa-yayla-

kuş 

gözlemciliği) 

turizm 

 

-Uludağ’ın 

Türkiye’nin ilk 

kış turizm 

merkezi olması 

-Uludağ Milli 

Parkı 

-Kent 

merkezindeki 

Osmanlı 

eserleri 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Kültür turizmi 

için Kızık 

köylerinin 

varlığı 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Turizm 

Meslek 

Yüksek 

Okulunun 

olması 

 

-Uludağ için bir 

planın olmaması-

yetki konusunda 

problemler 

-Tarihi şehir 

dokusunun 

bozulması  

-Tarihi çarşının 

yönetim sorunu  

-Merinos kültür 

merkezinin kongre 

turizmi 

kapsamında 

yönetim ve 

pazarlamasında 

sorunlar 

-Kentin turizm 

için yeterli eğlence 

hayatını 

sunamaması 

-Kültür tur 

güzergahlarının 

yeterince 

çeşitlenememesi 

-Uludağ 

otellerinin yazın 

kapalı olması 

-Turizm Teşvik 

Kanununun kıyı 

ve orman 

alanlarını kullanım 

ile ilgili 

-Uludağ otel 

kapasitelerini

n yaz-kış 

kullanılabilm

e potansiyeli 

 

-Uludağ ile 

rekabet eden 

yeni kış turizm 

alanlarının 

ortaya çıkması 

ve hedef yatak 

kapasitelerinin 

Uludağ’dan 

yüksek olması 

-Küresel 

ısınma 

nedeniyle 

iklim 

değişikliğinin 

kış turizm 

alanlarına 

olumsuz etkisi 

-Uludağ Milli 

Parkı ve 

doğanın tahrip 

edilmesi 

-Yeni 

yapılaşmaların 

tarihi çevre ve 

Uludağ 

siluetine 

olumsuz etkisi 

Yıldırım Kültür, Doğa 

ve Yayla 

turizmi 

Nilüfer Kültür, 

Termal 

(Dağyenice), 

Kongre, 

Doğa turizmi, 

Rekreasyon 

Gürsu Kültür, Doğa 

ve spor 

turizmi 

Kestel Kültür, Doğa 

turizmi, 

Rekreasyon 
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oluşturduğu 

problem 

 

 

Mudanya 

 

Kültür, Kıyı 

turizmi 

-Kültür turizmi 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Kıyı kullanımı 

-Ulaşılabilirlik-

deniz ulaşım 

odağı 

 

-Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 

olması  

-Kıyılarda yoğun 

yapılaşma 

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

  

Gemlik Kültür, Kıyı-

rekreasyon, 

Doğa turizmi, 

Termal 

kaynak 

İznik 

 

Kültür, Doğa, 

Rekreasyon 

-Uluslararası 

çapta kültür 

turizmi için 

İznik’in varlığı 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

 

Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 

olması  

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

 

 

 

Orhangazi Kültür, Kıyı, 

Doğa turizmi, 

Termal 

Kaynak 

İnegöl 

 

Kültür, 

Termal, Fuar, 

Doğa ve 

Yayla turizmi 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Yayla turizm 

potansiyeli 

Havaalanının etkin 

kullanılmıyor 

olması  

 

 Sabiha 

Gökçen’in 

Bursa 

Yenişehir 

Havaalanını 

atıl hale 

getirmesi 

 

Yenişehir Kültür, Doğa 

turizmi 

Havaalanı 
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Mustafakemalpaşa 

 

Kültür, 

Termal, Doğa 

turizmi, 

RAMSAR  

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 

olması  

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

 

  

Karacabey Kültür, Kıyı, 

Doğa turizmi 

Orhaneli 

 

Doğa, 

Rekreasyon, 

Kültür, 

Termal 

kaynak 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Yayla turizm 

potansiyeli 

 

 

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

  

Keles Yayla, Kültür 

turizmi 

Büyükorhan Doğa, Kültür 

turizmi  

Harmancık Doğa, Yayla, 

Kültür 

turizmi, 

Termal 

kaynak 

 

9.5.6. TURİZM SEKTÖRÜ SENTEZ SONUCU 

 
Dünya örnekleri, turizm sektörünün sadece turizm çekiciliklerinin varlığı ile gelişemeyeceğini, var olan 
potansiyellerin korunması, geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlanmasını kapsayan bütünleşik bir organizasyon 
kapasitesine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Geleceğe ilişkin öngörüler arasında, “hizmet ve turizm 
yatırımlarının daha fazla öne çıkacağı”, “turizm potansiyelini kullanan” bir Bursa beklentisinin olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Ancak, geleceğe yönelik olarak tek bir turizm türüne bağlı turizm gelişimini beklemek mümkün olmadığı 
için, turizm analiz çalışması ile ortaya konan turizm potansiyellerinin ne şekilde değerlendirileceğine 
ilişkin stratejiler önem kazanmaktadır. Farklı turizm türlerinin birbirlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı 
olarak geliştirilmesi mümkündür. Örneğin, Bursa için düşünülen kongre turizminin kültür turizmi ile ilişkili 
ele alınması, her iki turizm türünü de olumlu yönde geliştirecektir. Diğer yandan, örneğin Uludağ 
otellerinin kongre amaçlı kullanımı, sadece kışın açık olan otellerin doluluk oranlarını artıracak ve daha 
uzun sezonda kullanımlarını sağlayacaktır. Son olarak özellikle, Bursa’nın en az gelişmiş bölgelerini 
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oluşturan güney-dağ bölgelerindeki yerleşimlerin doğa-kültür turizminden yerel kalkınma için 
yararlanması yönünde stratejiler geliştirilebilir. Bursa’nın geleceğe yönelik izleyeceği turizm planlama ve 
pazarlama stratejisi dört ana başlığa  (pazar koruma, pazar geliştirme, ürün geliştirme ve çeşitlendirme) 
göre şekillenebilir. 

9.6. BURSA İLİ’NDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

9.6.1. LOJİSTİK HİZMETLER  

 
Lojistik, 1950’li yıllar ile birlikte, piyasa süreçleri içerisinde kullanılan bir terim olmaya başlamıştır. Bu 
tarihten itibaren, üretime yönelik ekonomik faaliyetlerdeki üst düzey yöneticilerinin ilgisi ile birlikte, 
lojistik faaliyetler, askeri alandan ticari alana doğru kaymaya başlamıştır. Ancak, bu dönemde, lojistik 
faaliyetler, bağımsız olarak var olamayan, üretim ile ilgili işletmelerin kendi bünyelerinde yürütülen bir 
faaliyettir ve 1970’li yılların sonuna kadar, lojistiğin ekonomik sistem içerisindeki bu durumu değişmeden 
devam etmiştir. Lojistik, modern anlamını 1980’li yıllar ile birlikte kazanmıştır. Bu dönemde, lojistik 
faaliyetler, üretici firmaların bünyesinden ayrılmaya ve uzmanlaşmış firmalar tarafından yürütülen 
bağımsız bir faaliyet alanı haline gelmeye başlamıştır. Modern anlamda lojistik, üretici firmaların giderek 
artan bir biçimde, doğru ürünün, doğru müşteriye, doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru fiyatla ulaştırılması taleplerine karşılık veren bir sektördür. Yaygın kanının aksine, lojistik 
sektörü, taşımacılık, depolama, elleçleme faaliyetlerinin ötesine geçen, stok yönetimi, dağıtım, 
gümrükleme, paketleme, ambalajlama, etiketleme, sipariş işleme, sigortalama ile ilgili faaliyetlerin 
entegre bir biçimde geliştiği bir faaliyetler grubuna karşılık gelmektedir. Bu nitelikleri ile tedarik 
zincirlerini besleyen lojistik sektörü, bir başka deyişle, ürünleri kaynağından son tüketicisine ulaştırmak 
için yapılan tüm faaliyetlerin yönetimi ile ilgili iş kalemlerini kapsamaktadır. Sektörün öneminin bu ölçüde 
artması, serbest pazar ortamında rekabetçiliğin başarılabilmesinin bir kaynağı olarak görülmesi ile 
ilişkidir, çünkü, 1980 yılı sonrasında, lojistik yetenekler, düşük maliyetle girdi temin edilmesi ve çıktının 
uygun fiyatlarla pazara sunulmasını sağlayarak, pazar payının ve karlılığı korumanın- arttırmanın en 
önemli etmelerinden biri haline gelmiştir. 
Karayolu taşımacılığı dünya lojistik sektöründe % 40, Türkiye’de ise % 90’ın üzerinde bir paya sahiptir. 
Türkiye’de denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatların, üretici- liman erişimleri ile yolcu taşımacılığının % 
95’i, yük taşımacılığının ise % 92’si karayolu ile gerçekleştirilmektedir. 
Bursa İli yer aldığı TR41 Bölgesi içinde denizyolu ve karayolu taşımacılığında ön plana çıkmaktadır. 
Bölgedeki lojistik sektörü Bursa İli’nde yoğunlaşmıştır. Bursa’da sanayinin gelişmiş olması ve özelikle 
büyük otomobil fabrikalarının yer alması Bursa’yı karayolu taşımacılığında önemli bir konuma getirmiştir. 
Bursa’nın demiryolu ağına bağlı olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı ulaşım 
politikaları nedeniyle Bursa ilindeki ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna bağımlıdır. Sanayi 
ve tarım kesimlerine ilişkin taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt oranı % 32 kadardır. BUAP 
çalışması kapsamında 2010 yılında Çevre Yolu üzerindeki kordonda yapılmış olan araç sayımlarına göre 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren / çıkan araç ve ağır taşıt sayıları Şekil 107 ve 108’de gösterilmiştir. 
Görüldüğü gibi, kordondan geçen araçların çok önemli bir bölümü Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri 
ile ilgili trafiklerdir. Şekil 109’da, BUAP çalışması kapsamında belirlenmiş olan, akşam doruk saatte, trafik 
analiz bölgeleri arasındaki kamyon trafiği istek hatları gösterilmiştir. Doruk saatte iki yöndeki akımların 
toplamı 5 kamyondan az olan trafikler bu şekilde gösterilmemiştir. Başlangıç ya da bitiş noktaları Bursa İli 
dışında olan kamyon trafikleri de şekilde görülmektedir. Bu trafiklerin önemli bir bölümü İstanbul, Kocaeli 
ve Sakarya illeri ile Bursa arasındaki taşımalardır. Gelen ve giden günlük kamyon trafiğinin Bursa İli 
içindeki bölgelere dağılımları Şekil 110’de gösterilmiştir. Bu trafiğin de çok önemli bir bölümü kentin 
merkez ilçeleri ile ilgilidir. 
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Şekil 107 BUAP Kordondan Geçen Günlük Araç Sayıları (2010) 
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Şekil 108 BUAP Kordondan Geçen Günlük Ağır Araç Sayıları (2010) 
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Şekil 109 Doruk Saatte Kamyon Trafiği İstek Hatları(Ağır /Saat,2010) 
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Şekil 110 Günlük Giden /Gelen Kamyon Sayıları(2010) 

Türkiye genelinde Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND) kayıtlı 915 lojistik taşımacılık firmasından 
15’i Bursa’da bulunmaktadır. 2009 yılında karayollarında gerçekleşen ithalat – ihracat istatistiklerine 
göre Bursa’ya gelen TIR sayısı 13.240, giden TIR sayısı 23.866’dır. 2008 ve 2009 yılı verilerine göre 
2009 yılında gelen TIR sayısında % 30.8’lik, giden TIR sayısında ise % 42.6 azalma yaşanmıştır.  
Bursa’da lojistik sektörü, fiziki altyapı başta olmak üzere temel yapısal eksiklikler nedeniyle sorunlar 
yaşamaktadır. En önemli sorun, üretim yerlerinden denizyolu, demiryolu ve havayolu terminallerine 
erişimdeki sıkıntılardır. Lojistik altyapı eksiklikleri operasyon maliyetlerinin ve sürelerinin uzamasına, 
operasyon kalitesinin ve lojistik standartların düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu yetersizlikler 
reel sektöre ek taşımacılık maliyetleri kadar iş kayıpları da getirmekte ve büyük pazarlara yakın olma 
avantajını azaltmaktadır. 
Limanlara demiryolu ve havayolu bağlantılarının gerçekleştirilmesi ile maliyetlerin düşmesi sonucu 
ithalat ve ihracat hızla artacaktır. Bu kapsamda Bilecik-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi 
ve Gebze-İzmir Otoyolu Projesi lojistik sektörünü olumlu yönde etkileyecek önemli projelerdir. İzmit 
Körfez Geçişi ve Gebze- İzmir Otoyolu ile 6,5 saat olan İzmir- İstanbul arası yolculuk süresini 3,5 saate 
inecek ve İstanbul- İzmir arası 140 km. kısaltacaktır. 
Lojistik altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönünde bölgede ulaşım, liman ve lojistik merkezler 
konusunda son yıllarda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bölge illerinden Eskişehir ve Bilecik için TCDD 
tarafından planlanan lojistik köy projeleri mevcuttur. Ancak Bursa şimdilik bu çalışma kapsamında yer 
almamaktadır. Türkiye’de kurulacak olan 10 lojistik köy içinde otomobil, yedek parça, iş makinası ve 
demir-hurda demir sevkiyatı amacıyla geliştirilecek olanlar da Bursa açısından önemlidir. Bunların 
Bursa açısından en önemlileri yakındaki İzmit Köseköy, Balıkesir Gökköy ve İstanbul Halkalı-
Ispartakule lojistik köyleri olacaktır. Ayrıca Mersin Yenice Lojistik köyü araç ve yedek parça sevkiyatı 
açısından, Kayseri Boğazköprü Lojistik Köyü ise otomobil lastiği taşımaları açısından önem taşıyabilir. 
Bursa İli sınırları içindeki organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, haller, depolar, antrepolar, 
serbest bölge alanları lojistik odak oluşturan merkezlerdir. 
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9.6.2. GÜMRÜK VE ANTREPOLAR 

 
Bursa İli’nde hizmet veren gümrük birimleri: Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bursa 
Gümrük Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mudanya Gümrük Müdürlüğü’dür. Bunlardan 
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa yerleşim alanında 
Nilüfer İlçesi’nde pilot organize sanayi bölgesinde ve aynı alanda yer almaktadır. Bursa’da Gemlik ve 
Mudanya’da genel ve özel toplam 60 tane antrepo bulunmaktadır. 
 
Taşıt, Yolcu ve Konteyner Trafiği 
Bursa İli’ne gelen- giden konteynerlerin giriş ve çıkışları Gemlik Limanı’ndaki Gümrük 
Müdürlüğü’nden yapılmaktadır. 2007- 2010 yılları arasında Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü’ne gelen TIR sayısı 
2007 yılından sonra ara yıllarda düşme göstermesine rağmen 2010 yılında yükselmiştir. Giden TIR 
sayısında ise azalma görülmektedir. Giden TIR sayısı gelen TIR sayısından daha fazladır. Bu değer 
Bursa’dan yapılan ihracatın ithalattan daha fazla olduğunun bir göstergesidir. Gelen ve giden gemi ve 
uçak sayıları ise artış göstermiştir. Giden uçak sayısı gelen uçak sayısından daha fazladır. 
2007- 2010 yılları arasında Bursa Gümrük Müdürlüğü taşıt istatistiklerine göre gelen ve giden TIR ve 
uçak sayılarında düşme görülmektedir. 2007- 2010 yılları arasında Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
verilerine göre gelen ve giden TIR sayısında ara dönemlerde düşmeler yaşanmasına rağmen artış 
olmuştur. Gelen TIR sayısı giden TIR sayısından daha fazladır. Gelen- giden gemi sayıları ise artmış ve 
birbirlerine yakın değerlerde gerçekleşmiştir. 
2007- 2010 yılları arasında Mudanya Gümrük Müdürlüğü verilerine göre gelen ve giden tır sayısında 
azalma yaşanmıştır. Gelen TIR sayısı giden TIR sayısından daha fazladır. Gelen gemi sayısında düşme, 
giden gemi sayısında ise artış görülmüştür. 2007 yılında gelen gemi sayısı daha fazla iken 2010 yılında 
gelen ve giden gemi sayıları birbirine yaklaşmıştır. 

9.6.3. Lojistik sektörü sentez sonucu 

 
Türkiye genelinde uluslararası nakliyeciler derneğine kayıtlı 915 lojistik taşımacılık firmasından 15’i 
Bursa’da bulunmaktadır. Bursa İli’nde lojistik sektöründe gelişme yaşanmaktadır. Özellikle liman, 
demiryolu, havayolunda yük taşımacılığının artışına bağlı olarak lojistik sektörü de gelişecektir.    
İl sınırları içinde lojistik sektörü organize olmamıştır. Lojistik firmaları yerleşim alanları içinde dağınık 
bir şekilde yer seçmiştir. Büyük bir kısmı gümrük, sanayi bölgeleri, kentin giriş- çıkış noktaları ve liman 
bölgesinde yer almaktadır.  
Limanlar ile OSB ve serbest bölge arasında belirli merkezlerde organize bir şekilde toplanamamış 
olmaları, kent içi trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir.  
Bursa İli’nde lojistik eğitime önem verilmektedir. BTSO ile UİB’de lojistik sektör ile ilgili eğitimler 
verilmekte, seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. 
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10. ULAŞIM VE ALTYAPI 

10.1. BURSA İL SINIRLARI İÇİNDE ULAŞTIRMA SİSTEMİ 
 
Bursa İli, doğu Marmara alt bölgesinin önemli ulaşım akslarının önemli bir merkezi konumundadır. İl 
coğrafi bakımdan İç Batı Anadolu’nun İstanbul’a ve dolayısıyla Avrupa’ya açılımında stratejik bir 
öneme sahiptir. Dış ülkelerden ve İstanbul’dan İç Batı Anadolu ve Ege’ye geçecek olan malların 
dağılım merkezi yine Bursa’dır. Bursa aynı zamanda Trakya ve İç Batı Anadolu gibi en kalabalık 
bölgeleri birbirine bağlayarak yolcu trafiğine de önemli hizmetler veren bir kenttir. Ülke genelinde 
olduğu gibi İl’deki ulaştırma sisteminde ağırlık ve yoğunluk karayolu ulaştırma sisteminde toplanmıştır 
(Şekil 111). 
 
 

 
 
Şekil 111 Marmara Bölgesi’nde Ulaştırma Sistemi 

Kaynak   1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni planı Raporu 2008 

10.1.1. Karayolu 

 
2010 yılı itibarıyla Bursa İli’ndeki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan Devlet ve İl 
Yolları ile Otoyolun toplam uzunluğu 1.199 km.’dir. Bunun 525 km.’si Devlet Yolu, 588 km.’si İl Yolu, 
86 km.’si otoyoldur. Devlet ve İl yollarının 330 km.’si bölünmüş yoldur. Bursa İli’ndeki karayolu 
ulaştırma sisteminin omurgasını doğu- batı yönünde Ankaraİzmir karayolu ile kuzey yönünde uzanan 
İstanbul karayolu oluşturmaktadır. Bu iki önemli karayolu Bursa kent merkezi içinde birleşmektedir. 
Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içindeki karayollarının % 80’i kentsel yol niteliğindedir. Bu karayolu 
bağlantıları hem İç Anadolu’yu Bursa üzerinden Ege ve Marmara Bölgelerine bağlayan trafiğin yükünü 
taşımakta hem de bu yolların geçtiği ilçe yerleşim alanlarının Bursa kent yerleşim alanı ile bağlantısını 
sağlamaktadır. 2005 yılında Güzelyalı Feribot İskelesi’nin faaliyete girmesiyle Ankara- İzmir yoluna 
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Bursa kent merkezinin kuzey- batı istikametinden bağlanan Mudanya karayolu da İstanbul ve Trakya 
bölgesine denizyolu ile ulaşan trafik için önemli bir güzergah olmuştur. 
Bursa İli içinde ülke çapında hizmet veren önemli ulaşım güzergahlarından birisi de Bursa kent 
merkezinin güneyinden Ankara- İzmir karayoluna bağlanan Uludağ karayoludur. Bursa çevre yolu 
Bursa Kent yerleşim alanı içinden geçen Ankara- İzmir karayolu trafiğinin Bursa kentsel yerleşim alanı 
dışına alınması amacıyla yerleşim alanının kuzeyindeki bölgeden geçirilen çevre yolu 2006 yılında 
hizmete girmiştir. Otoyol mevcut durumda ücretsizdir. 
Doğu’da mevcut Bursa- Ankara yolu ile Yenişehir yolu geçtikten sonra ayrılan oto yol Uluabat Gölü’ne 
yakın bir bölgede Bursa- İzmir karayoluna bağlanmaktadır. Otoyol Bursa Kent yerleşim alanına 5 
noktadan bağlanmaktadır. 
TR41 bölgesindeki (Bursa, Eskişehir ve Bilecik İller) devlet yolları üzerindeki ton-km’nin % 52’si, yolcu-
km’nin ise % 60’ı Bursa İli içindeki yollarda taşınmaktadır. Bursa’da sanayinin gelişmiş olması ve ve 
özellikle büyük otomobil fabrikalarının yer alması Bursa’yı karayolu taşımacılığında önemli bir 
konuma getirmiştir. Bu durum, ildeki karayolu ağında önemli tıkanıklara neden olmaktadır. 2010 
yılında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki yollarda yapılan taşıt-km’lerin % 32’sini ağır 
taşıt trafiği oluşturmuştur. 
Bursa İli karayolu trafiğinin en önemli bölümü İstanbul’la ilgili olup bu durum son 10 yılda oransal 
olarak değişmemiştir (% 27). İkinci önemli akım, Bursa’nın Bandırma ve İzmir bağlantısını sağlayan 
Bursa-Karacabey yolu üzerindedir (% 16). Bursa- Ankara yolu üzerindeki trafik hacminde son on yılda 
% 13.4’lük bir azalma olmuştur. Buna karşılık Mudanya yolu üzerindeki trafik, İDO feribot iskelesi 
bağlantısı nedeniyle, aynı dönemde %44 artmıştır. Bursa ilinin dağ yerleşmelerine (Orhaneli- Keles- 
Harmancık) ulaşımı sağlayan güzergahta özellikle 2005 yılından sonra artış olmuş ve % 2.24 olan payı 
2010’da %3.9’a 
yükselmiştir. 
Bursa ile ilgili karayolu trafiğinin, araç türlerine göre, 2000 - 2010 yılları arasındaki değişimi 
incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir: 
Bursa- İstanbul güzergahı: Toplam trafik yoğunluğu içinde bütün sayım dönemlerinde ilk sırada 
otomobil trafiği yer almaktadır. Otomobil trafiğinde 2000- 2005 arasında bir miktar azalma yaşanması 
ile % 71 olan payı % 65’e düşmüş, ancak 2010’da tekrar % 70’e yükselmiştir.Bütün dönemlerde 2. 
sırada yer alan kamyon trafiğinde artış yaşanmasına rağmen toplam içindeki payı % 19’dan % 14’e 
düşmüştür. 3. sırada yer alan TIR trafiğinde önemli artışlarla toplam içindeki payı % 6’dan % 9’a 
yükselmiştir. Orta yüklü ticari araç trafiği artarak 2005 ve 2010 yıllarında % 4’erlik paylarını muhafaza 
etmiştir. Otobüs trafiği ise 2005’te artmış, ancak 2010’da yaşanan düşüş nedeniyle % 4’ten 2005’de % 
8’lere çıkan payı 2010’da % 3’e düşmüştür. 
 
Bursa - Karacabey güzergahı: Bütün dönemlerdeki trafik sayımlarında otomobil trafiği ilk sırada yer 
almaktadır. Otomobil trafiği artarak gelişmiş ve toplam içindeki payı 2005 yılında % 53’e düşmesine 
rağmen 2010 yılında % 75’e yükselmiştir. 2000- 2010 yılları arasında güzergahta gerçekleşen trafik 
içinde 2. sırada yer alan kamyon trafiği 2000- 2010 yılları arasında artış göstermesine rağmen toplam 
içindeki payı % 32’den % 26’ya ve 2010 yılında ise % 12’ye gerilemiştir. Orta yüklü ticari araç trafiğii 
artmış, toplam içindeki % 6 olan payı % 8’e yükselmiştir. TIR trafiğinde 2000’den 2005’e kadar önemli 
bir artış olmuş ve toplam içindeki payı % 1’den % 7’ye yükselmiş, ancak TIR trafiğinde yaşanan azalma 
nedeniyle toplam içindeki payı 2010 yılında % 4’e gerilemiştir. Otobüs trafiğinde 2005’e kadar olan 
artış % 4 olan payı % 8’e yükselmiş, ancak otobüs trafiğinde yaşanan azalma nedeniyle 2010’daki payı 
% 1’e kadar düşmüştür. 
 
Bursa - Bandırma güzergahı: Bursa’yı ve çevre illeri Bandırma Limanı’na ve Çanakkale’ye bağlayan 
önemli karayolu bağlantılarından birisidir. Bu güzergah üzerindeki 2000 – 2010 yıllarındaki trafik 
sayımlarına bakıldığında; 1. sırada otomobil, 2. sırada kamyon, 3. Sırada orta yüklü ticari araç 
trafiğinin yer aldığı, 1. sırada yer alan otomobil trafiği payının 2000 - 2005 arasında % 56’dan % 64’e 
yükseldiği, 2010’da yine artış göstererek % 72’ye yükseldiği, 2. sıradaki kamyon trafiğinin % 32’lik 
payının 2005’de % 22’ye, 2010’da ise % 15’e düştüğü, 3. sıradaki orta yüklü ticari araç trafiğinin % 
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6’den % 2’ye düştüğü, 2010’da ise % 8’e yükseldiği, otobüs trafiği payının % 3’den 2005’te % 8’e 
yükseldiği, ancak 2010’da % 1’in altına düştüğü gözlenmektedir. 
 
Bursa – Balıkesir - İzmir güzergahı: Bursa ili sınırları içinde Bursa - İstanbul karayolundan sonraki 
ikinci yoğun trafik yükünü taşıyan karayolu arteridir. Bu güzergah üzerinde 2000- 2010 yılları 
arasındaki taşıt trafiği sayımları incelendiğinde; otomobil trafiğinin 1. sırada, kamyon trafiğinin 2. 
sırada, TIR trafiğinin 3. sırada yer aldığı, otomobil trafiği payının 2000 yılında % 41’den 2005’de % 
55’e yükseldiği, 2010’da % 54’e düştüğü, kamyon trafiğinin 2000 yılında % 44’den 2005’de % 27’ye 
düştüğü, 2010’da toplam içinde % 23’lük pay aldığı, TIR trafiğinin de 2000 yılında % 4’den, 2005’de % 
8’e yükseldiği, sonra 2010’da % 15’e yükseldiği, orta yüklü ticari araç trafiğinin 2000 yılındaki % 5 olan 
payının 2005’de % 4’e düştüğü, 2010’da ise bu payı muhafaza ettiği, otobüs trafiğinin 2000 ve 2005 
yıllarında % 6’lık payını muhafaza ettiği 2010’da ise % 4’e düştüğü gözlenmiştir. 
 
Bursa - Ankara güzergahı: Bursa İli sınırları içinde 2000 - 2010 yılları arasında karayolu taşıt 
trafiğindeki yoğunluk sıralamasında 3. sırayı almaktadır. Bu güzergah üzerinde 2000- 2010 yılları 
arasındaki taşıt trafiği sayımları incelendiğinde; ilk sırayı otomobil, 2. sırayı kamyon, 3. sırayı TIR 
trafiğinin oluşturduğu, yıllar içindeki gelişmelerde otomobil trafiğinin % 52’den % 54’e çıkıp, 2010’da 
% 50’ye gerilediği, kamyon trafiği payının % 37’den % 26 ve 2010’da % 23’e düştüğü, 3.sıradaki TIR 
trafiğinin % 5’den % 8’e yükselme trendi gösterdiği, orta yüklü ticari araç trafiği payının % 1’in altında 
iken 2005 ve 2010’da % 5’lik paylara ulaştığı, otobüs trafiği payının % 6’dan % 7’ye yükselip, 2010’da 
% 4’e düştüğü görülmüştür. 
Bursa- Mudanya güzergahı: 2000 - 2010 yılları arasındaki trafik sayımları değerlerine göre, Bursa ili 
sınırları içinde Bursa ilçe merkezlerine ulaşım sağlıyan karayolları arasında ilk sırayı alan Bursa - 
Gemlik güzergahından sonra, 2. sırayı Bursa- Mudanya karayolu arteri almaktadır. Bu güzergah 
üzerindeki 2000- 2010 trafik sayımları incelendiğinde; toplam trafik yükü içinde en büyük payı 
otomobilin, 2. sırayı kamyon trafiğinin aldığı, otobüs trafiği payının 2005’te yükselmesine rağmen 
2010’da azaldığı, orta yüklü ticari araç trafiği payının ise artış trendinde olduğu, otomobil trafiğinin de 
artış trendi gösterdiği, % 83’lük payının % 89 ve % 88’lere ulaştığı, kamyon trafiğinin % 14’lük payının 
% 3’e düştüğü, 2010’da ise % 6’ya yükselmesine rağmen önemli bir düşme trendi gösterdiği, TIR 
trafiğinde artış olmasına rağmen toplam içindeki payının düşük olduğu, 2000- 2010 yılları arasında 
hep % 1’lik payı muhafaza ettiği, orta yüklü ticari araç trafiğinde önemli bir artış trendi yaşandığı ve % 
1.2’nin altında olan trafik payının 2010’da % 4’e çıktığı, otobüs trafiği payının % 2’den % 7’ye yükselip, 
2010’da % 1’e gerilediği gözlenmiştir. 
 
Bursa- Orhaneli- Keles ayrımı: Bursa ili sınırları içinde yer alan ilçelere ulaşımı sağlayan karayolu 
güzergahları arasında dağ bölgesinde yer alan ilçelere ulaşan Bursa – Orhaneli - Keles karayolu, en az 
trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlardan birisidir. Bu güzergah üzerinde 2000 - 2010 yılları 
arasındaki taşıt trafiği sayımları incelendiğinde; ilk sırada otomobil, 2. sırada kamyon ve 3.sırada TIR 
trafiğinin yer aldığı, otomobil trafiğinin toplam içinde % 70’den % 79 ve %78’lere ulaştığı, kamyon 
trafiği payının % 29’dan, % 17’ye düşüp, 2010’da % 18’e çıktığı, TIR trafiği sayısında önemli bir artış 
olduğu ve toplam içindeki payının da %1’in altında iken % 4’e ulaştığı, 2010 yılında da önemli bir trafik 
yükü artışı 
olmasına karşılık toplam içinde %4’lük payı muhafaza ettiği, orta yüklü ticari araç trafiğinin bütün 
sayım dönemlerinde yer almadığı, otobüs trafiğinin ise azalıp, 2010’da çok az artmasına rağmen 
toplam içinde % 1’lik payın altında olduğu gözlenmiştir. 
 
Bursa- Uludağ güzergahı: Bursa ili sınırları içinde ülke turizminde de önemli bir konuma sahip olan 
Uludağ Turizm bölgesine ve bu bölgedeki dağ köylerine ulaşımı sağlayan Bursa - Uludağ karayolu 
üzerinde gerçekleşen 2000- 2010 yılları arasındaki trafik değerlerine göre ortaya çıkan sonuçlar 
şöyledir: Güzergahta 2010 yılı itibariyle otomobil trafik yoğunluğu ilk sırada, orta yüklü ticari araç 
2.sırada, kamyon trafiği 3.sıradadır. Otobüs trafiğinde özellikle 2005 yılında önemli bir artış olmasına 
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ve toplam içindeki payının % 3’den % 10’lara kadar ulaşmasına rağmen 2010’da toplam içindeki payı 
% 1’e düşmüştür.  
2010 yılı itibarıyla Bursa İli sınırları içinde kayıtlı toplam motorlu araç sayısı 533.921’dir. Bursa’da 
2007 yılı nüfus verilerine göre her 1000 kişiye düşen araç sayısı 183 iken, 2008 yılında bu değer 191 
ve 2010 yılında ise 209 olmuştur. Kent merkezinde ise, Bursa Ulaşım Ana Planı kapsamında 2010 yılı 
Ekim ayında yapılmış olan ev halkı anketleri sonuçlarına göre, otomobil sahipliği 113’dür. Bu değerler, 
Avrupa kentleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve gelecekte artması beklenmelidir. 10 yıllık 
dönemde, yıllık ortalama nüfus artış hızı % 2,1 olurken motorlu araç sayısı % 4,6 artmıştır. 2010 yılı 
itibarıyla Bursa İli’ndeki motorlu araçların yaklaşık yarısını otomobiller oluşturmaktadır. Motorlu 
araçların % 40’ı Osmangazi İlçesindedir. Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri ile birlikte kent merkezindeki 
motorlu araç oranı % 66’yı bulmaktadır. Nüfus ve araç sahipliğindeki büyüme, trafik seviyesinde de 
eşdeğer bir büyümeye neden olmaktadır. 

10.1.2. Denizyolu 

 
Bursa İli’nde kullanılmakta olan mevcut liman ve iskeleler ağırlıklı olarak yük taşımacılığında hizmet 
vermektedir. Bursa’daki limanların yük elleçleme hacmi, Marmara Bölgesi’nin % 8- % 10’u, 
Türkiye’nin ise % 4’ü civarındadır. 
1970’li yıllarda yapılmış olan Gemlik ve Mudanya İskelelerine ilave olarak 1980’li yıllardan itibaren 
yapımına başlanılan liman ve rıhtım tesisleri özellikle son yıllarda bölge ve ülke içinde olduğu kadar 
uluslararası taşımacılıkta da önemli bir konuma ulaşmıştır. 
Ülkedeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak Bursa Limanlarına olan talep artışı neticesinde mevcut 
liman tesislerinde ilaveler yapılmakta, yeni liman tesisleri için de araştırmalar devam etmektedir. 
Bursa ilinde, Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlığı kontrolünde hizmet veren limanlar şunlardır: 
 

 Gemport Limanı 

 Borusan Limanı 

 Gemlik Gübre Rıhtımı 

 BP İskelesi 

 Roda Lojistik Limanı 

 Marmara Kimya Sanayi 

 Mudanya Limanı 

 Gemlik Liman Bölgesi 
 
Gemlik Körfezi Limanlarının (Mudanya dahil) hizmet alanında gelişmiş sanayinin bulunduğu Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik illeri yer almaktadır. Marmara Deniz’inde yer alan limanların etki alanları OSB’ler 
açısından Marmara ve kısmen Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi illerini kapsamaktadır. Bu 
bölgelerde OSB sayısı fazladır ve bunlar Türkiye’nin en büyük OSB’lerdir. 
İstanbul ve İzmit Körfezi Limanları hemen hemen aynı ulaşım sistemlerini kullandığı için 
hinterlantlarının örtüşmesi doğaldır. Gemlik Limanları ise, ulaşım bağlantıları açısından diğer iki bölge 
kadar gelişmişlik göstermese de, yakın çevresinin gelişmişliği ve sanayileşmesi nedeniyle yük 
çekebilmekte, İstanbul Limanları’nda kimi zaman, özellikler konteyner taşımacılığında yaşana dar 
boğazlar nedeni ile etki alanını genişletmektedir. İstanbul Limanları, tüm potansiyellerine karşın art 
alanlarındaki yetersizlik nedeni ile hızlı yük akıtma sorunu yaşamaktadırlar. 
Gemlik Liman Bölgesi, Bursa’nın en büyük ve önemli yük limanı olarak hizmet vermektedir. Toplamda, 
12.000.000 ton genel kargo, 1.250.000 TEU konteyner, 500.000 araç elleçleme kapasitesi ile yalnızca 
Bursa’nın değil Türkiye’nin de en önemli yük limanları bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Gemlik 
Limanlar Bölgesinde 600.000 m² gümrüklü, 270.000 m² gümrüksüz terminal sahası bulunmaktadır. 
Bursa'nın deniz ulaşımı için kullanılan yolcu iskelesi Mudanya’dadır. Uzun yıllar boyunca Bursa’nın 
yolcu ve araç trafiğinin denizyolu ile karşılanması Mudanya İskelesinden sağlanmıştır. 1997 yılına 
kadar Denizcilik İşletmelerine ait yolcu vapurları ile İstanbulİmralı-Gemlik-Mudanya güzergahında 
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seferler düzenlenmiş, bu tarihten itibaren İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından düzenli 
tarifeli seferlere başlanmıştır. Vapurlar ile yaklaşık 4 saat süren İstanbul – Mudanya seferi, deniz 
otobüsleri ile 75 dakikaya indirilmiştir. 2007 yılından itibaren Güzelyalı’daki Bursa Feribot İskelesi 
açılması ile ve araç ve yolcu taşımacılığı seferleri buradan devam etmektedir. 
Bursa Feribot İskelesi, boyları 59,9 m ila 86,6 m ve genişlikleri 17,5 m ila 24,0 m olan 4 adet feribotun 
kullanımına uygun kapasitedir. İskele otopark alanı 500 araçlık kapasitedir. Güzelyalı’dan Kadıköy-
Kabataş ve Yenikapı’ya Deniz Otobüs seferleri İDO tarafından düzenlenmektedir. İstanbul - Bursa 
hattında 225 Araç ve 1.200 Yolcu kapasiteli dünyanın en gelişmiş hızlı feribotları hizmet vermektedir. 
Bursa’dan Kadıköy ve Kabataş’a deniz otobüsü sefer süreleri, sırasıyla, 75 dakika ve 120 dakikadır. 
İDO seferlerine göre Bursa Feribot İskelesi’nden şehir merkezine, Bursaray Organize Sanayi İstasyonu, 
Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Üniversite’ye hareket eden otobüsler ve minibüsler ile kent 
bağlantılı taşıma gerçekleştirilmektedir. 
Bursa İl sınırları içinde kıyıda yer alan yerleşmeler arasında yük ve yolcu taşımacılığı gelişmemiştir. 

10.1.3. Demiryolu 

 
Bursa İli bölgede şehirlerarası demiryolu güzergahı üzerinde yer almayan kenttir. Bursa ili içindeki 
demiryolu şebekesi yalnızca Bursa kent merkezinde yer alan Bursaray güzergahıdır. Mevcut 
güzergahın uzunluğu toplam 16 km’dir. Kent içinde aşamalar halinde uzatma çalışmaları devam 
etmektedir. 
TCDD sorumluluğundaki Ankara- İstanbul hızlı demiryolu hattının, Bandırma’ya kadar uzatılması ile 
ilgili hızlı demiryolu hattının proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır. Hattın Bilecik’ten Bursa’ya 
bağlanmasını sağlayacak projenin 4 yılda bitirilmesi hedeflemektedir. Bursa bağlantısının 45 km’lik 
Bilecik- Yenişehir ve 80 km’lik Yenişehir- Bursa olarak iki aşamada tamamlanması planlanmaktadır. 

10.1.4. Havayolu 

 
Bursa İli’nde 3 havaalanı yer almaktadır. Bunların ikisi sivil, biri Gemlik’teki askeri havaalanıdır. Sivil 
havaalanları Yenişehir İlçesindeki Yenişehir Yenişehir Havaalanı ile kent merkezindeki Osmangazi 
İlçesi sınırları içindeki Yunuseli Havaalanıdır. Yunuseli Havaalanı Bursa’nın ilk sivil havaalanı olmasına 
rağmen kent yerleşim alanında kalması nedeniyle uçuşlara kapalıdır. Küçük kapasiteli uçakların iniş 
kalkışına uygundur. Tekrar açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Sivil-askeri amaçla kurulan havaalanının kente uzaklığı 50 km olup 2993 m x 45 m ve 2993 m x 30 m 
boyutlarında iki adet beton kaplama pisti bulunmaktadır. Yolcuya açık alanlar iç ve dış hat kullanım 
alanı 5600 m² olup, 1.500.000 yolcu/yıl kapasiteye sahiptir. 
Havaalanının hizmet vermeye başladığı 2008 yılından itibaren 2010 yılına kadar iç ve dış hatlarda 
inen- kalkan uçak sayılarında artış yaşanmıştır. 2008 yılında iç hatlardaki inenkalkan uçak sayısı 1.906 
iken 2010 yılında 2.983’e ulaşmıştır. Dış hatlarda ise 2008 yılında 214 olan uçak sayısı 2010 yılında 
452’ye ulaşmıştır. Buna karşılık, iç hatlardaki yolcu sayısında düşmüş, dış hatlardaki yolcu sayısında 
artış yaşanmıştır. 2008 yılında iç hatlardaki yolcu sayısı 64.902 iken 2010 yılında 57.484’e düşmüştür. 
Dış hatlarda ise 2008 yılında 10.560 olan yolcu sayısı 2010 yılında 31.598’e ulaşmıştır. 
Havaalanından kente ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca hususi kullanım için 
Havaalanı Taksi ve Havaalanı Kamyonetleri 24 saat hizmet vermektedir. Toplu taşıma araçları; 80 hat 
numarası ile Havaalanı – Şehirlerarası Otobüs Terminali güzergahında günde 9 sefer yaparak 
çalışmaktadır. 
Yenişehir Havaalanında soğuk hava deposu, kargo binası bulunmaktadır. Ancak havaalanı yolcu ve 
kargo taşımacılığında etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. 
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10.1.5. Bursa Büyükşehir Sınırları İçinde Kent İçi Ulaştırma Sistemleri 

 
Bursa İli’nde Bursa Büyükşehir sınırları içindeki kentsel ulaşım karayolu, otoyol, hafif raylı sistem ve 
yerleşim alanları içindeki yollarla sağlanmaktadır. 
Bursa Büyükşehir sınırları içinde yer alan karayollarının % 80’i kentsel yol niteliğindedir. Kent içindeki 
yolların bir kısmını park eden araçların işgal etmesi nedeniyle, yollar verimsiz çalışmaktadır. Kent içi 
tali yolların büyük çoğunluğunda plansız yapılaşma nedeniyle yaya kaldırımı bulunmamaktadır. 
Bunlardan bazıları 4 m genişliğinde dar yollar olup, eğimleri % 10’un üzerindedir. Bursa il sınırları 
içerisinde şu an Ankara - İzmir istikametinde bir otoyol mevcuttur. Bu otoyolda geçiş ücreti 
alınmamaktadır. İzmir – Gebze Otoyolunun faaliyete geçmesiyle bu bölümün de ücretlendirilme 
olasılığı vardır. Mevcut otoyol 5 bağlantı noktasından Bursa çevre yolları ve ana trafik arterlerine 
bağlanmaktadır. Bursa’nın mevcut yerleşim konumu göz önüne alınırsa doğu - batı aksı olan ana 
arter, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’dan geçmektedir. Bu aks aynı zamanda Ankara – İzmir istikameti 
için de kullanılmaktadır. 
Bu doğu - batı aksından kuzeye doğru iki anayola bağlantı mevcuttur. Bunlardan birisi kuzeybatı 
istikametinde Mudanya’ya gitmektedir. Diğeri kuzeydoğu istikametinde Gemlik ve Yalova üzerinden 
Kocaeli ve İstanbul’a ulaşmaktadır (Şekil 112). 
Osmangazi ilçesinde başlayan bir diğer aks, kış sporlarının ülkemizdeki en önemli alt yapısına sahip 
olan ve kent merkezinin güneyinde bulunan Uludağ’a doğru uzanmaktadır. Özellikle kış aylarında 
daha yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden yakın çevre yolu 
geçmektedir. Bu yol doğu – batı konumunda olup kent içi trafik dolaşımını rahatlatmaktadır. Ankara 
İzmir yolunun aksine 
yakın çevre yolunda katlı kavşak bulunmayıp sinyalize kavşaklar mevcuttur. 
Bursa Büyükşehir alanında trafik, diğer metropol kentlere benzer davranışlar göstermektedir. İş 
yerlerine ve okullara gidiş ve buralardan evlere dönüş saatleri olan, yolculukların en yoğun olarak 
gerçekleştirildiği, doruk (zirve) saatler denilen sabah 07:00- 09:00 ve akşam 16:00- 20:00 saatleri 
arasında özellikle ana arterler, çevre yolları ve anayollarda trafik oldukça yoğun olmaktadır. Kent 
merkezinde yer alan kamu kurumları, alışveriş merkezleri, dükkanlar, sanat ve eğlence merkezleri, 
finans kurumları ve benzeri aktivitelerin nedeniyle kent merkezindeki araç ve yaya trafiği 09:00 – 
20:00 saatleri arasında sürekli yoğun olmaktadır. 
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Şekil 112  Bursa Kent İçi Karayolu Ağı 

Bursa Büyükşehir Ulaşım Ana Planı (BUAP) kapsamında 2010 yılı Ekim, Kasım aylarında yapılmış olan 
evhalkı yolculuk anketlerine göre, Bursa’da kişi başına hareketlilik değeri 1,43 dür. Buna göre Bursa 
Metropoliten Alanı’ndaki 7 ilçede günde yaklaşık 2,823,000 yolculuk yapılmakta olup bu yolculukların 
% 43’ü yaya yolculuklardır. Günlük yolculukların % 14,6’sı özel otomobillerle, % 14,8’i otobüslerle, % 
15,3’ü iş ve okul servis araçları ile yapılmaktadır. 
Hafif Raylı Sistem’in toplam yolculuklardaki payı % 4,1’dir. Yolculukların yaklaşık % 70’i iş ve eğitim 
amaçlı yolculuklardır. 
Zirve saatlerde özellikle Ankara-İzmir karayolu, Yalova Yolu, Mudanya Yolu, Çevre Yolu ve diğer ana 
arterlerde ve yollarda ve bunlar üzerinde bulunan ana kavşak noktalarında ciddi oranda trafik 
sıkışıklığı ve yoğunluğu gözlenmektedir. Kent merkezinde ise gün içinde Cumhuriyet, Cemal Nadir, 
Atatürk ve İnönü Caddeleri ile bunlara bağlanan diğer caddelerde ve sokaklarda araç ve yaya trafik 
yoğunluğu söz konusudur. 
 
Otoparklar 
Bursa kent merkezinde yoğun özel araç trafiğine paralel olarak araç parkı ihtiyacı da baş 
göstermektedir. Kent merkezinde yol kenarı araç parkları Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu 
olan BURBAK A.Ş. tarafından işletilmektedir. BURBAK A.Ş. tarafından işletilen 12 katlı ve açık 
otoparkın toplam araç kapasitesi 2.382 olup kullanım oranları mevsimlere ve organizasyonlara göre 
değişim göstermektedir. Örneğin kış döneminde Güzelyalı otoparkı %50 oranında çalışmakta iken yaz 
aylarında % 90 doluluk oranlarını yakalayabilmektedir. 
Ayrıca açık ve katlı otopark olarak hizmet veren ve özel müteşebbisler tarafından işletilen araç 
parkları da bulunmaktadır. BUAP kapsamında toplanan verilere göre bu şekilde işletilen 84 otoparkın 
toplam kapasitesi 7.156 araçtır. Bu otoparkların kapasiteleri 15 – 700 araç arasında değişmektedir ve 
ortalama kullanım oranları % 40 kadardır. 
 
 
 
 



353 
 

Toplu Taşıma Sistemi 
Bursa Büyükşehir sınırları içinde Toplu Taşıma Hizmetleri BOİ’nin BURULAŞ’ın bünyesinde 
gerçekleştirilen otobüsler ve BURULAŞ bünyesinde çalışan raylı sistem ile özel sektörce çalıştırılan 
minibüs, dolmuş, taksi ve servis türünde araçlarla verilmektedir. 
2011 yılı verilerine göre Bursa Büyükşehir sınırları içinde motorlu araçlarla yapılan yolculukların % 41’i 
özel araç, % 20’si otobüs, % 12’si servis araçları, % 11’i minibüs , % 8’i Bursaray, % 5’i taksi, % 4’ü 
dolmuş, % 3’ü güzergah izin belgeli kendi sahipliğinde servis ile yapılmaktadır. 
Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) kapsamında 2010 yılı Ekim, Kasım aylarında yapılmış olan ev halkı 
yolculuk anketlerine göre, Bursa’da kişi başına hareketlilik değeri 1,43 dür. Buna göre Bursa 
Metropoliten Alanı’ndaki 7 ilçede günde yaklaşık 2,823,000 yolculuk yapılmakta olup bu yolculukların 
% 43’ü yaya yolculuklardır. Günlük yolculukların % 14,6’sı özel otomobillerle, % 14,8’i otobüslerle, % 
15,3’ü iş ve okul servis araçları ile yapılmaktadır. 
Bursaray’ın payı % 4,1’dir. Yolculukların yaklaşık % 70’i iş ve eğitim amaçlı yolculuklardır. 2010 yılı 
itibarı ile toplam otobüs sayısı 231, yıllık ortalama günlük yolcu sayısı (hafta içi) 125.540’dır. 
Bursaray 1. Aşama A ve B bölümlerinde, 5’i yeraltı olmak üzere toplam 23 adet istasyon vardır. İki 
hatlı güzergahın toplam uzunluğu 22,043 km dir ve tamamen karayolundan bağımsızdır. Uzunluğu 
6,622 km olan Bursaray 2. Aşama Üniversite Hattı’nda biri yeraltı olmak üzere toplam 6 istasyon 
vardır. Uzunluğu 2,233 km olan Mudanya Yolu uzatmasında ise biri yeraltı olmak üzere toplam 2 
istasyon vardır. Bursaray 2. Aşama kapsamında Kuzey Hattı’nda Organize Sanayi İstasyonu’ndan 
sonra 2 istasyon ve 2,3 km hatta inşaat çalışmaları devam etmektedir. Arabayatağı İstasyonu’nu 
Kestel’e bağlayacak, 8 km ve 7 istasyondan oluşan, Bursaray 3. Aşama çalışmaları için 30.07.2011 
tarihinde temel atma töreni yapılmıştır. Bursaray’ın toplam araç sayısı 48, yıllık ortalama günlük yolcu 
sayısı (hafta içi) 143.936’dır. 
2010 yılı verilerine göre, Bursa’da toplu taşıma sistemine 1 km uzaklıktaki bir band içindeki 
yerleşimlerdeki nüfus ve işyerlerindeki istihdam sayıları Şekil 7’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 
Bursa’da yaklaşık 1.7 milyon kişi toplu taşıma sistemine 1 km lik bir band içinde yaşamaktadır. Bu 
band içindeki işyerlerinde ise yaklaşık 500.000 kişi çalışmaktadır. 
 
Servis Araçları 
Servis uygulaması gerek işyerleri gerek öğrenci servisleri olarak Bursa’da yoğun şekilde 
kullanılmaktadır. BUAP kapsamında 2010 yılında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketi sonuçlarına 
göre, Bursa’da günlük yolculukların % 15,3’ü servis araçları ile yapılmaktadır. Özel ve kamu işyerleri 
ile okullarda tüm bölgelerde ve ana güzergahlarda servis araçları trafik oluşturmaktadır. Bursa 
servisçiler odası meslek odası olarak hizmet vermektedir. Güzergah izin belgeli 1.011 adet kendi 
sahipliğinde servis de bulunmaktadır. 
 
Ara Toplu Taşıma Hizmeti (Taksi- Dolmuş- Minibüs- Özel Halk Otobüsü) 
Bursa kent içinde çalışan 36 adet taksi dolmuş durağındaki araç sayısı 2010 yılı itibarıyla 684’dür. Kent 
içindendeki dolmuşların tamamına yakını kentsel yerleşim alanları ile kent merkezi olan Heykel 
arasında çalışmaktadır. 
Bursa Büyükşehir sınırları içindeki ticari taksiler durağa bağlı çalışmaktadır. Bursa merkez bölgesinde 
73 adet taksi durağında toplam 695 taksi, Kestel ilçesindeki 3 adet taksi durağında 17 taksi, Gürsu 
ilçesinde 15 taksi, Mudanya İlçesi’nde 15 taksi, Gemlik İlçesi’nde 5 adet taksi durağında toplam 40 
taksi olmak üzere Büyükşehir sınırları içinde 782 adet taksi çalışmaktadır. 
Bursa Büyükşehir sınırları içinde çalışan toplam minibüs sayısı 1034’dür. Bunlardan Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırları içinde merkez bölgesindekiler Bursa Minibüsçüler Odası’na bağlı olarak 
çalışmaktadır ve doğu- kuzey ve güney hatları olmak üzere 3 ana güzergah üzerinde ulaşım hizmeti 
vermektedir. 
Doğu bölgesinde 16 hat üzerinde 360 araç ile günlük ortalama taşınan toplam yolcu sayısı 99.862’dir. 
Kuzey bölgesinde 10 hat üzerinde 240 araç ile günlük ortalama taşınan yolcu sayısı 52.470’dir. Güney 
bölgesinde 2 hat üzerinde 29 araç çalışmaktadır. Bunlardan 17’si Uludağ Bölgesine hizmet 
vermektedir. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkez yerleşim alanını çevreleyen ilçe ve belde 
yerleşimlerine çalışan minibüs sayısı toplam 402’dir. Minibüsler yerel meslek odaları veya taşıyıcılar 
kooperatifleri bünyesinde çalışmaktadır. 
Bursa Büyükşehir sınırları içinde çalışan özel halk otobüslerinin toplam sayısı 501’dir. Taşıdıkları 
günlük ortalama toplam yolcu sayısı (hafta içi) 233.391’dir. Halk otobüsleri doğu ve batı olmak üzere 
2 güzergahta hizmet vermektedir. Otobüsler batı bölgesinde 62, doğu bölgesinde 26 ve BURULAŞ 
ihaleli hatlarda 37 olmak üzere toplam 125 hatta çalışmaktadır. 
Bursa Büyükşehir Mücavir Alanı dışında kalan Orhangazi, İznik, Orhaneli, Yenişehir, Keles, Mustafa 
Kemalpaşa, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Büyükorhan ilçelerinin ve köylerin kent merkezi ile 
bağlantısını sağlayan toplu taşıma hizmetleri 3 adet garaj ve 2 adet durak aracılığı ile yapılmaktadır. 
Eski Batı Garajı, Nilüfer ilçesinde bulunup, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine, Doğu 
Garajı, Yıldırım ilçesinde bulunup, Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir ilçelerine, Küçük Sanayi Batı 
Garajı Nilüfer ilçesinde bulunup, Mustafa Kemalpaşa ve Karacabey ilçelerine taşıma hizmetini 
sağlamaktadırlar. 
Organize Sanayi ve Tahtakale duraklarından da Büyükşehir dışı yerleşim merkezlerine toplu taşıma 
yapılmaktadır. Ayrıca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinden, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerine 
de taşıma hizmeti sağlanmaktadır. Hafta içi günlerde sabah 06:00 ile gece 22:00 saatleri arasında 20 
dakikada bir sefer, hafta sonu günlerde ise 30 dakikada bir sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti 
verilmektedir. 
 
Teleferik 
Bursa kent yerleşim alanı ile Uludağ arasında çalışan teleferik hattı Bursa'nın Teleferik semtiyle 
Kadıyayla ve Sarıalan arasında karşılıklı çalışmaktadır. Bu hattaki ulaşım süresi 20 dakikadır. 29 Ekim 
1963 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılan Teleferik iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci 
kısım, Teferrüç-Kadıyayla-Sarıalan istasyonları arasında 30 kişilik kabinlerin çalıştığı Teleferik sistemi 
ve ikinci Sarıalan-Çobankaya istasyonları arasında iki kişilik kabinlerin çalıştığı Telesiyej kısmından 
meydana gelmektedir. İstasyon rakımları; Teferrüç istasyonu 374m., Kadıyayla İstasyonu 1231 m., 
Sarıalan İstasyonu 1634 m. ve 
Çobankaya İstasyonu 1711 m.den oluşmaktadır. 2010 yılı itibarıyla taşınan toplam yolcu sayısı 
204.543’dür. Taşınan yolcu sayısı 1989- 2010 yılları arasında düşme göstermiştir. 
2004 yılında başlayan Bursa’nın simgesi alan mevcut Teleferik hattının yenilenmesi ve hattın Oteller 
Bölgesi’ne uzatılması projesinde yer teslimi yapılarak temeli atılmıştır. Teleferiğin yeni hattı 8,5 km 
uzunluğunda olacak ve Bursa’dan aldığı yolcuları Uludağ Oteller Bölgesine 22 dakikada ulaştıracaktır. 
Mevcut teleferik istasyonları: Teferrüç, Kadı Yayla, Sarıalan olup, Oteller Bölgesi’nde yeni teleferik 
istasyonu planlanmaktadır. 

10.2. ULAŞTIRMA YATIRIMLARI 

10.2.1. İldeki büyük yatırımlar 

 
Bursa İli’nde kara ulaştırması sektöründe 2 büyük kamu yatırımı planlanmıştır. Bunlar Gebzeİzmir 
Otoyolu’nun Bursa kesimi ile Bilecik- Bursa- Bandırma Hızlı Demiryolu Projesi’nin Bursa geçişidir. 
Gebze - İzmir Otoyolu Bursa ili sınırlarından geçecektir. İstanbul - İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate 
indirmesi planlanan 452 km’lik otoyol, Darıca-Hersek arasındaki asma köprülü Körfez Geçişi’nden 
sonra Orhangazi ve Bursa üzerinden Balıkesir’e bağlanacaktır. 7 yılda tamamlanması öngörülen 
projenin yatırım maliyeti 9,4 milyar TL olarak öngörülmüştür (Şekil 113). 
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Şekil 113  Gebze-İzmir Otoyolu Projesi 

Bursa ilinde şehirlerarası demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Yakın gelecek için planlanan, TCDD’nin 
hızlı tren projesi kapsamında Bilecik- Bursa- Bandırma Hızlı Demiryolu Projesinin Yenişehir-Bursa-
Karacabey güzergahından geçen kısmından, Bursa kenti de yararlanabilecektir. Söz konusu hattın ön 
yeterlilik ihalesi Ekim 2010’da yapılmıştır. Hattın 2013’de işletmeye alınması planlanmaktadır. Hattın 
Bursa - Yenişehir kesimi 54 kilometre, Yenişehir - Bilecik kesimi ise 41 kilometre olarak 
projelendirilmiştir (Şekil 114). 
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Şekil 114  Bilecik- Bursa Bandırma Hızlı Demiryolu Projesi 

 
Bursa’nın hava ulaşımını güçlendirerek hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de ulaşımda yaşanan 
zaman kaybını önlemek amacıyla başta İstanbul olmak üzere yakın çevreye küçük uçaklarla hizmet 
verilmesi için Yunuseli’nde bulunan havaalanının Bursa’ya kazandırılması çalışmaları devam 
etmektedir . 

10.2.2. Kent İçi Ulaştırma Yatırımları 

 
Karayolu Ulaştırma Yatırımları 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Samanlı Bağlantı Yolu Projesi kentin doğusunu otoyola 
bağlayarak trafiği düzenleme ve ulaşımı kolaylaştırma amacı ile planlanmıştır. Toplam 6,6 km 
uzunluğunda planlanan yolun tamamlanması ile kent merkezinin doğusunda kalan bölüm otoyol 
üzerinden ulaşımını sağlayabilecektir. 
 
Hafif Raylı Sistem Yatırımları 
Bursaray 2. aşama kapsamında Kuzey Hattı’nda Organize Sanayi İstasyonu’ndan sonra 2 istasyon ve 
2.3 km hatta inşaat çalışmaları devam etmektedir. Arabayatağı İstasyonu Kestele bağlayacak, 8 km ve 
7 istasyondan oluşan, Bursaray 3.aşama çalışmaları için 30.07.2011 tarihinde temel atma töreni 
yapılmıştır. 
 
Gelecekle İlgili Diğer Plan ve Projeler 
Bursa kentsel yerleşim alanında yapılması planlanmış ve bir kısmının yapımına başlanmış 4 büyük 
kamu yatırım projesi mevcuttur. Bunlar Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi’ndeki Sağlık Kompleksi, 
Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiindeki BESOB Küçük Sanayi Sitesi, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu üzerindeki 
Adliye Binası, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Bölgesindeki Stadyum Tesisleri’dir. Bu büyük tesislerin 
yaratacağı trafik hacmi için kent içi ulaşım arterlerinin irdelenmesi, kapasitelerinin arttırılması için 
çözüm önerilerinin getirilmesi ve gerekli otopark alanlarının planlanması gereklidir. 
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10.3. BÜYÜK ULAŞTIRMA PROJELERİNİN KENTSEL GELİŞMEYE ETKİSİ 
 
Ulaştırma projeleri, hizmet götürdükleri ya da içinden geçtikleri bölgelere erişebilirliği arttırarak bu 
bölgelerdeki sosyo-ekonomik yapıyı ve arazi kullanımını etkilerler. Bu etkiler genellikle orta ve uzun 
dönemde ortaya çıkar. Bölgenin gelişme potansiyeli, arazi kullanımına ilişkin yasal imar 
düzenlemelerinden ya da yerel koşullardan kaynaklanan kısıtlar, çevredeki diğer çekim merkezlerine 
yakınlık gibi etmenler bu etkinin derecesini ve süresini belirler. 
Erişilebilirliğin kolaylaşması bölgelerin çekiciliklerini arttırarak yeni konut, ticaret ve sanayi alanlarının 
yerleşimine yola açar. Bu durum, orta ve uzun dönemde yeni yapılan ulaştırma projeleri üzerinde 
ilave ulaşım taleplerinin ortaya çıkmasına yol açar; diğer bir deyimle bu projeler bir süre sonra kendi 
trafiklerini yaratırlar. 
Ulaştırma projelerinin, erişilebilirliği kolaylaştırarak, etki alanlarındaki bölgelerde sosyoekonomik 
yapıyı ve arazi kullanımını nasıl değiştireceğini öngörmek amacıyla geliştirilmiş arazi kullanımı-ulaşım 
modelleri vardır. Ancak, çok sayıda değişken ve parametre arasındaki oldukça karmaşık etkileşimleri 
göz önüne alan bu matematik modellerin kalibre edilebilmesi için geniş bir zaman aralığı içinde 
toplanmış, kapsamlı bir veri tabanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bu tür modeller, ulaştırma talebinin 
kestirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan talep analizi modelleri gibi yaygın olarak kullanılamamaktadır. 
Çok küçük ölçekli bazı akademik çalışmalar dışında, ülkemizdeki planlama çalışmalarında da 
kullanılamamıştır. Bununla birlikte, erişilebilirlik ve mekansal çekicilik ölçütlerinin nasıl değişeceğini 
bazı modeller ile öngörmek mümkündür. Bu ölçütleri kullanarak ve değişik 
kentlerimizde/bölgelerimizde geçmişte yaşanmış ulaşım-arazi kullanımı etkileşimlerini göz önünde 
tutarak büyük ulaştırma projelerinin Bursa’ya ve bölgeye olası etkileri konusunda niteliksel bazı 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Bu sentez çalışmasında, aşağıda açıklanan otoyol ve hızlı 
demiryolu projelerinin Bursa İlinde ve bölgede erişilebilirliği nasıl değiştireceği bir model çalışması ile 
ortaya konmuştur. 
Bursa İlindeki ve Marmara Bölgesindeki gelişmeleri etkilemesi beklenen iki önemli ulaştırma projesi 
Gebze-İzmir Otoyolu ile Bilecik – Bursa - Bandırma yüksek hızlı demiryolu projeleridir. Bunlara ek 
olarak, uzun dönemde Çanakkale Boğazı Köprüsü ve bağlantı yolları da Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün fizibilite çalışmasını yaptırdığı otoyol projeleri arasındadır. Bu proje, Bursa İli’nin, 
Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan koridorlara doğrudan bağlantısı için bir seçenek olabilecektir. Bursa 
İline ve bölgeye hizmet veren Gemlik ve Bandırma Limanları, Mudanya (Güzelyalı) Feribot İskelesi ve 
Yenişehir Havaalanı da göz önününe alındığında Bursa’nın bölge ile ulaşım bağlantıları Şekil 115’da 
şematik olarak gösterilmiştir. 
Bursa’yı diğer büyük kentlere bağlayan ulaşım güzergahları boyunca yayılan sanayinin ve diğer 
kentsel alanların başta tarım toprakları olmak üzere çevre üzerinde yapılaşma baskısına, kirlenmeye 
ve geri dönülemez kayıplara neden olacağı görüşü yaygındır. Bu anlamda bir “mekânsal gelişim 
(büyüme) ve sürdürülebilirlik” ikileminden söz etmek mümkündür. 
Haziran 2011’de Bursa’da Odak Grup Toplantıları’na katılan paydaşlarla yapılan görüşmelerde, İzmir 
ve Gemlik / İstanbul aksları katılımcılar tarafından en önemli gelişme aksları olarak nitelendirilmiştir. 
Ancak bu alanlar aynı zamanda çevresel olarak gelişmesi sakıncalı alanlar olarak da tanımlanmıştır. Bu 
çelişkili durum mekansal gelişme stratejilerinin belirlenmesinde ve arazi kullanım kararlarının 
alınmasında dikkate alınması gereken konulardan biridir. Bu toplantılarda en çok dile getirilen 
konulardan birisi, Bursa Ovası, Uluabat Gölü Çevresi ve İznik Çevresi’nde büyük bir sanayi ve konut 
baskısının olduğu ve bu 
alanların korunmasına öncelik verilmesi gerekliliği olmuştur. 
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Şekil 115  Bursa İlinin Büyük Ulaştırma Projeleri ile Bağlantıları 

Karayolunun Kentsel Yerleşim Alanlarına Etkisi 
Bursa İlindeki karayolu güzergahları bazı yerleşim alanlarının içinden, bazı yerleşim alanlarının ise 
yakınından geçmektedir. Karayolları güzergahlarının geçtiği yerleşim alanlarının mekansal 
gelişmelerine bakıldığında ülkedeki diğer kentlerde de yaşandığı gibi Bursa İli’nde de karayolunun 
kentlerin nüfus, sektörel gelişmelerini hızlandırdığı ve mekansal gelişmelerini de yönlendirici şekilde 
etkilediği görülmektedir. Bursa İli, sınırları içinde yer alan ilçelerden nüfus ve ekonomik yönden 
gelişmiş olanlar önemli karayolu güzergahları üzerinde veya yakınında yer almaktadır. Örneğin, Bursa 
merkezinin kentsel yerleşim alanlarını oluşturan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu İlçeleri 
önemli karayolları 
üzerinde ve bu yolların kesiştiği bölgelerde yer almaktadır. Bu yerleşim alanları Bursa İli’nin nüfus ve 
ekonomik yönden en gelişmiş alanlarını oluşturmaktadır. 
Bu yerleşim alanı dışında, Ankara Karayolu üzerinde yer alan İnegöl İlçesi, İzmir Karayolu’nun yakın 
çevresinde yer alan Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa İlçeleri ile İstanbul Karayolu üzerinde yer alan 
Gemlik ve Orhangazi İlçeleri Bursa İli’nin merkez bölgesi dışında en gelişmiş yerleşim alanlarıdır. 
Karayolunun yerleşim alanı içinden geçen kısımlarında kentsel yerleşim alanının mekansal gelişmesi 
de karayolu güzergahı boyunca uzanma eğilimi göstermiştir. Özellikle işyerleri karayolu kenarında 
yoğunlaşmıştır. Karayolu güzergahları, kentsel gelişmeleri hızlandırıcı etkileri yanında, özellikle kent 
içi geçişlerinde hem şehirlerarası trafik yükünü hem de kent içi trafik yükünü taşımaları nedeniyle ve 
kentsel ulaşım sistemini olumsuz ve tehlikeli bir biçimde etkilemektedir. 
Karayolunun kentsel alan içindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Bursa kent yerleşim alanının 
kuzey kısmında doğu- batı yönünde yakın çevre yolu gibi çözümler üretilmiş ancak kısa mesafeli ve 
yerleşim alanına bitişik konumda olması nedeniyle bu yol güzergahı da zamanla kent içi yola 
dönüşmüştür. 
Şehirlerarası trafiğin kent yerleşim alanları dışına çıkartılması amacıyla yapılan Bursa uzak çevre yolu 
2006 yılında hizmete girmiş ve kent içinden geçmekte olan Ankara- İstanbul İzmir şehirlerarası trafiğin 
büyük kısmının, özellikle ağır tonajlı motorlu araçların, yükünü üstlenmiştir. 
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Karayolu ve otoyolun kolaylaştırdığı erişim olanakları nedeniyle, güzergahlarının çevresinin kentsel 
gelişmelerle sarılmaması için, mekansal planlama çalışmalarında plan kararları ile bazı önlemler 
getirilmeye çalışılmıştır. Ancak bugüne kadar ülke genelinde yaşanmış olan deneyimler göz önüne 
alındığında, planların uygulanmasından sorumlu kurumların, otoyol ve devlet yollarının kentlerin 
mekansal gelişmeleri üzerinde yarattığı etkilerden kaynaklanan baskılar karşısında tutarlı ve dirençli 
politikalar izlediklerini söylemek güçtür. 
Ayrıca, bu çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle belirlenmiş olan güzergaha göre, otoyolun Bursa İli 
sınırları içindeki mevcut geçiş güzergahı ile devamında yapılacak olan güzergah Bursa Ovası’ndan 
geçmektedir. Sektörel analiz çalışmaları sırasında yapılan Odak Grup Toplantıları’nda katılımcılar 
güzergahın verimli tarım alanlarından geçirilmesi nedeni ile tarım arazilerinin ve ovadaki kurulu 
sulama sisteminin zarar göreceği konusunda görüşler belirtmişlerdir. Bu toplantılarda, otoyolun 
mümkün olan kısımlarda dağ yamaçlarından, mutlaka ovadan geçmesi gereken kısımlarda ise viyadük 
ile geçirilmesi ve İstanbul- Bursaİzmir otoyol güzergahının, eski proje güzergahı olan, Uluabat 
Gölü’nün güneyine alınmasının uygun olacağı konusunda öneriler getirilmiştir. 
 
Hızlı Demiryolunun Kentsel Yerleşim Alanlarına Etkisi 
Türkiye’nin en önemli sanayi, tarım, turizm kentlerinden biri olan Bursa’nın ülke demiryolu ağına bağlı 
olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle Bursa ilindeki 
ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna bağımlıdır. Sanayi ve tarım kesimlerine ilişkin 
taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt oranı % 32 kadardır. Özellikle sanayiden kaynaklanan 
taşımaların limanlara erişiminde karayolu kapasitelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan 
darboğazlar söz konusudur. Öte yandan, yolcu taşımacılığında Bursa’nın hızlı demiryolu ağına 
bağlanması Bursa’ya erişim sürelerini önemli ölçüde kısaltacak, demiryolu ulaşımı karayolu ve 
havayolu ulaşımına çok önemli bir seçenek oluşturacaktır. 
Otoyol projesinde olduğu gibi, yüksek hızlı demiryolu projesinin de Bursa İli ve bölgenin sosyo-
ekonomik yapısı ve arazi kullanımı üzerinde etki yapması kaçınılmazdır. Yapılması planlanan Bilecik-
Bursa- Bandırma Hızlı Demiryolu Hattı’nın Bursa İl sınırları içindeki güzergahı üzerinde 3 istasyon ve 1 
siding yer almaktadır. İstasyonlar Yenişehir İlçesi’nde Yenişehir İstasyonu, Gürsu İlçesi’nde Kazıklı 
İstasyonu ve Nilüfer İlçesi’nde Bursa İstasyonu’dur. Siding ise Karacabey İlçesinde yer almaktadır. 
İstasyon yerlerinin kent içi ulaşım sistemi ile bağlantısının uygun biçimde kurulması önemlidir. Söz 
konusu güzergah projesi henüz uygulama imar planlarına işlenmemiştir. Projenin imar planlarına 
işlenmesi sırasında istasyon alanının çevresindeki mekansal kullanım kararları ile ilişkilendirilmesi, bu 
noktanın kent içi ulaşıma getireceği trafik yükü göz önüne alınarak mevcut ulaşım sisteminin 
irdelenmesi gereklidir. 
 
Bursa İli’nde Yerleşim Alanlarındaki Ulaşım Sorunları 
Mevcut AVM’ler kentin önemli ve yoğun ulaşım aksları üzerinde ve önemli kavşaklara yakın 
konumlarda yerleştirilmişlerdir. Bu nedenle bulundukları bölgedeki yolların ve kavşakların 
yoğunluğunu artırmakta bazı günlerde ve zirve saatlerde tıkanmalara neden olmaktadırlar. 
Bursa kent yerleşim alanı dahil, bütün yerleşim alanlarında imar planlarında geniş planlanmış olan 
imar yollarının mevcut durumda büyük kısmı gerçekleşmemiştir. Özellikle kent merkezlerinde ve 
toplu kullanım alanlarının çevrelerinde yeterli otopark alanları bulunmamaktadır. Araçların büyük 
kısmı cadde ve sokaklara park etmektedir. Son dönemlerdeki Belediye uygulamaları ile bu durum 
ücretli hale getirilerek, tescillenmiştir. Çevredeki bazı ilçe merkezlerindeki otopark alanları ise ücretli 
olmaları nedeniyle kapasiteleri altında kullanılmaktadır. Araç sahipliliğinin hızla artışına paralel olarak 
imar yollarının genişletilmemesi, toplu taşımanın ve otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle nüfusu 
yoğun olan yerleşim alanlarında ulaşım ve trafik sorunları yaşanmaktadır. 
İmar planlarında yol genişlikleri yoğunluk değerleri dikkate alınarak planlanmamakta veya daha sonra 
yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanan trafik artışlarına cevap verememektedir. 
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Bölgedeki Erişilebilirlik ve Çekicilik Değişimleri 
Erişilebilirlik, insanların ve kurumların bölgenin toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşam etkinliklerine 
katılımını kolaylaştırmak amacıyla, mekana, ürünlere, hizmetlere ve bilgiye erişim kolaylığı olarak 
tanımlanabilir. Sürdürülebilir ulaştırma planlaması, yalnızca hareketlilik miktarının ölçülmesi yerine, 
erişilebilirliğin kalitesini ölçen (hizmetleri ve etkinlikleri yapabilme yetkinliği gibi) çıktılara odaklanır. 
Hareketlilik, çoğu zaman, tek başına bir sonuç değildir. Artan hareketlilik her zaman yararlı değildir ve 
gereksinmelerin karşılanması için daha fazla yolculuk yapılmasına yol açan verimsiz bir ulaştırma 
sisteminin de belirtisi olabilir. 
Ulaştırma altyapısındaki bir iyileşme, ulaşım süresini azaltmakta, azalan ulaşım süresi sonucunda 
erişilebilirlik artmakta ve bu artış da bölgenin çekiciliğini ve potansiyelini arttırmaktadır. 
Erişilebilirliğin ölçümü amacıyla en yaygın biçimde kullanılan ölçütlerden birisi “eşik ölçütü”dür. Bu 
ölçütte, belirli bir bölgedeki hizmetlere ya da etkinliklere belirli sürelerde erişebilme potansiyeli 
hesaplanır. “Sürekli ölçütler” ise belirli hizmetlere / bölgelere erişim kolaylığı açısından bir yerleşim 
alanının çekiciliğini ortaya koymak için kullanılan en uygun ölçütlerdir. Yolculuğun karakteristikleri 
(yolculuk süresi ya da maliyeti) ve tesislerin / hizmetlerin karakteristikleri (belirli bir bölgedeki işyeri 
ya da istihdam sayıları) ile yolculuk süresi ya da maliyetindeki değişime bağlı olarak hesplanan 
bölgeler arasındaki yolculuk direnimini birleştiren ölçütlerdir. 
Ulaşım ve Lojistik Hizmetler Sektörü Sentez çalışmasında, büyük ulaştırma projelerinin Bursa’nın ve 
içinde bulunduğu bölgenin erişilebilirliği ve çekiciliği üzerindeki olası etkilerini ortaya koyabilmek için 
hem eşik ölçütü, hem de sürekli ölçütlerden Logsum (Yarar) ölçütü kullanılmıştır. Bursa’nın ve 
bölgenin erişilebilirliği ve çekiciliğini etkileyecek ulaştırma projeleri olarak, Gebze-İzmir Otoyol 
Projesi, Bilecik-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi, Çanakkele Boğazı Köprüsü ve Bağlantı 
Yolları Projesi, Ankara-İzmir Otoyol Projesi, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu 
Projeleri ile Bandırma ve Bursa ile İstanbul arasında işletilmekte olan hızlı feribot hatları göz önüne 
alınmıştır. 
Şekil 116’de, mevcut durumda (Projesiz) ve Gebze-İzmir Otoyolu, Bilecik-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı 
Demiryolu, Çanakkele Boğazı Köprüsü ve Bağlantı Yolları, Ankara-İzmir Otoyolu ile Ankara-İstanbul 
Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinin yapılması durumunda (Projeli) Bursa Merkez’e 2 saat ve 4 saatlik 
erişim sürelerindeki bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan toplam nüfus değerleri gösterilmiştir. Bu 
modelde, erişilebilirlik için eşik ölçütü kullanılmıştır. Nüfus artışının etkisini hesaba katmamak için 
projelerin biteceği tarihlerdeki nüfuslar yerine 2010 yılı nüfusları göz önüne alınmıştır. Görüldüğü 
gibi, göz önüne alınan projelerin gerçekleşmesiyle Bursa Merkez’e 2 saat içinde erişebilecek toplam 
nüfus 4.5 milyondan 18. 4 milyona (% 309.5 artış), 4 saat içinde erişebilecek toplam nüfus ise 28.3 
milyondan 34.9 milyona (% 23.3 artış) çıkacaktır. Projeler nedeniyle 2 saatlik erişim süresi içindeki 
nüfusta ortaya çıkacak çok yüksek artış, projelerin tamamlanmasından sonra İstanbul’un hemen 
hemen tümünün 2 saatlik erişim süresi eşiği içine girmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 116 Bursa Merkez’e 2 Saat ve 4 Saat’te Erişebilecek Nüfus (2010) 

 
Göz önüne alınan ulaştırma projelerinin bazı bölgelere erişilebilirliği kolaylaştırarak bu bölgelerin 
çekiciliklerini ne ölçüde arttıracağını hesaplıyabilmek için Logsum yarar ölçütü kullanılmıştır. Bu ölçüte 
göre, herhangi bir j bölgesinin çekiciliği, Aj, aşağıdaki Logsum fonksiyonu ile hesaplanır: 

-ß tij 
Aj = Ln Σ i Pi Ej e 
 
Burada, 
Pi : j bölgesindeki potansiyele yolculuk yapacak kişilerin bulunduğu i bölgesinin nüfusu, 
Ej : j bölgesindeki potansiyeli temsil eden bölgedeki işyerlerindeki istihdam, 
tij : i ve j bölgeleri arasındaki yolculuk süresi, 
ß : i ve j bölgeleri arasındaki eksponansiyel yolculuk direnimi fonksiyonuna ait kalibrasyon 
katsayısıdır. 
 
Bursa Büyükşehir Ulaşım Ana Planı (BUAP) kapsamında 2010 yılı verileri ile kalibre edilmiş olan ulaşım 
modelinde, bölgeler arası yolculuk dağılımı için kullanılan çekim modelinde ß = 0.0091 olarak 
hesaplanmıştır. 
Çekicilik hesaplarında analiz bölgeleri olarak Türkiye düzeyinde ilçe ya da iller esas alınmıştır. Bursa İli 
içinde ve göz önüne alınan ulaştırma projelerine yakın bölgelerde daha ayrıntılı hesap yapabilmek için 
ilçeler esas alınırken, projelerin daha az etkili olacağı uzak bölgelerde iller esas alınarak bir bölgeleme 
yapılmıştır. Projelerin yapılmaması (“Projesiz” durum) ve yapılması durumunda (“Projeli” durum) her 
bir analiz bölgesinin çekicilikleri hesap edilerek çekicilikleri artması beklenen bölgeler belirlenmiştir 
(Şekil 117). Şekil 117’de en açık renk çekiciliği değişmeyen bölgeleri göstermek üzere, koyu renkli 
bölgeler göz önüne alınan projelerin yapılması sonucunda yolculuk sürelerinin kısaltması nedeniyle 
çekicilikleri 
artacak bölgelerdir. 
Görüldüğü gibi, göz önüne alınan otoyol ve yüksek hızlı demiryolu projeleri Türkiye’nin batısındaki 
bölgelere erişilebilirlikleri kolaylaştıracağından bu bölgelerin çekicilikleri artacaktır. Gebze-İzmir 
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Otoyolu ve Ankara-İzmir Otoyolu Projeleri, Çanakkale Boğazı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi ile 
Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve Bilecik-Bursa-Bandırma Hızlı Demiryolu Projelerinin bölgelerin 
çekicilikleri üzerinde etkileri açıkca görülmektedir. 
 
 

 
 
Şekil 117  Büyük Ulaştırma Projeleri Nedeniyle Bölgelerin Çekiciliklerinin Değişimi 

 
Şekil 112’de gösterilen bölgesel erişilebilirlik eşiklerine benzer biçimde, Bursa Büyükşehir sınırları 
içinde, mevcut durumda, otomobil ile yapılan yolculuklar göz önünde tutularak Bursa Merkez’e 30 
dakika ve 45 dakikada erişim sürelerine göre eşikler belirlenmiştir (Şekil 118). 
BUAP çalışması kapsamında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketleri sonuçlarına göre, Bursa’da 
otomobil ile yapılan yolculukların % 65’i 20 dakikadan kısa süreli yolculuklardır. 20-30 dakika 
arasındaki yolculukların oranı ise %17’dir. 
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Şekil 118  Bursa Merkez’e Otomobil ile 45 Dakikada Erişim Eşikleri 

 
Şekil 14’de gösterildiği gibi, 2010 yılında, Bursa Merkez’e otomobil ile 45 dakikalık erişim süresi eşiği 
içinde toplam 1.729.000 kişi yaşamaktadır. Bu eşik içindeki işyerlerindeki toplam istihdam ise 
535.900’dir. Otomobil ile 30 dakikalık erişim süresi eşiği içindeki toplam nüfus ve istihdam değerleri 
ise 1.635.300 ve 513.600’dir. Diğer bir deyimle, Bursa Büyükşehir alanı içindeki toplam nüfusun % 85’i 
Bursa Merkez’e otomobil ile 30 dakikalık yolculuk süresi içinde erişebilmektedir. 
BUAP çalışması kapsamında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketleri sonuçlarına göre, Bursa’da 
otobüs ile yapılan toplu taşıma yapılan yolculuklarının % 33’ü, Bursaray ile yapılan yolculukların ise % 
54’ü 20 dakikadan kısa süreli yolculuklardır. Bursa Merkez’e toplu taşıma ile 30 dakikada erişilebilen 
alandaki toplam nüfus 1.549.600 olup bu alandaki toplam istihdam ise 484.100’dür. Yol ağında, sabah 
ve akşam doruk saatlerdeki trafik tıkanıklıklarına karşın 30 dakikada erişilebilen alanlar 
karşılaştırılıdığında otomobilin erişim alanının daha büyük olduğu görülmektedir. Bunun başlıca 
nedenleri, Bursa’da toplu taşımanın çok önemli oranda ( % 84) lastik tekerlekli toplu taşıma araçları 
olan otobüs, dolmuş gibi araçlarla yapılması, bu araçların tıkalı trafik koşulları içindeki hızlarının düşük 
olması ve toplu taşıma kullanıcılarının duraklara yürüme, bekleme ve aktarma sırasında kaybettikleri 
zamandır. 
 

10.4. ULAŞIM İLİŞKİLERİNİN VE ALTYAPISININ SENTEZ SONUCU 
 
Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi’nin sürekli artan nüfusu ve gelişen ekonomisine paralel olarak Bursa 
ili de sürekli büyüme ve gelişme göstermektedir. Coğrafi olarak üç büyük kentin (İstanbul-Ankara-
İzmir) tam merkezinde bulunan Bursa, gerek dinamik nüfusu gerekse sürekli büyüyen sanayi, tarım ve 
turizm sektörleri ile tam bir metropoliten kent karakterindedir. Bu büyüme beraberinde trafik ve 
ulaşım sorunlarını da getirmektedir. Yakın ve orta vadede gerekli planlama ve önlemler alınmadığı 
takdirde sorunların daha da büyüyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi 
daha yaşanabilir bir kent için son dönemde trafik ve ulaşım projelerine büyük önem vermiş ve 
yatırımlarının yaklaşık % 70’ini bu alanlara yönlendirmiştir.  Bursa, gerek Büyükşehir bölgesi gerekse 
diğer alanları ile Türkiye karayolu ağına otoyol, devlet yolları, il yolları ve ana yolları ile entegre olmuş 
bulunmaktadır. Gebze-İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile bu bütünlük daha üst düzeye ulaşacaktır. 
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Gemlik ve Mudanya ilçelerindeki Marmara Denizi kıyısı da deniz toplu taşımacılığı için bir fırsat 
oluşturmaktadır.  
Kentteki ana yollar, ana arterler, çevre yolları ve büyük caddeler oldukça kaliteli olarak imal 
edilmişlerdir; ara yollar ve dar sokaklarda yol kalitesi yükseltilmesine ihtiyaç vardır. Çevre ilçelerin 
kent merkezi ile ilişkilerini sağlayan ulaştırma altyapısı genellikle yetersiz ve sorunludur. Kentiçi yaya 
trafiğine ayrılmış caddeler, yollar ve alanlar ile bisiklet yolları yetersizdir ve gelecek için bu konuların 
planlamalara alınması önem arz etmektedir. Dünyanın değişik kentlerindeki deneyimler de 
göstermektedir ki, kentsel ulaşım sorunlarının yalnızca yeni karayolu yatırımları ve kapasite artırımları 
ile çözümü mümkün değildir. Yeterli bir karayolu altyapısı sağladıktan sonra, eldeki kapasitenin etkin 
kullanımı, ulaşım talebinin yönetimi ve güvenilir bir toplu taşıma sisteminin kurulması gerekmektedir.  
Güvenli toplu taşıma talebini kurarken özellikle karayolu taşımacılığının payını azaltacak şekilde 
düzenlemeler yapılmalı ve raylı sistem lehine bir atılım gerçekleştirilmelidir. Bursa’da günlük 
yolculukların % 25,5’i toplu taşıma ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kamu kuruluşları ve büyük sanayi 
kuruluşları ile okullar tarafından kendi çalışanlarını ve öğrencileri taşımak üzere çalıştırılan servisler 
de mevcuttur. Bursa’da servis araçlarının taşıma payı % 15,3’dür.   
Bursa’nın demiryolu ağına bağlı olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı ulaşım 
politikaları nedeniyle Bursa ilindeki ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna bağımlıdır. 
Sanayi ve tarım kesimlerine ilişkin taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt oranı % 32 kadardır. 
Motorlu taşıtların kent yaşamında giderek daha fazla kullanılması, sağladığı esnekliğin yanı sıra 
önemli sorunlara neden olmuştur. Otomobili temel alan bir ulaştırma sisteminin önemli çevresel, 
ekonomik ve toplumsal etkileri vardır. Motorlu taşıtların ve özellikle otomobil kullanımının hızla 
arttığı bir ulaştırma sisteminde, yaratılan sera gazı her şeyden önce küresel bir tehdit 
oluşturmaktadır. Kentlerarası ve kentiçi ulaşım etkinliklerinin ürettiği kirlilik, bulunduğu çevre ile 
sınırlı kalmayıp bütün yeryüzü yaşamını etkilemektedir. 
Kentsel ölçekte, ulaşıma ilişkin bir diğer olumsuz etki, bugünkü yapısına müdahale edilmezse, 
otomobil odaklı ulaşım tercihinin fiziksel çevreyi onarılmaz biçimde bozan en önemli etkenlerden biri 
konumunda olmasıdır. Artan taşıt trafiği talebini karşılamak için yapılan yeni yollar, yol genişletmeleri, 
katlı kavşaklar ve tüneller gibi ulaştırma yapıları kentlerin ve bunları çevreleyen kırsal alanların 
giderek betonlaşmasına, kültürel mirasımız olan bina ve kentsel dokunun giderek daha fazla zarar 
görmesine yol açmaktadır  
Bursa kentiçi trafiğinde, Kestel- Görükle ve Ovaakça Santral Garaj güzergahları büyük bir trafik yükü 
taşımaktadır. Bursa ili metropoliten alan içerisindeki ana ulaşım aksları; Bursa- Ovaakça, Bursa- 
Mudanya, Bursa- Gürsu- Kestel, Bursa- Görükle’dir. Bursa’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu 
yollar ise Yalova- Orhangazi, Gemlik- Bursa- Karacabey- M.Kemalpaşa yollarıdır.  Kent içinde trafik 
kontrol sinyalizasyon sistemi ana kavşaklarda ve ana yollarda bulunmaktadır ve yaygınlaştırılarak 
geliştirilmelidir. Kentin bir Ana Trafik Kontrol Merkezi’ne ihtiyacı olduğu ve yakın gelecekte daha da 
gerekli olacağı öngörülmektedir.  
Yaya ulaşımı ve toplu taşıma kullanımı, Bursa’da hala önemli oranlardadır. Ancak, hem kentsel 
gelişmenin yaygın/parçalı bir nitelik kazanması, hem de otomobil odaklı ulaşım politikalarının 
desteklenmesi halinde bu ulaşım türlerinin kentiçi ulaşımdaki payları azalacaktır. Özel araç kullanımı 
hızla artarken, bu gelişmeyi daha da destekleyecek şekilde yol yatırımları yapılması, gerek özel araç 
kullanımındaki artışa, gerek enerji tüketimine etkisi açısından sakıncalar barındırmaktadır. 
Semt ve kent merkezi ölçeğinde ise, yayalar yerine otomobillere öncelik veren uygulamalar sadece 
fiziksel çevreyi değil, toplumun sosyal ve kültürel iletişimini, trafik kazaları yoluyla can güvenliğini ve 
solunan kirli hava nedeniyle insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu toplumsal 
maliyetlerin yanı sıra, otomobile duyulan güven nedeniyle herhangi bir sınıra bağlı olmadan büyüyen 
kentlerde mesafeler artmakta; uzun mesafelerde etkin ve verimli toplu taşım hizmeti sunulması 
zorlaşmakta; bisikletli ulaşım ve yürüme gibi seçenekler olanaksız hale gelmektedir. Ulaşım 
maliyetleri süre ve parasal açıdan artarken, özellikle araba sahibi olmayan, kullanmak istemeyen ya 
da kullanamayan kesimler için erişebilirlik koşulları kötüleşmektedir.  
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Sürdürülebilirlik ilkesinin üç ayağını oluşturan çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik 
açısından değerlendirildiğinde, ulaştırma sisteminin: 

 Çevresel açıdan sürdürülebilir olması için, çevreyi olumsuz etkileyen gaz salımının ve 
yenilenemez yakıt kullanımının en aza indirilmesi; ulaştırma ağının genişlemesine paralel 
olarak gerçekleşen kentsel yayılmanın (ve beraberinde doğal alanların hızla yapılaşması 
eğiliminin) en aza indirilmesi; 

 Ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için, enerji kullanımının ve enerjide dış kaynak 
bağımlılığının en aza indirilmesi; trafikte kaybedilen zaman maliyetleri ile trafik kazaları 
maliyetlerinin en aza indirilmesi; 

 Toplumsal açıdan sürdürülebilir olması için, herkes için erişebilirlik sağlaması ve herkes 
tarafından maliyetinin ödenebilir düzeyde olması gerekmektedir.  

 
Yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde geliştirilecek planlarda; 
 

 Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu bir ulaştırma altyapısı oluşturulmalı, 

 Ulaştırma türleri arasında gereksinimlere uygun denge sağlanmalı, 

 Ulaşım talebini en az düzeyde tutacak kentsel ve bölgesel arazi kullanım politikaları 
önerilmeli, 

 Çevreye verilecek zararlar en aza indirilmeli, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmalı, 

 Ulaştırma sisteminin iyileştirilmesine ilişkin tüm yatırımlar ekonomik, mali ve çevresel etki 
analizleri yapılarak aşamalandırılmalı ve bu yatırımlar bir eylem planına dönüştürülmeli,  

Deprem gibi afet durumları için Afet Durumu Planları üretilmeli, 
 
Yatırım ve kapasite iyileştirmelerine ek olarak talep yönetimi politikaları oluşturulmalı ve bunlar için 
gerekli hukuksal ve kamu yönetimi araçları da geliştirmelidir. 
Sonuç olarak, Bursa, yakın gelecekte de Türkiye’nin en önemli sanayi, tarım, turizm kentlerinden bir 
olmaya devam edecektir ve bu yolda yaşanabilir bir kent olmayı sürdürmesinde ve daha kaliteli bir 
metropoliten kent olma yolunda trafik ve ulaşım konularını kısa ve uzun vadeli olarak planlamış 
olmasının avantajlarını yaşayacağı öngörülmektedir. 
 
Bursa İli’ndeki yerleşim alanlarında genel ulaşım sorunları: 
  

 Mevcut AVM’ler kentin önemli ve yoğun ulaşım aksları üzerinde ve önemli kavşaklarına yakın 
konumlarda yer seçmişlerdir. Bu nedenle bu bölgedeki yolların ve kavşakların yoğunluğunu 
artırmakta bazı gün ve pik saatlerde tıkanmalara neden olmaktadır.  

 Bursa kent yerleşim alanı dahil, bütün yerleşim alanlarında imar planlarında geniş planlanmış 
olan imar yollarının mevcut durumda büyük kısmı gerçekleşmemiştir.  

 Özellikle kent merkezlerinde ve toplu kullanım alanlarının çevrelerinde yeterli otopark 
alanları bulunmamaktadır. Araçların büyük kısmı cadde ve sokaklara park etmektedir. Son 
dönemlerdeki Belediye uygulamaları ile bu durum ücretli hale getirilerek, tescillenmiştir.   

 Çevredeki bazı İlçe merkezlerindeki otopark alanları ise ücretli olmaları nedeniyle kapasiteleri 
altında kullanılmaktadır.  

 Araç sahipliliğinin hızla artışına paralel imar yollarının genişletilmemesi, toplu taşınımın ve 
otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle nüfusu yoğun olan yerleşim alanlarında ulaşım 
sorunları bulunmaktadır. 

 İmar planlarında yol genişlikleri yoğunluk değerleri dikkate alınarak planlanmamakta veya 
daha sonra yapılan değişikliklerle yoğunluk artışına cevap verememektedir. 
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10.5. TEKNİK ALTYAPI 

10.5.1. Su kaynakları 

 
Yerüstü Suları 
Bursa İli akarsularının tamamı dış drenaja açık akarsulardır. İnegöl Havzasını sulayan Kocasu Çayı ve 
Boğazköy Barajından sonraki ismiyle; Yenişehir Havzasını sulayarak il toprakları dışında Sakarya 
Nehrine katılan Göksu Çayı dışında, ilin diğer akarsularının tamamı Marmara Denizine sularını 
gönderirler. Kara Dere ve Sölöz Deresi ise öncelikle sularını İznik Gölü’ne ulaştırırlar. İznik Gölü göl 
ayağı olan Karsak Deresi ise gölün fazla sularını Marmara Denizine taşır. Aynı şekilde, Mustafa 
Kemalpaşa Çayı Uluabat Gölü’ne ilin güneyinin sularını Emet ve Orhaneli çayları vasıtasıyla taşır. 
Manyas’ın göl ayağı Karadere ile Uluabat Gölü’nün gölayağı Uluabat Deresi bu göllerin fazla sularını 
drene ederek, önce Susurluk Çayı’na oradan da Marmara Denizine ulaştırırlar. Nilüfer Çayı, Ulu Dere, 
Deliçay öncelikle Bursa Ovasını drene ederler; ancak “Nilüfer Çayı” adı altında birleşerek 
oluşturdukları akarsu aynı isimli taban düzlüğünü aşarak Kocaçay’a katılır. Güney Marmara 
Bölümünün en önemli ve yaklaşık 312 km uzunluğa sahip akarsu olan Susurluk Irmağı ve Karacabey 
Boğazından sonraki ismiyle “Kocaçay” Bursa ilinin başlıca akarsularından birisidir. 
Bursa İli’nin en önemli akarsu kaynağı Nilüfer Çayı ve kollarıdır. Nilüfer Çayı’nın ilk çıkış yeri, Uludağ’ın 
güney eteklerinde ki Keles İlçesi’nin yaklaşık 10- 15 km kuzeyindeki Topel Dağı’dır. Bursa Ovası ve 
civarının bütün derelerini ve Çayırköy Ovası’ndan Ayvalı Dereyi alarak Uluabat Gölü’ne girer, çıkar ve 
havza dışında Simav Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazından Marmara Denizi’ne dökülür. 
Deliçay ise Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar ve eğimin çok dik olması nedeniyle bahar aylarında 
karların erimesi sonucu çok rusubat getirmektedir. Ancak taşınan rusubat Dokuzgözler Tersip 
Bendinin rezervuarında çökelmekte ve bu noktadan sonra su kirliliği düzeyi düşmektedir. 
Diğer akarsu kaynakları şöyledir: 
Akarsu Deresi Uludağ’ın kuzey yamaçlarından inen bir deredir. Gölbaşı Göletine dökülmektedir. 
Kaplıkaya Deresi Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar Bursa Ovası’na girdikten sonra Deliçay Deresi 
ile birleşerek Nilüfer Çayı’na katılır. 
Ayvalı Deresi Çayırköy Ovası’ndan geçerek Nilüfer Çayı’na katılır. Hasanağa Deresi de Ayvalı 
deresinden yaklaşık 7 km batıda Nilüfer Çayı ile birleşmektedir. 
Bursa İli’nin en büyük akarsuyu Mustafa Kemalpaşa Çayının doğuda gelen kolu olan Orhaneli Çayı, 
Kütahya İli’nin Gediz İlçesinde doğar ve 276 km’lik akıştan sonra Mustafa Kemalpaşa İlçesine 20 km 
kala Camandar Köyü’nde Mustafa Kemalpaşa Çayı’nın batıdan gelen kolu olan Emet Çayı (Aliova) ile 
birleşerek Mustafa Kemalpaşa Çayı adını alır ve Uluabat Gölü’ne dökülür. 
Bursa İli’nin önemli gölleri Uluabat ve İznik gölleridir. Uluabat Gölü Bursa İli’nin batısında, Karacabey 
İlçesinin doğusunda alüvyonlu ovaların arasında yer almaktadır. Göl güneyden Mustafa Kemalpaşa 
çayı ile beslenerek, sularını kuzeybatı yönünden Marmara Denizi’ne boşaltmaktadır. Ortalama 
derinliği 2m olup, en derin kısmı 4 m’dir. Göl içinde bir çok küçük kalker anda mevcuttur. Yüzölçümü 
156 km² olan gölün kuzey ve batı kıyıları sazlık bataklıktır. 
İznik Gölü Bursa İli’nin kuzeyinde Gemlik körfezinin 16 km doğusunda olup, Türkiye’nin 5.büyük 
gölüdür. Kuzey- Güney doğrultusundaki genişliği 10- 11,5 km arasında değişen elips biçimindeki gölün 
yüzölçümü 308 km² dir. Göl geniş bir tektonik çukur içerisindedir. 
Ortalama derinliği 30 m civarındadır. En derin yeri ise 65 m’dir. 
Bursa İli’nde 9 baraj yer almaktadır. Bunlardan Nilüfer ve Doğancı Barajı içme suyu amaçlı Doğancı, 
Nilüfer ve Demirtaş Barajı Osmangazi İlçesi’nde, Gölbaşı Barajı Kestel İlçesi’nde, Büyükorhan Barajı 
Büyükorhan İlçesi’nde, Hasanağa Barajı Nilüfer İlçesi’nde, Çınarcık Barajı Orhaneli İlçesi’nde, 
Babasultan Barajı İnegöl İlçesi’nde, Boğazköy Barajı Yenişehir İlçesi’ndedir. 
Bursa İli sınırlarında yer alan barajlardan; Osmangazi İlçe sınırlarındaki Nilüfer Çayı üzerinde kurulu 
Doğancı ve Nilüfer Barajları içme suyu amaçlı, Osmangazi İlçesi’ndeki Ballıkaya Deresi üzerinde kurulu 
Demirtaş Barajı sulama ve endüstri suyu amaçlı, Kestel İlçesi’nde Aksu deresi üzerine kurulu Gölbaşı 
Barajı sulama amaçlı, Büyükorhan İlçesi’ndeki Cumadere üzerine kurulu Büyükorhan Barajı sulama ve 
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içme suyu amaçlı Nilüfer İlçesinde Hasanağa Deresi üzerine kurulu Hasanağa Barajı sulama ve 
endüstri suyu amaçlı, Orhaneli İlçesindeki Orhaneli Çayı üzerine kurulu Çınarcık Barajı enerji, sulama, 
taşkın koruma ve içme suyu amaçlı, İnegöl İlçesi’ndeki Karadere üzerine kurulu Babasultan Barajı 
sulama amaçlı ve Yenişehir İlçesi’nde Kocasu Çayı üzerine kurulu Boğazköy Barajı sulama ve enerji 
amaçlı kullanılmaktadır. 
Bursa İli’nde DSİ I.Bölge Müdürlüğü’nün mevcut ve yapılacak barajların kapasiteleri dikkate alınarak 
2040 yılına kadar içme suyu temini ile ilgili yapmış olduğu projeksiyona göre 2040 yılında Bursa İli’nde 
içme suyu rezervi şöyledir; 
Doğancı+Nilüfer+Gölbaşı 225 milyon m³/yıl 
Uludağ 15 milyon m³/yıl 
Çınarcık 145 milyon m³/yıl 
Toplam 385 milyon m³/yıl 
İlgili kurumlarca içme suyu kaynakları ve kapasiteleri itibarıyla 2040 yılında Bursa’nın erişeceği 
nüfusun su ihtiyacının karşılanacağı belirtilmektedir. 
 
Göletler 
Bursa İli sınırları içinde 18 adet sulama amaçlı Gölet yer almaktadır. Bunlardan 5 tanesi Kestel 
İlçesi’nde, 3 tanesi İnegöl İlçesi’nde, 3 tanesi Nilüfer İlçesi’nde, 2 tanesi Orhaneli İlçesi’nde, 2 tanesi 
Büyükorhan İlçesi’nde diğerleri Orhangazi, Yenişehir, Karacabey ve İznik İlçe’lerindedir. 

10.5.2. Kanalizasyon ve Arıtma 

 
Bursa İli sınırları içindeki ilçelerin İznik İlçesi haricinde kanalizasyon sistemi mevcuttur. İznik İlçe 
yerleşimi tümüyle sit alanı olduğundan kanalizasyon şebekesi yapılamamıştır. Bursa İlçelerinin 
kanalizasyon sistemlerinin % 53’ü atıksu arıtma tesisine bağlı olup % 47’ si ise; atıksu arıtma tesisine 
bağlı olmayan kanalizasyon şebekeleridir. Bir başka deyişle; evsel atıksuların % 47 si arıtılmaksızın 
doğrudan mevcut kanalizasyon şebekesine iletilmektedir. 
Bursa merkez ve ilçelerinde nüfusa ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak atıksu miktarlarının 
belirlendiği çalışmada 17.350 m3/gün’lük kentsel atıksu herhangi bir arıtma işlemine tabii tutulmadan 
doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtilmektedir. Atıksularını doğrudan deşarj eden ilçeler 
Büyükorhan, Keles, Harmancık, Orhaneli, İznik, Yenişehir, Mustafa Kemalpaşa ve Orhangazi ilçeleridir. 
176.140 m3/gün debi değerinde kentsel atıksular ise; arıtma işlemine tabii tutulduktan sonra alıcı 
ortama deşarj edilmektedir. Bu debi değeri su kaynakları kirliliği açısından bir problem 
yaratmamaktadır. 
Ancak 17.350 m3/gün değerindeki kentsel atıksuyun Kocasu, Aşağıköy, Kirmaslı, Karsak, Koyundere 
Derelerine ve İznik ile Uluabat Gölü’ne doğrudan deşarj edilmesi ileri ki yıllarda su kaynakları kirliliği 
açısından önemli bir kirliliğe neden olabileceği belirtilmektedir. 
Bursa İli’nde kurulu on üç (13) adet OSB bulunmaktadır. OSB’lerin kurulu olduğu yerler; Bursa merkez 
(Nilüfer, Osmangazi ilçeleri), İnegöl, Gürsu, Mustafa Kemalpaşa, Kestel, Yenişehir ilçeleridir. Bu 
ilçelerde sanayi kaynaklı ve nüfusa bağlı evsel ve endüstriyel atıksu miktarı 302.718 m3/gün’dür. OSB 
AAT’lerinden çıkan atıksular Ayvalı Deresi, Deliçay ve Nilüfer Çayına deşarj edilmektedir. Bu 
atıksuların kirlilik yüklerinin, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre değerlendirildiğinde, su kaynakları 
kirliliği açısından deşarj edildiği alıcı ortamlara zarar vermeyecek seviyelerde olduğu görülmüştür. 
Bursa İli sınırları içerisinde yer alan tekil endüstrilerin atıksularının yaklaşık %56 sı arıtılmaktadır. 
Toplam arıtılan atıksu miktarı 148.702 m3/gün olup; arıtım önlemi alması gereken ancak arıtım 
ünitesi olmayan işletmelerden alıcı ortama doğrudan deşarj edilen atıksu miktarı ise 1650 
m3/gün’dür. Tekil endüstrilerden kaynaklanan atıksular; Karsak Deresi, Marmara Denizi, Nilüfer Çayı, 
Hasanağa Deresi başta olmak üzere farklı su kaynaklarına deşarj edilmektedir. Arıtma işlemine tabii 
tutulmadan doğrudan deşarj edilen % 44 lük atıksu miktarı su kaynakları kirliliği açısından önemli bir 
kirliliğe neden olmaktadır. 
Bursa İl Özel İdaresi sorumluluğunda olan alanlardan: Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, 
Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir İlçelerine bağlı 228 
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köyün kanalizasyonu tamamlanmıştır. 248 köyün ise kanalizasyon altyapısına henüz başlanmamıştır. 
2011 yılı itibarıyla İl Özel İdaresi sorumluluğundaki köylerden 70 köyün, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içinde ise 3 köyün arıtması yapılmıştır. 
 
Atıksu Tesisleri 
İl genelinde atıksu kirliliğinin en önemli nedenleri özetle şöyledir: 

 Kanalizasyon şebekesinin bazı bölgelerde olmaması veya yetersiz olması (Bursa İlçelerinin 
kanalizasyon sistemlerinin % 53’ü atıksu arıtma tesisine bağlı olup % 47’si ise; atıksu arıtma 
tesisine bağlı olmayan kanalizasyon şebekesine karşılık gelmektedir), 

 Bazı ilçelerdeki evsel atıksuların arıtılmadan doğrudan alıcı su ortamlarına deşarj edilmesi, 

 Tekil endüstrilerin çoğunda atıksuların arıtılmaması, 

 Bilinçsizce yapılan zirai faaliyetler ve kimyasal gübre kullanımları. 
 
Bursa İli’nde Uludağ’ın güney yamaçlarından, Keles yakınlarından doğan Nilüfer Çayı’na ulaşan evsel 
ve endüstriyel nitelikli atık sular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 
 

 Kentin güney yönünden, Keles ve yakın yerleşim bölgelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık 
sular, 

 Kentin güneydoğu yönünden, Uludağ Oteller Bölgesi’ndeki kamu ve özel turizm tesisleri ile 
bölgedeki köylerden kaynaklanan evsel nitelikli atık sular, 

 Kestel ve Gürsu İlçeleri ile Barakfaki Beldesi’nden kaynaklanan evsel nitelikli atık sular ile bu 
bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık sular, 

 Büyükşehir Belediyesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık 
sular ile bu bölgedeki müstakil sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık 
sular, 

 Kentin kuzey yönünden, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmelerin evsel ve 
endüstriyel nitelikli atık suları, 

 Bursa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel 
nitelikli atık sular, 

 Kent katı atık depo sahalarında oluşan süzüntü suları, 

 Kentin batı yönünden, Çalı, Hasanağa, Kayapa, Görükle yerleşim bölgeleri ile köylerden 
kaynaklanan evsel nitelikleri atık sular ile bu bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel 
ve endüstriyel atık sular, 

 İl genelinde yapılan tarımsal amaçlı sulamalar sonrasında oluşan drenaj sularıdır. 

 Bursa sınırları içinde doğup Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı Bursa İli’ne hem ana su 
kaynağı olarak hem de pis suyun boşaltıldığı ana alıcı ortam olarak uzun yıllardan beri hizmet 
etmektedir. Bursa’daki hızlı kentleşme ve kontrolsüz sanayileşme sebebiyle oluşan evsel ve 
endüstriyel atık suların, direkt deşarjından Nilüfer Çayı’nda uzun yıllardan beri önemli bir 
kirlilik gözlenmektedir. Özellikle yaz aylarında yan derelerden gelen suların azalmasıyla 
Nilüfer Çayı’nda kanalizasyon ağırlıklı bir akış olmakta bu da önemli sağlık problemlerini 
doğurmaktadır. 

 
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri 
Mevcut durumda Bursa ilinde yer alan on yedi (17) yerleşim yerinin 9 unda evsel atıksu arıtma 
hizmeti verilmektedir. İlçelerde toplam yirmi beş (25) AAT mevcuttur. Bursa İlinde, Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) bağlı 5 adet evsel AAT bulunmaktadır. Bu AAT’leri Doğu ve Batı AAT 
ile Çalı, Kayapa ve Hasanağa’daki arıtma tesisleridir. Bursa’da bulunan Doğu ve Batı AAT’lerinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan nüfusun % 95’inin atıksuları arıtılmaktadır. 
Doğu 
AAT’nde Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin kentsel atıksuları, batı AAT’nde Nilüfer ilçesinin 
kentsel atıksuları arıtılmaktadır. 
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Bursa İli’nin Gürsu ve Kestel Belediyeleri’nin evsel atıksuları, Gürsu, Kestel OSB’nin evsel ve 
endüstriyel atıksuları ile Kestel ve Barakfakih Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren isletmelerin evsel 
ve endüstriyel atıksularının arıtılması amacıyla Valilik koordinasyonu ile ilgili belediyeler ve bölgede 
faaliyet gösteren sanayiciler tarafından kurulan S.S. Yeşil Çevre İşletme Kooperatifi’ne ait maksimum 
52.500 m³/gün kapasiteli bir AAT mevcuttur. Söz konusu tesiste İsabey Mahallesi çevresinde bulunan 
sanayi tesislerinden kaynaklanan endüstriyel atıksular da arıtılmaktadır. 
Bunların yanı sıra, Bursa İli’nin Karacabey İlçesi’nde 9.600 m³/gün kapasiteli, Nilüfer İlçesi’nin Çalı 
Bölgesinde ise 1000 m³/gün kapasiteli AAT’lerde bulunmaktadır. Çalı AAT, evsel ve endüstriyel 
atıksuların birlikte arıtılması amacıyla kurulmuştur. 
Bursa İli sınırları içerisinde kalan işletmede olan 13 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup; bu 
tesislerde ambalaj, elektrik-elektronik, gıda, kimya, boya, mobilya, makine, metal, otomotiv, tekstil ve 
deri iş kollarında faaliyet gösterilmektedir. Bunlardan Bursa İnegöl OSB, Bursa Nilüfer OSB, Bursa TSO 
OSB, Bursa Gürsu OSB, Bursa Demirtaş OSB, Bursa Yenişehir OSB, Bursa Hasanağa OSB, Bursa Deri 
OSB, Bursa Mustafa Kemalpaşa OSB ve Bursa Kestel OSB’de AAT bulunmaktadır. Ayrıca Bursa İli’nde 
OSB’ler dışında endüstriyel faaliyette bulunan işletmelerin birçoğunda (Temin edilen verilere göre 74 
adet) AAT 
bulunmaktadır. Arıtma tesislerinin kapasiteleri 10 m3/gün ila 18.500 m3/gün arasında değişmektedir. 
Tekil endüstrilerden kaynaklanan atıksuların % 44’lük miktarı herhangi bir işleme tabi tutulmadan 
alıcı su ortamlarına deşarj edilmektedir. Bu durum su kaynakları kirliliği açısından önem arz 
etmektedir ve özellikle Uluabat ve İznik Gölleri başta olmak üzere Bursa ili sınırları içerisinde yer alan 
su kaynaklarının kalitesinin azalmasına ve geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde kirlenmesine 
neden olmaktadır. 
 
Diğer Atıksu Arıtma Tesisleri 
Bursa İli sınırları içinde merkez bölgesinde yer alan doğu ve batı arıtma tesisleri dışındaki diğer atıksu 
arıtma tesisleri: 

 BUSKİ, Hamitler, Süzüntü suyu arıtma tesisi 

 BUSKİ, Gemlik Ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

 BUSKİ, Mudanya- Güzelyalı ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

 Kurşunlu Ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

 Küçükkumla ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

 Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

 Çalı Atık Su Arıtma Tesisi 

 Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

 Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

 Karacaali Paket Atık Su Arıtma Tesisi 
 
Planlanan Atıksu Arıtma Tesisleri 
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2036 hedef yılı için yapılması planlanan atıksu arıtma 
tesisleri şöyledir; 

 Gemlik Atık Su Arıtma Tesisi 

 Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi 

 Kurşunlu (Kumsaz) Atık Su Arıtma Tesisi 

 Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi 

 Badırga Atık Su Arıtma Tesisi 

 Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi 
Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarının genişlemesinden sonra Büyükşehir Belediyesi 
tarafından master planı çalışması yapılmış ve kapsamdaki tesisler için hazırlanan iş termin planları T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. 
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Bu planlar doğrultusunda Uluabat Gölü’nün kirlenmesinin azaltılması amacıyla Akçalar ve Gölyazı 
Bölgelerinde AAT’leri yapılacaktır. Bunların yanında, Bursa’nın Orhaneli ile Mustafa Kemalpaşa ve 
beldelerinin arıtma tesisleri ile ilgili projeler ihale aşamasındadır. 
Yapılması düşünülen iştermin planları hazırlanmış olan atıksu arıtma tesisleri toplam 22 adet olup bu 
tesislerin isimleri sırasıyla; Yenice Belediyesi AAT, Karacabey Belediyesi AAT, İnegöl OSB +Belediye 
AAT, Çakırlı Belediyesi AAT, Çeltikçi Belediyesi AAT, Elbeyli Belediyesi AAT, Keles Belediyesi AAT, 
Mustafa Kemalpaşa Belediyesi AAT, Orhaneli Belediyesi AAT, Yeniköy Belediyesi AAT, Yenişehir 
Belediyesi AAT, Büyükşehir Belediyesi AAT, Orhangazi Belediyesi AAT, Boyalıca Belediyesi AAT, 
Büyükorhan Belediyesi AAT, Narlıca Belediyesi AAT, Sölöz Belediyesi AAT, Yenisölöz Belediyesi AAT, 
Alanyurt Belediyesi AAT, İznik Belediyesi AAT, Cerrah Belediyesi AAT, Kınık Belediyesi AAT, Yeşilova 
Belediyesi AAT’dir. 
 
İçme Suyu Arıtma Tesisleri 
Bursa İli’nde Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan içme suyu arıtma tesisleri Osmangazi 
İlçesi’ndeki Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisleri’dir. Bunlardan 
Dobruca içme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 500.000 m³/gün, Gemlik İçme suyu arıtma tesisinin 
kapasitesi 11.500 m³/ gün’dür. 
 
Atık Tesisleri 
Bursa’da günde yaklaşık 1287 ton katı atık oluşmaktadır. Bursa ilinin katı atıkları, 1996 yılı Mayıs ayına 
kadar Demirtaş çöp döküm sahasına kabul edilmekteydi. Hamitler’de inşa edilen düzenli depolama 
alanının hizmete görmesiyle önce sınırlı olarak kabul edilen çöp miktarı kademeli olarak arttırılarak 
kabul edilmeye başlanmıştır. 6 Mayıs 1996 tarihinden itibaren ise Büyükşehir Belediyesi mücavir alan 
sınırları dahilinde kalan Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri ile Mudanya, Kestel, Gürsu ve birçok 
belde belediyelerine ait katı atıklar Hamitler Kent Katı Atık Sıhhi Depolaması Sahası’nda düzenli olarak 
bertaraf edilmektedir. Mustafa Kemalpaşa, Yenişehir ve Kestel Belediyesi tarafından katı atık 
depolama alanları yer seçim çalışmaları ve ÇED süreçleri tamamlanmıştır. Ancak bu ilçelerde ve diğer 
ilçelerde vahşi depolama devam etmektedir. Gemlik ve Orhangazi ilçeleri halen Gemlik atık depolama 
sahası ortak kullanıma devam etmektedirler. İznik- Gemlik Orhangazi ilçeleri ortak katı atık projesi 
kapsamında gerçekleştirilecek düzenli depolama sahası için finans kaynağı arayışı içerisindedirler. İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle ilçelerde düzenli depolama sahası araştırmasına 
devam edilmektedir. Öte yandan Geriye Dönüşebilen Atıklar ve Geri Kazanım Projesi 1993 yılından 
itibaren belediye sınırlarındaki atıkların toplanması ilçe belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda merkez ilçe belediyeler ve merkezi İstanbul’da bulunan 
ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) işbirliği ile Kaynakta Ayrı Toplama- 
Geri Kazanım Projeleri devam etmektedir. 
BBB sınırlarının il sınırları olması halinde bütün belediyelerin toplanarak getirilen katı atıkları 
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mevcut kent katı atık depolama alanının kapasitesi 
2000 ton/gündür. (2011 yılı) BBB sınırlarının il sınırı olması halinde 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı 
R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun şekilde “Katı Atık 
Aktarma İstasyonları” tüm il sınırları için planlanmaktadır. 
 
Tıbbi Atıklar 
Bursa İlinde tıbbi atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet soğutmalı tıbbi atık toplama ve 
taşıma aracı ile ayrı olarak belirli bir program dahilinde toplanmaktadır. Turuncuya boyanmış 
araçların üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK amblemi mevcuttur. 5 ton yük taşıma kapasitesi olan araçların 
içinde her birinin hacmi 0.75 m3 olan 6 adet konteynır mevcuttur. Atık toplama işlemi konteynırların 
dolusu alınıp boşu bırakılacak şekilde yürütülmektedir. Yönetmeliğe uygun olarak toplanan tıbbi 
atıklar Hamitler çöp sahasında evsel atıkların içinde gömülmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yılda 906.110 kg tıbbi atık, atık sahasına kabul edilmektedir. 
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Tehlikeli Atıklar 
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 2009 yılında Bursa’da 20.000 ton’a yakın tehlikeli atığın oluştuğunu 
bildirmektedir. İl Müdürlüğü’nün açıklamasında; kayıt altına alınamayan atıklar ve kanuna uygun 
yapılmayan bertaraf işlemleri sebebiyle rakamların reelden daha az olduğu belirtilmektedir. Bursa’da 
tehlikeli atıkla ilgili ana sorunlar ise kaçak işletmeler, çarpık sanayileşme, yetersiz denetim ve 
envanter, ilin reel sorunlarına odaklı çevre sorunları analitik etüdleri akademik çalışmaların 
yetersizliği, ihtisas organize sanayi bölgelerinin yetersizliği ve tehlikeli atık bertaraf tesislerinin 
yetersizliği başlıkları altında özetlenmektedir. Bursa’da oluşan tehlikeli atıklarla ilgili; envanter, geri 
dönüşüm, geri kazanım ve özellikle nihai bertaraf konularında önemli sorunlar bulunmaktadır. 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık miktarı aylık 1000 kg’ı geçen firmalar 
tehlikeli atık sahası oluşturarak, başvuruda bulunmaktadır. Yapılan denetim ve incelemelerde uygun 
bulunan firmalara 1 yıl süreyle tehlikeli atık geçici depolama izni verilmektedir. İlde 105 adet tehlikeli 
atık bırakan tesis denetlenmiş olup ortalama yıllık 11.022 ton tehlikeli atık bertarafı yapılmaktadır. 
 
Çöp Alanları 
Bursa İli sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hamitler Katı Atık Sıhhi Depolama Alanı 
dışında başka bir kontrollü çöp depolama alanı bulunmamaktadır. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım 
ilçeleri ile Mudanya, Kestel, Gürsu, Karacabey İlçeleri ve birçok belde belediyelerine ait katı atıklar 
Hamitler Kent Katı Atık Sıhhi Depolaması Sahası’nda düzenli olarak bertaraf edilmektedir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Büyükşehir sınırları içindeki mevcut vahşi depolama alanlarından 
Demirtaş, Kirazlı, Gölyazı, Hasanağa vahşi çöp döküm alanlarının rehabilitasyonları tamamlanmıştır. 
Gemlik, Barakfakih, Akçalar, Kurşunlu, Küçükkumla, Umurbey, Göynükbelen, Karıncalı, Barakfakih çöp 
döküm alanlarının rehabilite edilmesi programa alınmıştır. 
 
Geri Dönüşüm (Katı Atık- Sıvı Atık) 
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 
mevcut geri dönüşüm tesisleri: Hamitler Çöp Depolama Alanında Metan Gazından Enerji Tesisi, 
Hamitler Evsel Atık Bertaraf Tesisi, Hamitler Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’dir. Bursa İl sınırları içinde 
lisanslı veya geçici çalışma izni alan özel sektör tarafından işletilen 12 adet GDT (Geri Dönüşüm Tesisi) 
ve 10 adet TAT (Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi) ile BBB sınırları içinde 50 yerde özel sektör 
tarafından işletilen ruhsatlı hafriyat döküm alanları bulunmaktadır. Bunların 10’u dolmuştur. 
 

10.5.3. Hava Kalitesi Ölçüm ve İzleme İstasyonları 

 
Trafik Kaynaklı Hava Kirliliği ve Kentsel Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinatörlüğünde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma 
Projesi” kapsamında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Bursa kent yerleşim alanında belirlenen 
istasyon noktaları aşağıdaki gibidir. 

 Osmangazi Kaymakamlık Binası yanı (Trafik kaynaklı hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Kültürpark alanı içi (Kentsel hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı içi (Yarı kırsal hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Ayrıca İnegöl ve Kestel’de sanayi kaynaklı hava kirliliği ölçüm istasyon yerleri de 
belirlenmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen istasyonların teminine yönelik ihale yapılmıştır, 2011 yılı 
içinde istasyonların kurulması planlanmaktadır. İşletimi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 
yapılacaktır. “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi” 
kapsamında Bursa, temiz hava eylem planlarının hazırlanmasında pilot il seçilmiştir. 23.09.2012’de 
projenin bitirilmesi planlanmaktadır. 
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10.5.4. Doğalgaz Sistemi 

Halihazırda Bursa’ya doğalgaz Tekirdağ-Ankara ana boru hattından gelmektedir. Cambazlar Köyü 
kuzeyinde bir ana istasyon ile Seçköy mevkiinde bir PİG istasyon bulunmaktadır. Seçköy’den Ovaakça-
Hasköy-Orhaniye üzerinden Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga üzerinden Çan’a ulaşan 
Bursa-Çan doğalgaz boru hattının yapımı devam etmektedir. Tekirdağ-Ankara doğalgaz boru hattı 
Barakfakih-Turanköy Mevkii, İnegöl ve Kurşunlu Köyü üzerinden Ankara’ya ulaşmaktadır. Bursa İli’ne 
gelen doğalgazın dağıtımı 4 firma tarafından yapılmaktadır. 

 Bursagaz: Merkez (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Mudanya) yerleşim alanına, 

 Ovagaz: Mustafa Kemalpaşa, Susurluk, Karacabey, Ovaazatlı, Yalıntaş, Tatkavaklı yerleşim 
alanlarına, 

 İngaz: İnegöl, Alanyurt yerleşim alanlarına, 

 Gemdaş: Gemlik İlçesine hizmet vermektedir. 
Bursa İli’nde toplam doğalgaz abone sayısı 682.714’dür. Toplam yıllık tüketim miktarı 1 milyar 313 
milyon m³’dür. 2011 yılı itibarıyla Bursagazın toplam abone sayısı 605.256’dır. En fazla abone sayısı 
Osmangazi ve Yıldırım İlçelerindedir. Yıllık tüketim miktarı 1 milyar 232 milyon m³’dür. Ovagaz’ın 
toplam abone sayısı 22.408 yıllık tüketim miktarı 31 Milyon m³, İngaz’ın abone sayısı 40.000, yıllık 
tüketim miktarı 38 Milyon m³, Gemdaş’ın abone sayısı 15.050, tüketim miktarı 12 Milyon m³’dür. 
Bursa İli’nde en fazla abone sayısı (% 88.65’i) ve tüketim miktarı (% 93.83’ü) Bursagaz bölgesindedir. 
Doğalgaz, Bursa’da yaygın bir şekilde konut ısıtmasında ve sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca 
1 adet 1400 MW, 1 adet 410MW , 1 adet 146 MW, 1 adet 89 MW ve bir tane de benzer doğalgaz 
çevrim santrali ile elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında doğalgaz 
kaynaklarına erişimin Bursa açısından önemi çok büyüktür. Bursa, gerek mevcut, gerekse gelecekte 
inşa edilmesi düşünülen doğalgaz boru hatları için bir geçiş güzergahı konumundadır ve bu da 
Bursa’nın geleceği açısından önemli bir avantajdır. 
 
Nabucco Projesi 
Nabucco Projesi ile Türkiye – Gürcistan ve Türkiye-Irak sınırından başlayarak, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan’ı geçerek Avusturya’ya kadar uzanacak bir doğalgaz hattı oluşturulmak istenmektedir. 
Böylece, Hazar, Ortadoğu ve Mısır gibi önemli doğalgaz üretim merkezlerinden Avrupa’ya önemli 
miktarlarda doğalgazın taşınması amaçlanmaktadır. 2013 yılında inşasına başlanması ve 2017’de 
tamamlanması amaçlanan proje sonucunda 50 yıl kullanılabilecek bir altyapının oluşturulması ve 
nihai olarak yılda 31 milyar m3 doğalgaz aktarılması amaçlanmaktadır. Nabucco Projesi’nin resmi 
sitesinde yer alan görsel kaynaklara göre, doğalgaz hattının, Ankara, Eskişehir, Bilecik üzerinden 
gelerek Bursa - Gemlik’in güneyinden Çanakkale’nin kuzeyine doğru uzanarak Çanakkale Boğazı’nı 
geçmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 

10.5.5. Elektrik Sistemi 

 
Bursa İli’ne elektrik enerjisi Türkiye Enterkonnekte Sisteminden 380 kv. ve 154 kv. luk enerji iletim 
hatlarıyla gelmektedir. 
Bursa İli’ne 380 kv. luk enerji Bursa Pilot Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 380 sanayi trafo 
merkezine: 

 429 mw gücündeki Tunçbilek Termik Santralinden, 88 km. lik EİH ile, 

 990 mw gücündeki Soma Termik Santralinden, 175 km. lik EİH ile, 

 Keban, Karakaya Atatürk Hidroelektrik santrallerinden, Enterkonnekte sisteme verilen, 156 
km. lik EİH ile gelmektedir. 

Bursa İli’ne 154 kv. luk enerjinin gelişi: 

 210 mw gücündeki Orhaneli Termik Santralinden, 33 km.lik EİH ile gelmekteydi. Orhaneli 
Termik Santrali baca gazı desilfirizasyon filtre sistemi olmaması nedeniyle mahkeme kararıyla 
kapatılmış, üretim dışı bırakılmıştır. 
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 Göbel TM, Karamürsel TM.den ve Paşalar TM.den, enterkonnekte sisteme dahil olarak 
gelmektedir. 

 
Santrallerde üretilen elektrik enerjisi 154 ve 380 Kv’luk enerji iletim hatları ile TEİAŞ bünyesindeki 
trafo merkezlerine ulaşmakta ve buradan dağıtım hatları ile UEDAŞ bünyesindeki dağıtım ve indirici 
merkez olarak adlandırılan trafo merkezlerine ulaşmaktadır. Buradan da dağıtım şebekesi ve dağıtım 
semt trafoları aracılığı ile elektrik enerjisi müşterilerine ulaştırılmaktadır. 
Bursa ilinde elektrik enerjisi üretim tesislerinin toplam kurulu kapasitesi 2398 MW ve bu kapasitenin 
karşılığı olan üretim yıllık 21 Milyar kWh, aylık 1,75 Milyar kWh ve günlük 58 Milyon kWh 
dolayındadır. 2006 yılında Bursa ili sınırları içinde toplam 10,5 Milyar kWh üretim yapılmışken 8,5 
Milyar kWh tüketim gerçekleşmiştir. 
Bursa İl sınırları içinde EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı üretim yapan; 1400 MW gücünde Bursa 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 210 MW gücünde Orhaneli Termik Santralı bulunmakta ve ayrıca 
özel şirketlerin üretim yaptığı, toplam 927 MW oto prodüktör grubu santral iletim sistemiyle paralel 
çalışmaktadır. 
Bursa İli’ndeki mevcut santrallerin (Doğalgaz, Termik, HES) toplam gücü 3120 MW, öngörülen yıllık 
toplam üretilen elektrik miktarı ise 20 milyar 145 milyon kwh’dır. Bursa İli’nde 2010 yılında toplam 
abone sayısı 1.246.635, toplam elektrik tüketimi 5.448.029.909 kWh, kişibaşı elektrik tüketimi 2859 
kWh’tır. 
Bursa İli’nde 2011 yılı itibarıyla toplam abone sayısı 1.278.901’dir. Toplam abonenin yaklaşık % 82’si 
konut amaçlıdır. En fazla abone % 29.34 ile Osmangazi İlçesi’ndedir. 
Bursa İli’nde kişi başına düşen yıllık elektrik tüketim miktarı 2006- 2010 yılları arasında düşme 
göstermesine rağmen ülke genelinde ülkedeki kişi başına düşen yıllık elektrik tüketim miktarının 
üzerindedir. 
Elektrik enerjisi kullanımının ülkenin veya herhangi bir bölgenin medeni durumu veya kalkınma hızı ile 
doğrudan ilgili olduğu ve bu durumun en önemli göstergesi olduğu dikkate alındığında Bursa’nın 
gelişiminin çok hızlı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
Bursa İli’nde üretilen enerji tüketilen enerjiden daha fazladır ve Doğu Marmara Bölgesinde üç büyük 
ilden üretimi tüketiminin üzerinde olan tek il Bursa’dır. 
Bursa’da tüketilen elektrik enerjisinin yarısından fazlası sanayi tesislerinde, yaklaşık bir çeyreği ise 
meskenlerde kullanılmaktadır. Bursa’da doğalgaz, linyit (Orhaneli) ve dizel yakıt kullanan termik 
santraller bulunmaktadır. Büyük olan doğalgaz santrali Ovaakça’da kuruludur ve 1400 MW güç 
üretmektedir. Daha küçük olan doğalgaz santralleri toplamda 650 MW üzerinde güce sahip 
santrallerdir. Demirtaş ve Nilüfer OSB’lerinde sanayi tesisleri için elektrik üretmektedirler. Orhaneli 
Termik Santrali 210 MW gücünde olup linyit ihtiyacı Bursa ilçelerinden karşılanmaktadır. 
Ayrıca Bursa İnegöl Cerrah’ta, İznik Dereköy’de, Mustafa Kemalpaşa Suuçtu’da hidrolik santraller 
bulunmaktadır. Bunların toplam kurulu gücü 288 MW kadardır. Son zamanlarda rüzgar, güneş enerjisi 
ve biyokütleye dayalı (Demirtaş) enerji üretimi de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Bursa’da yerleşik 
olup diğer illerde enerji üreten firmalar da mevcuttur. 
Rüzgar enerjisi açısından avantajlı durumda bulunan Bursa’nın, Nabucco Projesi’nin hayata geçmesi 
ile beraber doğalgaz açısından da önemli bir geçiş noktası olması ile beraber temiz elektrik üreten 
tesisler için önemli bir üretim ve ihracat merkezi olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

10.5.6. Haberleşme ve İletişim 

 
Bilgi ve iletişim sektöründe pazar payı artarken sabit telefon abone sayısı düşüş eğilimi 
göstermektedir. Hali hazırda abone sayısı yaklaşık 16,5 milyon seviyelerine gerilemiştir. Abonelerin % 
6’sı TR41 Bölgesi’nde bulunmaktadır. TR41 Bölgesi’ndeki abone sayısının % 50’den fazlası Bursa iline 
kayıtlıdır. 
Sabit hat abone sayısındaki düşüşe karşılık, mobil hat abone sayısı çok büyük bir ivme ile artmış ve 
2009 yılında yaklaşık 62 milyon rakamına ulaşmıştır. Bölge illerindeki abone sayıları hemen hemen 
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nüfus miktarıyla eşdeğerdir. Bölgedeki 2G baz istasyonu miktarı ülkedeki baz istasyonlarının yaklaşık 
% 52i kadardır. 3G baz istasyonlarında ise bu oran % 3.8 kadardır. 
İnternet kullanıcı oranlarına bakıldığında yaklaşık 6,5 milyon Türkiye kullanıcısının %6’sı bölgede 
bulunmaktadır. Bölgedeki ADSL abone sayısı en fazla olan İl Eskişehir’dir. 
Haberleşme ve iletişimde etkin bir toplum için yerel medyanın önemi büyüktür. Yerel medyanın 
güçlenmesi ile ildeki katılımcılık artar. Ortak akıl ile hareket edilerek, problemlerinin çözülmesinde ilin 
yararına kamuoyu oluşturulur. TR41 Bölgesi yerel basın yayın organları bakımından oldukça güçlü 
durumdadır. Özellikle Bursa İli Türkiye’deki en güçlü yerel medyaya sahip illerden birisidir. 
Bursa, yerel medya kuruluşlarının en fazla olduğu illerden biridir. Bursa'da 27'si merkezde olmak 
üzere toplam 39 yerel radyo kanalı, 8 yerel TV kanalı, 20'si merkezde toplam 46 yerel gazete 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra ilde çıkartılan magazin dergileri ve yerel ekonomi dergileri de 
Bursa'nın diğer yerel basın organlarıdır. Yerel basın kuruluşları dışında tüm ulusal radyo ve TV 
kanalları da Bursa'da farklı frekanslarda yayın yapmaktadır. Kentte ayrıca, AA (Anadolu Ajansı), İHA 
(İhlas Haber Ajansı), CHA (Cihan Haber Ajansı), DHA (Doğan Haber Ajansı) gibi önemli haber 
ajanslarının büroları bulunmaktadır. 
Türkiye’de TTNET kullanımında İstanbul % 51,8′lik internet kullanım oranı ile ilk sıradadır. Sıralamada 
diğer iller Ankara, Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya’dır. Bursa ilk beş il içinde yer almamaktadır. 
Erişim şebekesi altyapı bilgilerinin sayısallaştırılmasına yönelik olarak GIS projesi uygulanmasına 
başlanmış olup, Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen sayısal haritalara şirketin altyapı bilgileri 
aktarılmaktadır. 
Bursa’da sayısal veri altyapısı tesisi amacıyla kurulan iki tip TDM şebekesi bulunmaktadır. TDM 
altyapısı yaygın olarak büyük merkezlerde kurulmuş olup talepler analiz edilerek uygun yerlere yeni 
yatırımlar planlanmaktadır. 
Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında 24.12.2010 tarihinde imzalanan 
“Elektronik Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet 
altyapısının Kurulması ve İşletilmesi” projesi ile 3410-3425/3510-3525 MHz frekans bandında 
kablosuz erişim teknolojisi (WiMAX- IEEE 802.16e) kullanılarak isteyen hane halkına sabit telefon ve 
internet hizmeti verilmektedir. 380- 385/390- 395 MHz frekans bandında “Kamu Güvenliği ve Acil 
Yardım Haberleşme” projesine ait altyapı kurulması, tüm ülke çapında Bakanlıkça sağlanacaktır. 
Ayrıca, Bakanlığın “Hedef 2023 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi” belgesinde genişbant erişim ve 
bilgi değişim merkezleri uygulamaları geliştirme, eve kadar fiber ve ortak anten tesisleri projeleri 
kapsamında da altyapı yatırımları öngörülmektedir. 
Bakanlığa bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü Bakanlığın merkez teşkilatında yer almaktadır. Bakanlık 
taşra teşkilatında yer alan 12 Bölge Müdürlüğünden birisi Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğüdür. 

10.5.7. Sonuçlar 

 
İl sınırları içinde mevcut içme suyu kaynakları ve rezervleri 2040 yılına kadar yeterlidir. Elektrik 
enerjisi temininde sıkıntı yaşanmamaktadır. Bursa İli’nde üretilen elektrik enerjisi tüketilen enerji 
miktarından daha fazladır. Kent içi teknik altyapısı ile ilgili ihtiyaca göre düzenlemeler yapılmaktadır. 
Yerleşim alanları içinden geçen yüksek gerilim hatlarının geçtiği kısımlarda imar sorunları 
yaşanmaktadır. Bunların aşılması için zaman zaman imkanlar ölçüsünde bu hatların yerleşim alanları 
dışına çıkartılması veya yer altına alınması, trafo ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 
Su kaynakları ve yeraltı sularında kirlilik oranları artmaktadır. Kaçak sanayi tesisleri ile arıtması 
olmayan sanayi tesisleri akarsu ve göller ile yeraltı sularını hızla kirletmektedir. 
Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılan zirai gübre ve ilaçları da su kaynakları ile yeraltı sularını 
kirletmektedir. Su ve hava kirliliğinin artışı bunlarla ilgili önlemlerin ve tedbirlerin, kontrollerin 
yetersizliğini göstermektedir. 
Çöp depolama alanları ve çöp depolama yöntemleri yetersizdir. Bunların bir kısmı yerleşim alanlarına 
yakın mesafededir, yerleşim alanı içinde kalanlar bile mevcuttur. Bunlar hem çevre sağlığı açısından 
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tehlike yaratmakta hem de kent içi ulaşıma önemli bir trafik yoğunluğu getirmekte hem de kent 
estetiğini olumsuz etkilemektedir. 
Bursa İli’nde haberleşme ve iletişim önemli bir konumdadır. Yerel medya alanında Türkiye’nin en 
güçlü illerinden birisidir. Sabit telefon abone sayısı Türkiye’de olduğu gibi düşme eğilimindedir. ADSL 
kullanımında ise Türkiye’deki ilk 5 il arasında yer almamaktadır. 

10.6. PLANLAMA ALANININ MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

10.6.1. Doğal - Kültürel Yapı Etkileşimi 

 
Doğal Yapı grubu tarafından hazırlanan Bursa İli’nin doğal ve kültürel değerleri ile zemin özelliklerine 
yönelik sentez çalışmasında, koruma ve kullanım kararlarını ve mekansal işlev tanımlamalarını 
yönlendirecek dört temel sınıf belirlenmiştir: 
 
1. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları 
2. Doğal Değerleri Nedeni ile Kullanımı Yasalarla Sınırlanmış Koruma Alanları 
3. Yer Bilimleri Açısından Riskli Alanlar 
4. Diğer Alanlar 
 
Yasal nedenlerle korunacak alanlar; içme suyu havzalarının mutlak-kısa mesafe koruma kuşakları, 
taşkın alanları, sazlık-bataklık, kumul-kumsal alanlar, sıcak, mineralli, şişelenmiş kaynak suyu, içme 
suyu kaynak ve kuyularının koruma kuşaklarını; yasal nedenlerle kullanımı sınırlandırılmış alanlar, 
içme suyu havzalarının orta mesafe koruma kuşaklarını kapsar.Yerbilimleri açısından sakıncalı alanları 
ise alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan, yamaç eğimi >50 derece olan alanlar, miyosen yarı pekişmiş 
alanlar, pasif-potansiyel heyelan, akma ve yamaç eğimi 30-50 derece olan alanlar oluşturmaktadır. 
Yukarıdaki sınıflandırmalar doğrultusunda Bursa’da mevcut ve planlı ulaştırma yapıları alanlarının 
büyük bölümünün gerek doğal değerleri nedeniyle yasalarla koruma altına alınmış alanlar ile 
yerbilimleri açısından sakıncalı alanlarda kaldığı görülmektedir. 
 
Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Fay Hatları İle Etkileşimi 
Bursa İl sınırları içinden geçen mevcut ve öneri devlet yolları, il yolları, otoyol ve demiryolu 
güzergahlarının bazı kesimleri fay hatları ile kesişmektedir. 
Bursa İl sınırları içinde riskli alanlardan geçen karayolu güzergahları şöyledir: 

 Bursa- Yalova karayolu, Orhangazi İlçe sınırından itibaren Bursa İl sınırına girdikten sonra 
Orhangazi Merkez İlçe yerleşim alanı ve Çeltikçi Köyü arasındaki kesimde fay hattına paralel 
gitmekte ve daha sonra Gemlik İlçe sınırında Adapazarı kavşağından Gemlik Merkez İlçe 
yerleşimine girinceye kadar güneyindeki fay hattına paralel devam etmekte ve Gemlik 
Merkez İlçe yerleşim alanı sınırı içinde sahil kesimine kadar fay hattı ile kesişerek devam 
etmektedir. 

 Karayolunun Bursa istikametinde devamında Engürücük ve Kurtul Köyleri arasındaki kesimde 
yine doğu- batı istikametinde devam eden fay hattı ile kesişmektedir. Karayolu Bursa yerleşim 
alanına girdikten sonra Ovaakça ile Anatolium Alışveriş Merkezi arasında Ankara- İzmir 
Otoyoluna çıkış kavşağının bulunduğu kısımda güneydoğu- kuzeybatı istikametindeki fay hattı 
ile kesişmektedir. 

 Bursa yerleşim alanı merkezinde doğu ve batı istikametlerine ayrılan karayolunun batıya 
doğru devam eden Bursa- İzmir Karayolu Bursa yerleşim alanı içinde Nilüfer İlçesi sınırında, 
Uludağ Üniversitesi’nin güneyinde kuzeydoğu- güneybatı istikametindeki fay hattı ile 
kesişmektedir. 

 Bursa- İzmir karayolunun Karacabey’den sonraki kesiminde Mustafa Kemalpaşa İlçesi’nin 
kuzeyinde ve yolun doğusunda yer alan Mustafa Kemalpaşa İlçesi’ne ayrılan yol kavşağında 
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güneydoğu- kuzeybatı ve kuzeydoğu- güneybatı istikametlerinde devam eden ayrı iki fay hattı 
ile kesişmektedir. 

 Bursa yerleşim alanı merkezinden doğuya devam eden Bursa- Ankara Karayolu Kestelİlçe 
sınırları içinde 3 noktada fay hatları ile kesişmektedir. Karayolu Merkez İlçeyerleşim alanının 
kuzeyinde doğu- batı istikametindeki fay hattına paralel devametmekte ve 2.5 km ara ile iki 
noktada kesişmektedir. İnegöl yönünde yaklaşık 5 km sonra karayolundan Gebze-İzmir 
Otoyolu’na bağlanan kavşağa yakın bir kısımda da üçüncü kez kuzeydoğu- güneybatı 
istikametindeki başka bir fay hattı ile kesişmektedir. 

 Bursa- Ankara karayolu İnegöl- Domaniç ayrımından sonra Kurşunlu yerleşim alanının güney 
kısmında doğu- batı istikametinde birbirine paralel iki ayrı fay hattı ile kesişmektedir. 

 İnegöl kavşağından Kütahya istikametine devam eden karayolu Tahtaköprü yerleşim alanında 
doğu- batı istikametindeki fay hattı ile kesişmektedir. 

 Bilecik- Yenişehir karayolu Köprülühisar ve İncirli Köyleri arasında Bilecik sınırına yakın bir 
kesiminde kuzeydoğu- güneybatı istikametindeki fay hattı ile kesişmektedir. 

 Bursa- Bandırma karayolu Karacabey yerleşim alanını geçtikten sonra birisi Şahin Köyü 
geçtikten sonra, diğeri Bursa ve Balıkesir İl sınırlarının birleştiği kesimde olmak üzere iki 
noktada kesişmektedir. 

Bursa İl sınırları içinde mevcut ve öneri otoyolların fay hatları ile kesiştiği noktalar şöyledir: Mevcut 
Ankara- İzmir Otoyolu Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen altı ayrı noktada fay hatları ile 
kesişmektedir: 

 Ankara- İzmir Otoyolu’nun Kestel İlçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi kesiminde Bursa-Ankara 
karayolundan ayrıldığı kısım, 

 Kestel ve Gürsu İlçelerinin kuzeyinde Karahıdır ve Serme Köyü arasındaki kesimde, 

 Gürsu İlçesi’nin kuzeyinde Kazıklı ve Iğdır Köyleri arasındaki kesim, 

 Osmangazi İlçe sınırları içinde otoyolun Bursa- Yalova karayolu ile kesiştiği noktadan sonra 
batıya devamında 4 km sonra Çağlayan Köyü’nün güneyindeki kısım, 

 Nilüfer İlçe sınırları içinde Uludağ Üniversitesi’nin kuzeyinde Yolçatı ve Gökçe Köyleri arasında 
iki ayrı kesim 

Yapılacak olan İstanbul- İzmir ve Ankara- İzmir Otoyollarının güzergahları Bursa İl sınırları içinde 
aşağıda belirtilen altı noktada fay hatları ile kesişmektedir: 

 İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi, İzmit Körfez Geçişi’nden sonra Orhangazi İlçe sınırları içinde 
Yeniköy Belde yerleşiminin kuzeyindeki kesim, 

 Gemlik İlçesi sınırları içinde birisi Merkez yerleşim alanının güneydoğusundaki kesimde, diğeri 
Bursa yönünde Yeniköy’ün kuzeybatısındaki kesimde olmak üzere iki nokta, 

 Ankara- İzmir Otoyolu Projesi, otoyolun Kestel İlçesi sınırları içinde Bursa- Ankara Karayoluna 
bağlandığı üç nokta 

Mevcut Bursa Hafif Raylı Sistemi (HRS) ve yapımı planlanan yüksek hızlı demiryolu projesi 
güzergahları Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen riskli alanlardan geçmektedir: 

 Bursa kent yerleşim alanı içindeki mevcut hafif raylı sistem (HRS) güzergahı, Nilüfer İlçesi’nde 
Uludağ Üniversitesi’nin güneyinde fay hattı ile tek noktada kesişmektedir. 

Bilecik- Osmaneli- Bandırma Yüksek Hızlı Demiryolu projesi Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen 
onüç noktada fay hatları ile kesişmektedir: 

 Yenişehir İlçe sınırı içinde birisi Yenişehir İstasyonu’na yakın bir kesimde olmak üzere dört 
nokta, 

 Kestel İlçe sınırları içinde kuzeydeki kesimde üç nokta, 

 Gürsu İlçe sınırları içinde kuzeyde Kazıklı İstasyonu’na yakın bir kesim, 

 Osmangazi İlçe sınırları içinde, Terminal alanının yaklaşık 3 km kuzeydoğusunda, 

 Nilüfer İlçesi sınırları içinde Yolçatı ve Büyükbalıklı Köylerinin kuzeyindeki kesimde iki ayrı 
nokta, 

 Karacabey İlçesi sınırları içinde Bandırma yönünde Şahinköy ve Fevzipaşa Köyleri arasında ve 
Fevzipaşa Köyü’nün batısında olmak üzere iki ayrı nokta. 
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Bursa İl sınırları içinde yer alan lojistik odaklardan fay hattı üzerinde bulunanlar şöyledir: 

 Lojistik odak oluşturan sanayi alanlarından; Bursa- Yalova yolu üzerindeki Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nden, Kestel İlçesi Barakfakih sanayi alanından fay hattı geçmektedir. 

 Planlanan İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden fay hattı 
geçmektedir. 

 Lojistik odak oluşturan alışveriş merkezlerinden; Bursa- Yalova yolu üzerindeki Anatolium 
Alışveriş Merkezi, Yıldırım İlçesi’ndeki Zafer Plaza Alışveriş Merkezi ve Gemlik İlçesi’ndeki 
Özdilek Alışveriş Merkezidir. 

10.6.2. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarla 

Etkileşimi 

 
Bursa İl sınırları içinden geçen mevcut ve öneri devlet yolları, il yolları, otoyol ve demiryolu 
güzergahlarının bazı kesimleri arkeolojik SİT alanları ve yer bilimleri açısından yerleşime uygun 
olmayan alanlar (alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan alanları ve yamaç eğimi 50 derecenin üzerinde 
olan alanlar) olarak belirlenen kısımlarda kalmaktadır. 

 Yalova- Bursa karayolunun; Orhangazi İlçesi’ndeki güzergahının yaklaşık 10 km’si, Gemlik 
İlçesi’ndeki güzergahının 11.5 km’si, Osmangazi İlçesi’ndeki güzergahının 14 km’si, 

 Ankara- Bursa karayolunun; Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçeleri’ndeki güzergahının 24 km’si, 
İnegöl İlçesi’ndeki güzergahın 22 km’si, 

 Bilecik- Yenişehir- Bursa karayolunun; Yenişehir İlçesi’ndeki güzergahının 40 km’si, 

 İzmir- Bursa karayolunun; Nilüfer İlçesi’ndeki güzergahının 18 km’si, Karacabey İlçesi’ndeki 
güzergahının 30 km’si, Mustafa Kemalpaşa İlçesi’ndeki güzergahının 22 km’si yerleşime uygun 
olmayan alanlarda (alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan alanları ve yamaç eğimi 50 derecenin 
üzerinde olan, arkeolojik sit alanları) kalmaktadır. 

 İzmir- Bursa karayolunun; Mustafa Kemalpaşa İlçesi’ndeki güzergahının 2 km’si, 

 Mevcut Ankara- İzmir Otoyolunun Gürsu İlçe’sindeki güzergahının 2 km’si, 

 Bilecik- Osmaneli- Bandırma yüksek hızlı demiryolu projesinin Bursa İl sınırları içindeki 
güzergahının 93 km’si, 

 Bursa kent yerleşim alanı içindeki mevcut hafif raylı sistem (HRS) güzergahının 35 km’si, 
yerleşime uygun olmayan alanlarda (alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan alanları ve yamaç 
eğimi 50 derecenin üzerinde olan, arkeolojik sit alanları) kalmaktadır. 

 Yüksek hızlı demiryolu projesi güzergahının Gürsu İlçe’sindeki hattının 1.5 km’si arkeolojik sit 
alanında kalmaktadır. 

10.6.3. Teknik Altyapının Fay Hatları İle Etkileşimi 

 
Bursa İli sınırları içinde yer alan ve Bursa’daki yerleşim alanları ile çevresindeki illere teknik altyapı 
sağlayan ana iletim hatları bazı noktalarda fay hatları ile kesişmektedir. 
 
Botaş Doğalgaz Hatları: 
Botaş doğalgaz hatları Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen 12 noktada fay hatları ile 
kesişmektedir: 

 Bursa İli’ne Yalova İl sınırlarından geçerek İznik Gölü’nün kuzeybatısından giriş yapan Botaş 
Doğalgaz Hattı Çakırlı ve Yeniköy yerleşimleri arasındaki kesim, 

 Gemlik ilçe sınırları içinde Gemlik yerleşim alanının güney-doğusunda iki nokta, 

 Osmangazi İlçe sınırları içinde Osmangazi yerleşim alanının kuzeyindeki kısımlarda üç ayrı 
nokta, 

 Botaş hattının batıdaki uzantısında Nilüfer İlçe sınırları içinde Uluabat Gölü’nün kuzeyi, 

 Karacabey İlçesi sınırları içinde Karacabey yerleşim alanının kuzeyinde iki ayrı nokta, 
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 Mustafa Kemalpaşa İlçesi sınırları içinde Çeltikçi Beldesi’nin doğusunda ve Tatkavaklı Beldesi 
ile Mustafa Kemalpaşa Merkez İlçe yerleşimi arasında olmak üzere iki ayrı nokta, 

 Botaş hattının Ankara istikametinde doğuya doğru devamında Kestel İlçesi sınırları içinde 
Turanköy’ün batısında Gölbaşı Göleti’nin güneyindeki kısım, 

 İnegöl İlçesi sınırları içinde Kurşunlu Beldesi’nin güneydoğusu. 
 
 
Nabucco Doğalgaz Hattı: 
Mevcut Nabucco Doğalgaz hattı Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen 8 noktada fay hatları ile 
kesişmektedir: 

 Doğalgaz hattı doğuda Bilecik yönünden Bursa İl sınırlarına girdikten sonra İnegöl İlçesi 
sınırları içinde Kurşunlu Beldesi’nin doğusunda ve İnegöl yerleşim alanının kuzeyinde 
Hamzabey Köyünün batısındaki kesimde iki nokta, 

 Kestel İlçesi sınırlarında Seymen ve Gölbaşı Köyleri arasındaki kesim, 

 Mudanya İlçesi sınırları içinde Mudanya yerleşim alanının güneyinde Göynüklü Köyü’nün 
kuzeydoğusunda, Aydınpınar ve Yörükali Köyleri’nin güneyinde olmak üzere üç nokta, 

 Karacabey İlçesi sınırları içinde Uluabat Gölünün kuzeyinde Subaşı Köyü’nün güneyindeki bir 
kesimde ve Karacabey yerleşiminin kuzeybatısında Akçakoyun Köyü yakınlarında olmak üzere 
iki nokta. 

Projesi yapılmış olan Nabucco hattı ise Bursa İli’nin güney sınırlarına yakın kısımdan geçmekte ve fay 
hatları ile kesişmemektedir. 
 
NATO Petrol Boru Hattı: 
Mevcut NATO Petrol Boru Hattı Bursa İl sınırları içinde aşağıda belirtilen 5 noktada fay hatları ile 
kesişmektedir: 

 Nato Petrol hattı doğuda Bilecik yönünden Bursa İl sınırlarına girdikten sonra İnegöl İlçesi 
sınırları içinde Kurşunlu Beldesi’nin doğusu, 

 Yenişehir İlçesi sınırında Sungurpaşa Köyü’nün kuzeyi, 

 Nilüfer İlçesi sınırları içinde Tahtalı ve Yaylacık Köyleri’nin kuzeyi, 

 Karacabey İlçesi sınırları içinde Uluabat Gölü’nün kuzeyinde Gölkıyı Köyü’nün 
güneydoğusunda ve Fevzipaşa Köyü’nün güneydoğusunda olmak üzere iki nokta. 

10.6.4. Teknik Altyapının Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarla Etkileşimi 

 
Bursa İli sınırları içinde toprak altından geçen teknik altyapı güzergahları bazı kesimlerde arkeolojik 
SİT alanları içinden geçmektedir. Arkeolojik SİT alanından geçen teknik altyapı hatları şöyledir: 

 Nabucco Doğalgaz Hattı İnegöl İlçesi’nde Boğazköy Barajı’nın güneyinde yer alan arkeolojik sit 
alanından ve barajın uzantı kollarından ve Karacabey İlçe sınırları içinde Balıkesir İl sınırlarına 
yakın bir kesim, 

 Nato Petrol Boru Hattı İnegöl İlçesi sınırları içinde iki nokta, 

 Botaş Boru Hattı Orhangazi İlçesi sınırları içinde Örnek Köy’ün kuzeybatısında ve Karacabey 
İlçe sınırları içinde Balıkesir İl sınırlarına yakın bir kesim. 

10.6.5. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Konut Alanları İle Etkileşimi 

 Bursa İli sınırları içindeki önemli devlet yolları ve İl yolları Bursa kentsel yerleşim alanı içinde 
kesişmektedir. Bu nedenle, özellikle Bursa kentsel yerleşim alanı içinde yer alan karayolları 
kent içi ulaşımı ile karışmakta ve şehirlerarası trafiğin yerleşim dokusu içine taşmaktadır. 
Karayollarının çevresindeki konut alanları içine dağılan kent içi ana trafik arterleri de kentsel 
alan içinde aynı zamanda ana ulaşım aksı niteliği taşıyan karayollarına bağlantılı olduğundan 
kent içi ulaşımı ile şehirlerarası ulaşım trafiği yerleşim dokusu içinde birbirine karışmakta ve 
aşırı derecede yüklenmektedir. 



379 
 

 Bursa yerleşim dokusu içinde şehirlerarası trafiğin konut alanları dışına taşınması amacıyla 
yapılmış olan çevre yolları da zaman içinde yaşanan gelişmelerle konut ve diğer yerleşim 
kararları ile sarılması nedeniyle kent içi ulaşım arterlerine dönüşmüş durumdadır. 

 Ülke genelinde olduğu gibi karayolları, Bursa kentsel yerleşim alanında ve İl sınırları içindeki 
diğer yerleşim alanlarında konut ve diğer kullanım kararları için bir çekim unsurudur. Kentsel 
gelişmeler genelde karayolları boyunca uzanmakta veya yakından geçen karayoluna doğru 
uzanma eğilimi göstermektedir. 

 İçinden devlet yolu geçen yerleşim alanları ile yakınından önemli bir ulaşım güzergahı 
geçmekte olan yerleşim alanlarında ekonomik ve mekansal gelişme açısından daha hızlı ve 
yoğun bir gelişme yaşanmaktadır. 

 Bursa İl sınırları içinden geçen şehirlerarası trafiğin özellikle Bursa kentsel yerleşim alanında 
yarattığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılmış ve hizmete girmiş olan Ankara- İzmir 
Otoyolu da Bursa kentsel yerleşim alanının kuzeyindeki ova kesiminden geçmesi ve Bursa 
kentsel yerleşiminin gelişme yönlerinde yer alması nedeniyle kentsel gelişme için aynı 
çekiciliği taşımaktadır. 

 Devlet yolları ile otoyolun yanı sıra yüksek hızlı demiryolu güzergahının istasyonları da Bursa 
İli’ndeki kentsel yerleşim dokularının gelişmesini etkileyecek çekim unsurlarıdır. İstasyonların 
çevresindeki alanların hızlı bir yapılaşma dokusuna neden olacağı açıktır. 

 Bursa İli’ndeki lojistik odakların büyük bir kısmı konut alanları ile çevrilidir. Lojistik odakların 
kent yerleşimi içinde yer alması nedeniyle, bunların getirdiği ağır tonajlı trafik yükleri 
nedeniyle konut alanlarında trafik sorunları yaşanmakta, çevre ve hava kirliliği artmakta, can 
ve mal güvenliği de olumsuz etkilenmektedir. 

10.6.6. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Sanayi Alanları İle Etkileşimi 

 

 Bursa İli sınırları içinde yer alan sanayi alanlarının büyük bir kısmı karayolları üzerinde yer 
almakta ve karayolları boyunca uzanmaktadır. Sanayi alanlarına hizmet veren ağır tonajlı 
araçların şehirlerarası devlet yollarını kullanmaları ve zaman zaman kentsel yerleşim alanları 
içindeki geçişleriyle kent içi trafiğine karışmaları nedeniyle şehirlerarası yollar ve kent içi trafik 
tehlikeli ve yoğun bir şekilde yüklenmektedir. 

 Bursa İl sınırları içindeki sanayi bölgelerinin taşımacılık için karayolunu kullanmaları, sanayi 
bölgelerinin liman bölgelerine ulaşımını sağlayacak demiryolu bağlantılarının kurulmamış 
olması, lojistik merkezlerin bulunmaması, havayolu kargo taşımacılığının gelişmemiş olması 
nedeniyle sanayi bölgeleri ve karayolu güzergahları ekonomik yönden olumsuz 
etkilenmektedir. 

10.6.7. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Tarım Alanları İle Etkileşimi 

 

 Bursa İli sınırları içindeki önemli şehirlerarası ulaşım güzergahları Bursa ovasındaki verimli 
tarım arazilerinden geçmektedir. Bu nedenle tarım arazilerinin bütünlüğü bozulmakta altyapı 
hizmetleri kesintiye uğramaktadır. Ayrıca karayolu ve otoyol üzerindeki yoğun araç trafiği 
nedeniyle oluşan çevre ve hava kirliliği tarım arazilerinin verimliliğini ve doğal yapıyı da 
olumsuz etkilemektedir. 

 Ulaşım güzergahlarının, bazı kesimlerde, çevresinde zengin, doğal bitki ve canlı türlerini 
barındıran, önemli su kaynaklarına yakın konumlardan geçmesi nedeniyle doğal yapının 
olumsuz etkilendiğine dair ciddi tespitler bulunmaktadır. 

10.6.8. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Ticaret ve Hizmet Sektörü Alanları İle 

Etkileşimi 

 

 Bursa İli sınırları içinde yer alan yerleşim alanlarında ticaret ve hizmet alanlarının mekansal 
gelişmelerinin büyük bir kısmı yerleşim alanı içinden geçen karayolu varsa bu yol üzerinde 
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gelişme eğilimi göstermiştir. Ancak, zaman içindeki gelişme süreci içinde bu yollardaki trafik 
yükünün artması, otopark sorunu yaşanması nedeniyle karayolu kent içi geçişleri ticaret ve 
hizmet alanları için çekiciliğini kaybetmektedir. 

 Kentsel yerleşim alanlarında önemli ticari faaliyet merkezlerine dönüşen büyük alışveriş 
merkezlerinin kentsel yerleşim alanları içinde yer seçim ölçütlerinin belirlenmemiş olması, 
girişimci firmanın tekliflerine göre özellikle önemli şehirlerarası yollar ile kent içi ana ulaşım 
arterlerinin kesişme noktalarında gerçekleşmeleri nedeniyle bunların çevresindeki ana ulaşım 
arterlerinde trafik yoğunluğu ve aşırı yüklenmeler yaşanmaktadır. 

10.6.9. Ulaşım Güzergahları ve Lojistik Odakların Diğer Ekonomik Sektörlerle Etkileşimi 

 
Konum olarak İstanbul’a yakınlığına karşın Bursa’nın fiziksel gelişiminde Ankara ve İzmir’in de etkisi 
olduğu görülmektedir. Ankara ve İzmir yolu üzerindeki gelişmeler bu etkinin göstergeleridir. Kentin 
gelişimi doğal eşiklerle güneyden ve kısmen kuzeyden sınırlanmış olsa da İstanbul bağlantısını 
sağlayan Gemlik aksı hızla sanayileşmekte, kentsel kullanımlar ulaşım güzergâhına paralel olarak 
Kocaeli ile bütünleşmektedir. Bursa’nın konumu ekonomik aktiviteleri destekleyecek kadar İstanbul’a 
ve diğer merkezlere yakın olmakla birlikte, kendi dinamiklerini geliştirecek kadar da uzak ve ayrıdır. 
Merkezdeki hızlı gelişme ve ana ulaşım aksları boyunca gözlenen hızlı kentleşme, çevre ilçe ve illere 
taşma etkilerini de barındıran bir bölgesel büyüme olgusuna işaret etmektedir. Bu büyüme olgusu, 
çevre illerdeki stratejik kararları da etkilemektedir. Bu kararlar, özellikle çevre illerde yapılan Bölge ve 
Çevre Düzeni Planları’nda açıkça gözlenebilmektedir. 
 

10.7. SEKTÖREL KARAKTERİSTİKLERE GÖRE OLUŞAN ALT BÖLGELER 
 
Ulaştırma ve lojistik sektörü açısından Bursa, imalat sanayi ile ilişkileri de göz önünde tutularak, 6 
bölgede değerlendirilmiştir (Şekil 119). 
 

 Merkez Alt Bölgesi: Kentin imalat sanayi karakteristiğini yansıtan, sürekliliği ve bütünlüğü 
olan ve güçlü ulaşım eksenlerinin kesim noktasında yer alan Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, 
Kestel, Gürsu, Mudanya ilçelerini kapsayan hizmet ve sanayi ağırlıklı “Merkez” bölgedir. 

 Gemlik Alt Bölgesi: Sahip olduğu liman, lojistik merkez ve serbest bölge ile ulaştırma altyapısı 
bakımından farklı özelliklere sahip bir bölgedir. 

 İznik-Orhangazi Alt Bölgesi: Kentin kuzeyinde İznik Gölü çevresinde sanayi potansiyeli fazla 
olmayan İznik ilçesi ile sayı olarak az ancak önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi 
İlçelerini kapsayan tarım ağırlıklı bölgedir. Gebzeİzmir Otoyolu güzergahı bu bölgenin içinden 
geçmektedir. 

 İnegöl-Yenişehir Alt Bölgesi: Kentin doğusunda organize sanayi bölgeleri ile gelişen, Yenişehir 
Havaalanı ve yüksek hızlı demiryolu projesinin etki alanında olan Yenişehir ve İnegöl İlçelerini 
kapsayan bölgedir. 

 Karacabey-Mustafa Kemalpaşa Alt Bölgesi: Kentin batısında özellikle gıda ağırlıklı firmaların 
yer seçimi yaptığı, otoyol ve yüksek hızlı demiryolu projeleri ile uzun dönemde yapılması olası 
olan Çanakkale Boğazı Köprüsü ve bağlantı yollarından etkilenmesi beklenen Karacabey ve 
Mustafa Kemalpaşa İlçelerini kapsayan bölgedir. 

 Dağ Yöresi Alt Bölgesi: Kentin güney bölümünde sanayi gelişiminin olmadığı ancak 
madencilik açısından önemli potansiyele sahip olan ve ulaşım ilişkileri açısından gelecekte 
önemli bir iyileştirme beklenmeyen Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ilçelerini 
kapsayan bölgedir. 
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11. KONUT, SOSYAL DONATI ALANLARI VE YAŞAM KALİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

11.1. BURSA’DA KONUT SEKTÖRÜ İLE KONUTUN FİZİKSEL YAPISININ 

İNCELENMESİ 

11.1.1. 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. 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.  

11.1.2. 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 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 
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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. 

11.1.3. 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 89) ortalama 87 440 
TL. olan konutun 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. 
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. 

11.1.4. Konutun Fiziksel Yapısının İncelenmesi 

Bursa genelinde konut alanları nüfus, konut birimi ve yapılaşma yoğunluğu açısından ve konut 
birimlerinin fiziksel özellikleri yöresel olarak farklılıklar göstermektedir.  
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 
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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. 
 

11.2. KONUT ALANLARININ MEVCUT VE PLANLANAN ALANLAR AÇISINDAN 

İNCELENMESİ VE MEVCUT KONUT ALANLARININ NİTELİKLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

11.2.1. 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). 
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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.89). 
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Tablo 89 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 

11.2.2. 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: 

 Mevcut imar planlarına göre düzenli gelişmiş konut alanları;  imar planı sınırları içinde plana 
göre gelişmiş konut alanlarıdır.  

 Toplu konut alanları; Konut kooperatif birlikleri, özel sektör ve Toplu Konut İdaresi tarafından 
projelendirilmiş, uygulanmış  olan konut alanlarıdır. 
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%47.05

%52.95

0.00 20.00 40.00 60.00

Düzenli Yapılaşmış Konut Alanı

Düzensiz Yapılaşmış Konut Alanı

 Kentsel sit alanı içindeki konut alanları; geleneksel konut dokusu bulunan, tarihi değerlere 
sahip konut yapılarının bulunduğu alanlardır. 

 Gecekondu önleme bölgesi olarak yapılaşmış alanlar; gecekondu yapımının önlenmesi 
amacıyla gecekondu önleme bölgesi ilan edilerek düzenli yapılaşan alanlardır. 

 
Düzensiz yapılaşmış konut alanları: 

 Mevcut imar planı dışında yapılaşmış konut alanları; uygulama imar planı sınırı dışında 
bulunan konut alanlarıdır. 

 Islah İmar Planı olan düzensiz yapılaşmış konut alanları; kaçak olarak gelişmiş, imar affından 
yararlanılarak ıslah imar planı yapılmış konut alanlarıdır. 

 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.90), 
(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.90) (Grafik.3). 
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Tablo 90 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 
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Grafik 3 İl Genelinde Mevcut Konut Alanlarının 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 
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 Tablo 91 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 
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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 

 

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.90). 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.91). 
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 91), 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. 

11.2.3. 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.  
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.  
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%20.20

%47.00

%32.80

Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı

Orta Yoğunluklu  Konut Alanı

Az Yoğunluklu Konut Alanı

(0-100 kişi/ha)

(251 ve üzeri kişi/ha)

(101-250 kişi/ha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kaynak 3010 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.92). 
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.92). Özellikle düşük yoğunluklu ilçelerde donatı 
standartlarının sağlanmasında problem olmadığı donatılarla ilgili analizlerde de belirlenmiştir. 
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Tablo 92 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 4 2010 yılı TÜİK Nüfus Verileri, 2009 yılı Ortofoto Görüntüleri, Bursa GGL Uydu Fotoğrafları, TOKİ Bursa İli 
Uygulamaları 

11.3. 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 93) 
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Tablo 93 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 0.93 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 4.23 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, 

 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, 
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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. 
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 
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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. 
 

11.4. 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. 
 
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.  
 
Ailelerin %35 i internet kullanıcısıdır. Bursa genelinde araba sahipliliği %36 olarak saptanmıştır. Araba 
sahipliliğinde Büyükşehir Belediyesi içi ve dışında anlamlı bir fark saptanmamıştır. .  
 
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 
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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 m2 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.  
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 

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. 
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.   
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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.  
 
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. 
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.  
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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 

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.  
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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 durumda olanı 
Nilüfer ilçesidir (5.64). Bu durum Yıldırım ilçesinde 4.01, Osmangazi ilçesinde 3.88 dir. 
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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 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.   
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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.  
 
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 kullanılsa da 
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.  
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Grafik 10  İşe Ulaşımdan Memnuniyet 

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 
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ile birlikte düzenli aktivitenin 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.  
 
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.  
 
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).  
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. 
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Grafik 13  Çevredeki Devlet Okulların Kalitesinden Memnuniyet 

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.  
 
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.  
 
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 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.  
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11.5. PLANLAMA ALANININ 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. 

11.5.1. 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.  

11.5.1.1. 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.  
 
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) 
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 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.   
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Harita 1 Yasalarla Tanımlı Koruma alanları Üzerindeki Konut Alanları 
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11.5.1.2. 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 
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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.  
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Harita 2  Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerindeki Konut Alanları 
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11.5.1.3. 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.  
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  
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Harita 3  Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerindeki Düzensiz Konut Alanları  
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11.5.1.4. Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış 

Koruma Alanları ve Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Olan 

Konut Alanları 

 
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 
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11.5.1.5. 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.   
 
Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış Koruma Alanları 
Üzerinde Bulunan Yapılaşmamış Konut Alanları 
 
 
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)  (Harita.5)  
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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
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Harita 5  Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları Üzerindeki Gelişme Alanı Olarak Planlanmış Olup Yapılaşmamış Konut Alanları
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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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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) 
(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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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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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) (Harita.7)  
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Harita 7  Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları ve Yer  Bilimleri Üzerindeki Gelişme Alanı Olarak Planlanmış Olup Yapılaşmamış Konut Alanları 
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11.5.2. Konut Alanları Sosyal Donatı Alanları Etkileşimi 

11.5.2.1. 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,  

 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. 
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Harita 8  Kreş, İlköğretim, Ortaöğretim, Sağlık Tesisleri, Park ve Rekreasyon Alanlarının Etki Alanları
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11.5.2.2. 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 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  
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11.5.3. 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) 
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Harita 10  Konut Alanlarının Sanayi Alanları ile Etkileşimi 
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11.6. MEKANSAL GELİŞME POTANSİYELLERİ 
 
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 94 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 

 
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) 
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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 

 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 ha 
line geldiği, mevcut konut alanlarındaki boşluklara rağmen öneri konut alanlarındaki doluluk oranının 
diğer ilçelere göre daha hızlı arttığı tespit edilmiştir. 
Gelişme konut alanları için; Tablo.94’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 
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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 95 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 
 

 

 

 

 

 

 
 
İlçelerdeki yapılaşmamış konut alanları ve bu alanlara yerleşebilecek nüfuslar karşılaştırıldığında; 

 En fazla yapılaşmamış konut alanlarının bulunduğu ilçeler sırasıyla; Nilüfer, İnegöl, Osmangazi 
ilçeleri, 

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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 En yüksek nüfusa sahip ilçeler sırasıyla; Nilüfer, Osmangazi ve İnegöl ilçeleridir. (Grafik.24) 
(Grafik.25) 

 
 
Grafik 24 İlçelerdeki Yapılaşmamış Konut Alanlarının Alansal Dağılımı 
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Grafik 25 İlçelerdeki Yapılaşmamış Konut Alanları İçin Hesaplanan Nüfus Dağılımı 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. KENTSEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

12.1. Bursa İli’ni Tehdit Eden Tehlikeler 
 
Bursa ilini tehdit eden doğal tehlikelerin başında deprem ve depremin tetiklediği sıvılaşma, tusunami, 
heyelan ve seller gelmektedir. İlçeyi tehdit eden doğal tehlikeler doğal yapı çalışma grubunca ele 
alınarak il ölçeğinde tehlike analizleri gerçekleştirilmiştir.  
Bu çerçevede  hazırlanan raporda  il genelinde geniş alanlarda haritalanan alüvyal düzlüklerde 
yeraltısuyu seviyesi kritik sıvılaşma derinliği olan 20 m’den daha sığ olup, sıvılaşma analizleri de 
yapılmadığı, Bursa il genelinde haritalanan alüvyon alanlarda alt ölçekli yerleşim kararlarından önce 
mutlaka zemin sıvılaşma analizleri yapılması gerektiği belirtilmektedir.  Benzer şekilde heyelan ve 
taşkın alanları için de yapılan çalışmaların genişletilmesi ve tüm ili kapsaması gerektiği 
vurgulanmaktadır.  
Bursa kentsel yerleşim ve sanayi alanları, sıvılaşma potansiyeli yüksek ve zemin büyütmesine yatkın 
ova düzlüğü, Uludağ yamaçları ile batıda ve kuzeyde Miyosen Çökelleri üzerinde gelişimini 
sürdürdüğü, merkezin, “Aktif Kuzey Anadolu Fayı” ile “Bursa Fayı” etki alanında olduğu ve bu 
konumundan dolayı  “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” nda I. Deprem bölgesinde yer aldığı 
belirtilmektedir. Bursa kentsel alanını olumsuz etkileyen en son depremler 1851 ve 1855 yıllarında 
meydana geldiği ve bu depremlerin Bursa Fayı ile Uluabat fayından kaynaklandığı görüşünün hakim 
olduğu belirtilmektedir (MTA,2009).  Bursa Fayı, yerleşim alanının güneyinden Uludağ eteklerinden 
geçmektedir. Bursa Fay zonunda 150 yıldır ve KAF’ın Mekece-İznik-Gemlik-Bandırma kolu üzerinde 
de bir kaç yüzyıldır deprem olmaması, Bursa bölgesinin deprem üretme potansiyeli artırmaktadır 
denilmektedir. 
Benzer şekilde Gemlik, Kestel, Gürsu, İnegöl, İznik, Yenişehir, Orhangazi, Mudanya, Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa ilçe merkezleri aktif fayların etkisinde zemin açısından sakıncalı bölgelerde ve 
deprem tehlikesi açısından hassas bölgelerde yer almaktadır. Dağ ilçeleri yerleşime uygun alanlarda 
bulunmakla birlikte heyelan ve diger tehlikeler açısından da değerlendirilmesi gereken ilçelerdir. 
Bursa heyelanların oldukça yoğun yaşandığı iller arasında yer almaktadır. Bursa il sınırları içinde, 
1950-2008 yılları arasında, deprem ve kütle hareketleri dışında, 27 adet taşkın ve 2 adet çığ düşmesi 
türünden doğal afet yaşanmıştır. Doğal yapı sentezinde il genelinde, doğal değerleri nedeni ile 
yasalarla tanımlı koruma alanları, yerbilimleri acısından sakıncalı alanlar ve yerbilimleri açısından 
önlem alınarak yerleşilebilir alanlar dışında kalan ve göreceli olarak daha sağlam temel kayaların 
yüzeylediği toplam 614858 ha büyüklüğündeki bölgedir. Bursa ilinin %57,26’lık kısmı yerbilimleri 
acısından yerleşilebilir alanlar, ve diğer alanlar olarak belirlenmiştir (Grafik 26) (Tablo 96) 
 
 
Tablo 96 Yerleşime uygunluk-arazi kullanımı sınıflaması 

Sentez Alanları Büyüklük (ha) 

Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı Koruma Alanları 40928 

Yerbilimleri Acısından Sakıncalı Alanlar 393044 

Yerbilimleri Açısından Önlem Alınarak Yerleşilebilir Alanlar 196673 

Diğer Alanlar 614858 
 



 

 

 
Grafik 26  Yerleşime uygunluk-arazi kullanımı sınıflaması dağılım diyagramı 

 
Sonuç olarak yer bilimleri grubu tarafından hazırlanan sentez raporunda Bursa ilinin yarısına yakın 
(%45) alanının Deprem Tehlike Bölgeleri içerisinde yer aldığı, Bursa il sınırları içinde özellikle alüvyon 
ovalarındaki (Bursa, Gemlik, İznik, Yenişehir, İnegöl, M.K.Paşa) yerleşim  merkezlerinin, yüksek risk 
doğurabilecek (can ve mal kaybı) Aktif Fay Kuşakları ile kesilmiş, sıvılaşma potansiyeli olan Deprem 
Tehlike Bölgeleri içinde yer aldığı, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa çayları ile bu çaylara bağlanan bazı 
kollarda DSİ tarafından belirlenen Taşkın Tehlikesi bulunan alanların bulunduğu, özellikle İnegöl 
ovasının güney yamacında diri faylar arasında yer alan, Miyosen çökelleri (çimentosuz ve/veya zayıf 
çimentolu, kumtaşı, silttaşı, konglomera, kireçtaşı ardalanması) ve Gemlik ilçesinin  güneydoğusunda 
yer alan Eosen flişi (kumtaşı, silttaşı, şeyl) ve volkanit (ayrışmış andezit, aglomera, tüf) birimlerinde 
üzerinde yoğun olarak aktif ve pasif heyelan alanları bulunduğu belirtilmektedir.  
İlçeyi tehdit eden doğal tehlikeler arasında iklim değişikliği (küresel ısınma) sayılmalıdır (Bkz Doğal 
Yapı Raporu). Son elli yılda Bursa’da oluşan ısı adasının gece sıcaklıklarında 1o C civarında bir sıcaklık 
artışına sebep olduğu modelleme çalışmalarıyla elde edilmiştir. Bunun temel sebepleri olarak plansız 
kentleşme, kentsel alan içinde açık alan ve yapılaşmış alan dengesinin açık alanların kaybı yönünde 
gelişmesi ve doğal dokunun tahrip edilmesi ile ormansızlaşma gösterilebilir. İlde yoğun yapılaşmış 
alanların varlığı ve açık alan yetersizlikleri, gelecekte kent makro formunun özelliklerine de bağlı 
olarak daha sorunlu düzeylere erişme riski taşımaktadır. İklim değişiminin başlıca etkilerinin hava 
sıcaklığı, sukaynakları başta olmak üzere doğal çevre ve yapılaşmış çevreye etkiler,  toplumsal yapı 
üzerindeki etkiler, uzun vadede yukarıda belirtilen değişimler göz önüne alınarak ekonomik kaynaklar 
üzerindeki etkiler olarak değerlendirilebilir. 

12.2. Hassasiyetlerin Belirlenmesi ve Risk Analizi    
 
Şehirsel arazi kullanıma bağlı risklerin analizi, mevcut yapılaşmış dokuda kullanım türlerinin gerek 
tehlikeli alanlara göre, gerekse yan yana geliş biçimleriyle oluşturduğu risklerin tanımlanması ve bu 
risklerin bir afet sırasında olası etkilerinin hem yapılaşmış, hem de sosyo-ekonomik çevreye 
verebileceği zararların tanımlanması demektir. Bu rapor kapsamında  kentsel kullanıma bağlı olarak 
oluşabilecek riskler il düzeyinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kullanım türleri-tehlikeli alanlar, 
yeşil alan yetersizliği gibi konular irdelenmektedir. Kentsel alan kullanımındaki uyumsuzluklar ve olası 
riskler,  tampon alan yetersizliği ve düzensiz gelişen ve yoğun konut alanları ile tehlikeler ele 
alınmaktadır. 
Risklerin ve hassasiyetlerin belirlenmesi kapsamında Konut, Sosyal Donatı ve Yaşam Kalitesi çalışma 
grubu tarafından konut alanları, doğal yapı grubu tarafından doğal değerleri nedeni ile yasalarla 
tanımlı koruma alanları ve yasalarla sınırlı koruma alanları, yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar 
belirlendikten sonra mevcut konut alanları, özelliklerine göre (düzenli-düzensiz ve yoğunluklarına 
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gore) ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında belirlenen ancak yapılaşmamış durumda bulunan 
konut alanları çakıştırılarak hassasiyetler belirlenmiştir. 
Bursa’da 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 yoğunluk ve düzenli/düzensiz olma durumuna göre değerlendirilmiştir.   
 
Doğal Değerleri Nedeni ile Yasalarla Tanımlı ya da Yasalarla Sınırlandırılmış Koruma Alanları 
Üzerindeki Konut ve Sanayi Alanları: 
Doğal değerleri nedeni ile yasalarla sınırlandırılmış koruma alanları içinde; 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) bulunmaktadır. 
Konut ve Sosyal Donatı Grubu tarafından 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 saptanmıştır (Harita 11). Yenişehir, İznik ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki 
konut alanlarının çoğunun, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi ilçelerindeki konut alanlarının bir kısmının 
doğal değerleri nedeni ile korunacak alanlarda bulunduğu saptanmıştır. Öte yandan Sanayi Çalışma 
Grubu tarafından doğal değerleri nedeni ile yasalarla tanımlı koruma alanları üzerinde yer alan sanayi 
alanları belirlenmiştir (Harita 12 ve Harita 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Harita 11  Doğal Değerler Nedeni ile Koruma Altındaki Alanlar Üzerinde Yeralan Konut Alanları (Konut ve Sosyal Donatılar Çalışma Grubu) 



 

 

Harita 12  Orman Alanları ve Sanayi Alanları (Sanayi Çalışma Grubu) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita 13  Tarım Alanları ve Sanayi Alanları (Sanayi Çalışma Grubu) 



 

 

Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Olan Konut ve Sanayi Alanları 
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.  
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Harmancık ilçelerindeki konut alanlarının 
tamamının,İnegöl, Keles, Yıldırım, İznik, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki konut alanlarının büyük 
ölçüde Orhaneli, Gürsu Orhangazi ilçelerindeki konut alanlarının yarıdan fazlasının yer bilimleri 
açısından sakıncalı olan alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.  
 
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.  
Konut alanlarının yoğunlukları; (TUIK 2010) az yoğunluklu konut alanları; 0-100 kişi/ha, orta 
yoğunluklu konut alanları; 101-250 kişi/ha ve yüksek yoğunluklu konut alanları; 251 ve üzeri kişi/ha 
olarak belirlenmiştir.  
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 (Harita 14). Gürsu, Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, Yenişehir ve Harmancık ilçelerindeki düzensiz konut alanlarının tamamının, İnegöl, Kestel, 
Keles, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki düzensiz konut alanlarının %90’ı yer bilimleri 
açısından sakıncalı alanlarda yer aldığı saptanmıştır. Yer bilimleri açısından sakıncalı alanlar üzerinde 
yeralan sanayi alanları Harita 15 de gösterilmektedir.  
Bursa İli genelinde toplam düzensiz konut alanlarının %24.17’sinin (1,672.22 ha) az yoğun, 
%44.75’inin (3,096.02 ha) orta derecede yoğun, %31.08’inin (2,149.88 ha) yüksek derecede yoğun 
olduğu belirlenmiş, yapılan değerlendirmede İznik, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki düzensiz 
konut alanlarının (az yoğun) tamamının, Gürsu ilçesi’ndeki düzensiz konut alanlarının (orta derecede 
yoğun) tamamının yer bilimleri açısından sakıncalı alanlarda yerleştiği, Mudanya, Keles ve Nilüfer 
ilçelerindeki düzensiz konut alanlarının (az yoğun) çoğunun, Yenişehir, Kestel ve Orhangazi 
ilçelerindeki düzensiz konut alanlarının (orta derecede yoğun) ve Yıldırım, Osmangazi, Gemlik  
ilçelerindeki düzensiz konut alanlarının (yüksek derece yoğun) kısmen bu alanlarda bulunduğu tespit 
edilmiştir (Harita16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Harita14  Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarında Yeralan Konut Alanları (Konut ve Sosyal Donatılar Çalışma Grubu) 



 

 

 Harita 15 Sanayi Alanları ve Yer bilimleri İlişkisi 



 

 

 
Harita 16 Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlarında Yeralan Düzensiz Konut Alanları (Konut ve Sosyal Donatılar Çalışma Grubu) 



 

 

12.3. Arazi Kullanımı 
 
Mevcut kentsel alanlarda, kullanım türlerini her zaman kesin sınırları belirlenmiş ve birbirinden 
ayrılmış alanlar olarak tanımlamamız mümkün olmayabilir. Kullanım açısından değerlendirildiğinde 
konut alanları ile günlük ticaret alanlarının birarada olması kabul edilebilir bir karma kullanım iken 
konut ile küçük sanayi, büyük iş merkezleri ve eğlence merkezleri risk düzeyini arttırıcı kullanım türleri 
olarak kabul edilir. Kentsel kullanım uyumsuzluklarına bağlı risklerin analizindeki önemli bir veri de bu 
alanların ulaşım sistemi ile olan ilişkisidir. Farklı kullanım alanlarının kendi içindeki ulaşım 
olanaklarının, kent içi ana ulaşım ağı ile de ilişkileri, bağlantıları, acil durum ulaşım planı verileri ile 
birlikte değerlendirilmelidir. 
Bursa’da genellikle sanayi tesislerinin yakınında gelişen konut alanları, plansız olarak gelişerek sanayi 
alanları ile aralarında boş alan kalmaksızın  birleşmesi sonucu konut ve sanayi kullanımları içiçe 
gelişmiştir. Bu durum acil durumlar için risk oluşturmaktadır. Genellikle plansız gelişen bu alanların 
deprem riskini azaltıcı önlem olarak dönüşüm süreci içinde değerlendirimesi ve yeniden planlanması 
kaçınılmazdır (Harita 17 ve Harita 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harita 17 Konut Alanları ve Sanayi Alanları (Konut ve Sosyal Donatılar Çalışma Grubu)



 

 

 
 
Harita 18 Sanayi Alanları ve Konut Alanları (Sanayi Çalışma Grubu)



 

 

12.3.1. Ulaşım  

Yerleşme alanı içinde karayolu ulaşım altyapısının karşı karşıya bulunduğu riskler iki düzeyde ele 
alınabilir. 1. Düzey; İl bütünü ve daha üst kademelerde öneme sahip güzergahlara yönelik 
değerlendirmeyi içermektedir. 2. Düzey ise, yerleşme sınırları içinde ağırlıklı olarak hizmet veren 
güzergahları kapsamaktadır. Her iki düzeyde de farklı ulaşım türlerine yönelik niteliksel ve niceliksel 
değerlendirme ve risklerin ele alınması söz konusu olmalıdır.  
1.düzey ulaşım altyapısının karşı karşıya bulunduğu riskler ulaşım altyapı yetersizlikleri ve bu 
yetersizliklerin doğal risklerle örtüşmesidir. Temel ulaşım riskleri doğal risklere maruz alanlardan 
geçen önemli güzergahlar, alternatif güzergah olmaması, ulaşım türleri arası entegrasyonun zayıf 
olması riskleri artırmaktadır. 2.düzey yerleşme ölçeğinde hizmet veren ulaşım bağlantılarındaki temel 
risk, yol genişliği ve yapılaşma yoğunluğu arasındaki uyumsuzluktur. Yollar, yapı yoğunluğuna ve buna 
bağlı olarak kullanım yoğunluğuna cevap veremeyecek kadar dar, ve aynı zamanda yer yer 
çıkmazlarla bitmesinin getirdiği sakıncalara sahiptir.     
 

12.3.2. Açık Alan Yetersizlikleri  

Normal şartlarda yaşam kalitesinin önemli göstergelrinden biri olan açık ve yeşil alanlar acil durum 
koşullarında  toplanma, havadan erişim, acil kurtarma malzemelerinin stoklanması ve dağıtımı, acil 
barınma amaçlı çadır ya da geçici konut alanı olarak önem kazanır. Bu nedenle iskan alanlarına yeterli 
yakınlıkta ve büyüklükte boş alanların  ayrılması önem arzetmektedir.  
Kentteki açık alan varlığı ve dağılımı irdelenirken; çocuk oyun alanları, park alanları, spor alanları, 
piknik ve eğlence alanları, kamuya açık koruluk ve mesire yerleri, çayır-fidanlık ve ormanlar, 
ağaçlandırılmış alanlar, mezarlıklar, görsel yeşil alanlar, koru alanları, refüj ve meydanlar açık alan 
kapsamında değerlendirilmektedir.  
Yerleşmelerde yeşil alan ihtiyacı bölgesel ve şehirsel olarak belirlenmektedir. Bölgesel yeşil alanlar, 
şehirsel birimin idari sınırları içerisinde yer alan ağaçlıklar, koruluklar, ormanlık alanlar ve rekreasyon 
alanlarını, kentsel yeşil alanlar parkları, spor merkezleri, hayvanat ve botanik bahçeleri, mezarlıklar, 
şehir parkları ile çeşitli fonksiyon bölgeleri ve tesisler arasında düzenlenen alanları kapsar. 
Gereksinimler, nüfus, şehrin karakteri ve kullanım yoğunluğu gibi faktörlerle yeşil alan standartları 
ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta şehirden şehire değişiklik göstermektedir. İmar Mevzuatı’na 
göre belediye sınırları içerisinde yapılacak olan planlamalarda aktif yeşil alan miktarını 10 m2 /kişi 
olarak belirlerken belediye sınırları dışında söz konusu değer 14 m2 /kişi olarak hükme bağlanmıştır. 
Ancak sözkonusu hükümlerde yeşil alan tipleri kesin olarak belirtilmediği gibi belirlenen birim yeşil 
alanların yeşil alan türlerine nasıl dağıtılacağı da belirtilmemiştir.Yasal düzenlemelerdeki rakamların 
haricinde genel olarak kabul edilen kurallara göre, şehir topraklarının en az % 10’u yeşil alanlara 
ayrılmalıdır (Istanbul Deprem Master Planı, 2003). 
Acil durum koşullarında kentsel açık alanlara birden fazla nedenle gereksinme duyulmaktadır. 
Güvenlik ve geçici barınma, toplama ve dağıtım, geçici depolama çalışmaları bu ortamda yaşamsal 
önem taşımaktadır. Yeşil alanlar, spor alanları, otoparklar, meydanlar, vb yapılaşmada korunmuş olan 
bu alanların yeterli yakınlık ve büyüklükte olmaları, özellikle boş tutulmaları gerekir. Kentsel arazi 
düzenlemesinde bu tür alanların ‘meskun’ alanlara yeterli yakınlıkta ve genişlikte sağlanması, 
süreklilik içinde olmaları ve kolay erişilen ve denetlenebilen alanlar olmaları istenecektir. Bu nedenle, 
bu alanların mekansal dağılımlarının, risk düzeyleri yüksek görülen ve acil durum ortamında daha 
fazla gereksinme gösterecek kentsel bölgelere yakınlık ve genişlik açılarından yeterli olup olmadıkları 
değerlendirmelerinin yapılması ve yetersizliklerin planlama yoluyla giderilmesi zorunlu görülmelidir. 
Kentin rekreasyon ve spor gereksinmelerinin yeterli düzeylerde karşılanması, mikro-klima 
özelliklerinden yararlanma olanaklarının geliştirilmesi, motorlu taşımacılığa alternatif yürüyüş ve 
bisiklet parkurlarının sürekliliğinin sağlanması gibi konularda kapsamlı projeler geliştirme olanağı söz 
konusudur (Istanbul Deprem Master Planı, 2003). 
Bursa bu anlamda değerlendirildiğinde kentte yeşil alan miktarının yetersiz ve yeşil alan dağımının 
dengesiz olduğu saptanmıştır . 



 

 

Bu nedenle yapılacak planlamada bu konu ele alınmalı hem yaşam kalitesinin artırılmasında hem de 
acil durumda gereksinin duyulan açık ve yeşil alanın sağlanması çok büyük önem taşımaktadır. (Harita 
19). 



 

 

 
Harita 19 Yeşil Alanların Dağılımı (Konut ve Sosyal Donatılar Çalışma Grubu)
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12.3.3. Tehlikeli Kullanımlar  

Tehlikeli kullanımlar gördükleri işlev, kullandıkları ya da depoladıkları malzeme, ya da içerdikleri 
işlemler ile kazalara konu olabilen ve çevrelerine tehdit oluşturan yapı ve tesislerin mekansal 
dağılımları, mikro-bölgelere göre taşıdıkları tehlikeler, uzmanlıklar gerektiren ve uluslararası normlara 
sahiptir.  Patlayıcı, yanıcı, kirletici, kimyasal ve organik hamuleye sahip yapılar, kimi sanayi girdileri, 
kullanıcılarına ve yakın çevrelerine tehdit unsurlarıdır. Trafo, benzinlik, yüksek gerilim hattı, doğal gaz 
çevrim istasyonları, vb. birimlerin mekansal dağılımları, komşularıyla mesafeleri, konut alanlarından 
ve birbirinden uzaklıkları kısmen kurallara bağlanmış olsa da uygulamada aksaklıklar söz konusudur. 
Tehlikeli maddelere ait risklerin belirlenmesinde patlayıcı, yanıcı, kirletici, kimyasal, organik, vb 
konsantrasyon noktalarının, envanterlerinin,  oluşturulması, konumları, büyüklükleri,  çevresinde yer 
alan kullanımlar, farklı noktalardaki tehlikeli madde barındıran birimler arasındaki ulaşım  ilişkileri ve 
tehlikeli madde taşıyan taşıtların ulaşım hatları, atık sistemleri ve depolarının belirlenmesi, işletme 
standartları ve sorumluluk kurallarının belirlenmesi, farklı türler için eşiklerin ve mekansal dağılım 
standartlarının netleştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır (Istanbul Deprem Master Planı, 2003). 
Patlayıcı maddeler, yanıcı maddeler, toksik maddeler, radyoaktif maddeler, endüstriyel atıklar, vb 
tehlikeli maddeleri, elektrik ve doğalgaz santralleri, enerji nakil hatları, LPG istasyonları, LPG tankları, 
akaryakıt istasyonları, petrol tankları, doğalgaz istasyonları, çöplük alanları, kömür yığınları, barajlar, 
tehlikeli madde taşıyan tankerler (deniz/kara), endüstri tesisleri (özellikle tehlikeli atık oluşturan 
endüstri çeşitleri) vb. tehlikeli kullanımlar tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılırlar, Çevreye ve 
canlılara zararlı olan hızlı ateşlenen, patlayan ya da şok dalgası yayan maddeler olarak tanımlanan 
tehlikeli maddeler kendi başlarına ya da deprem veya başka bir acil durumun  oluşturabileceği yangın, 
patlama, tehlikeli gaz yayılması vb. risklerin kaynakları kentsel tehlike kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Tehlikeli maddeler, depolanması ve taşınması koşullarına göre, farklı şekillerde sınıflandırılırlar. 
Depolandıkları durumdaki kimyasal özellikleri ile taşındıkları durumdaki kimyasal özellikleri farklılık 
gösterdiği için tehlike durumları farklılaşır (Istanbul Deprem Master Planı, 2003). 

Başlıca kentsel tehlike kaynakları olarak kimya sanayi, dolum tesislerinin doğalgaz santrali’nin 
trafoları ve kent içi  LPG istasyonları sayılabilir. Kent ölçeğinde oluşturulacak  envanter, her akaryakıt 
ve LPG istasyonu için “etki alanları” belirlenmesini sağlayacaktır. Etki alanlarının belirlenmesinden 
sonra, bu alanlar içinde yer alan konut alanları yoğunluğu ve nüfusu ile tehlikeli kullanımların tespit 
edilmesi ve bu istasyonların risk derecelerine göre sınıflandırılması gereklidir.  
Bursa’da böyle bir envanterin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle deprem kuşağında yer 
alan bir kent oluşu depreme bağlı ikincil tehlikelerin oluşması konusunda hassasiyet göstermektedir. 
Bursa il bütününde bu açıdan en hassas noktanın Gemlik’te yer alan Azot Sanayi ve çevresinde 
tehlikeli madde depolayan endüstri tesisleri olduğu söylenebilir. Öte yandan tam olarak 
saptanamayan tekstil sanayine ait yanıcı patlayıcı madde depoları ve akaryakıt depoları ile doğalgaz 
çevrim santrali de bu açıdan hassasiyet oluşturan tesislerdir. 
 

12.3.4. Acil Durum Servisleri  

Kentsel alanda, bir deprem veya acil durum söz konusu olduğunda çalışır olması gereken ve yaşamsal 
önemi olan tesisler Acil Durum Servisleri olarak (ADS) olarak tanımlanmaktadır. Hastaneler, okul 
binaları, itfaiye istasyonları, karakollar, fırın, kuru depo, soğuk hava deposu, kimi kamu yapıları, 
stadyum gibi tesisler ile ana ulaşım yolları, ulaşım türlerinin kesiştiği istasyonlar, köprüler, tüneller, 
enerji transfer istasyonları, su depoları gibi yaşamsal altyapı birimleri kent bütünü ile birlikte 
düşünülerek kentsel kullanım risk değerlendirmesinde diğer kullanım türleri ile bir arada oluş biçimleri 
ve mesafeleri açısından dikkate alınmalıdır. Yerleşim düzeyindeki sağlık tesislerindeki risklerin 
belirlenebilmesi için konumsal, fiziksel ve sosyal verilerin birarada değerlendirilmesi gerekir. Bu 
tesislerin konut alanlarıyla olan mesafesi, ulaşılabilirliği, hizmet-yatak kapasitesi, vb. yönleriyle 
değerlendirilmesi, riskin tanımlanmasında önemlidir (Istanbul Deprem Master Planı, 2003). 
Acil durum servislerinin afetten zarar görme olasılığının azaltılması ya da ortadan kaldırılması, diğer 
kullanımlara göre daha fazla önem gösterir. ADS leri yüksek düzeyde, normal binalardan daha yüksek 
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deprem güvenliğine sahip olmalıdırlar. Hastane ve okul yapıları gibi, afet sırasında kullanımı yaşamsal 
önem kazanacak ADS nin konumları, hizmet alanları ve kapasitelerinin mekansal dağılımları açısından 
ayrıca değerlendirilmeleri gerekir. Bu dağılımın, kolay erişim ile olası hizmet yığılmalarını 
karşılayabilecek, acil durum ortamında birbirlerini hizmetlerde tamamlayabilecek, ya da zarar 
görmeleri durumunda birbirinin yerine geçebilecek kapasiteler yaratmaları istenir. Acil durum 
servisleri olan itfaiye, polis ve hastane birimleri elemanlar, tehlikeli maddenin patlaması veya 
yanmasından kaynaklanabilecek zarara karşı güvenli bir mesafede yer seçmelidirler. ADS elemanların 
tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlara güvenli bir mesafede olmalarının yanısıra, müdahale 
edebilirlikleri açısından da erişilebilirlikleri yüksek olmalıdır Tehlikeli maddenin cinsi ve niteliğine göre 
bir kaza anında olası etki alanı içerisinde; müdahale edebilme olanaklarının ortadan kalkmaması için 
ADS lerinin mekansal dağılımının belirlenmesi önem kazanmaktadır (Istanbul Deprem Master Planı, 
2003). 
Bursa bu anlamda değerlendirildiğinde aynı zamanda bir sosyal donatı olan ADS lerin genel olarak 
yetersiz düzeyde oldukları saptanmıştır. Hastane ve itfaiye yapıları için risk analizi yapılmalı 
(konumsal, kapasite, yapısal dayanıklılık vs.) ve gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Okullar, kapalı spor 
tesisleri gibi yapılar için de yapısal risklerin bertaraf edilmesi hem çocuklarımızın ve gençlerimizin can 
güvenliği açısından hem de okulların ve kamu binalarının acil durumlarda barınma ihtiyacı için 
kullanımı açısından önem kazanmaktadır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

459 
 

13. GZFT ANALİZLERİ 

 
Bursa İli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmaları kapsamında her bir çalışma grubu tarafından 
Bursa İli’nin tüm özellik ve potansiyelleri değerlendirilmiş, İlin gelişimi yönünde sahip olduğu güçlü ve 
zayıf yönler ile gelişim fırsatları yada gelişim yönünde tehdit oluşturacak unsurlar ayrı ayrı detaylıca 
analiz edilmiştir. GZFT analizlerinin yer aldığı bu bölümde, yapılan analiz çalışmaları üç başlık altında 
değerlendirilmektedir.   

13.1. BURSA’NIN GENEL YAPISININ GZFT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

13.1.1. Doğal yapı ve doğal değerlere ilişkin değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Bölgedeki doğal kaynakların çeşitliliği ve güçlü bir yerel kimliğin olması 

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

 Bölgede mesire ve dinlenme alanı dağılımının dengeli olması 

 Doğal türlerin kullanım potansiyelinin değerlendirilme olanağının bulunması (özellikle süs 
bitkileri konusunda) 

 Geleneksel üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere doğal ürünlerin yetiştirilmesi 
(ipekböcekçiliği, zeytincilik vb) 

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

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

 Bursa Ovası gibi önemli tarım arazilerinin çok kıymetli su potansiyellerini de beraberinde 
bulundurması 

 Bölgede topografyanın doğal kaynaklar ile bitki örtüsünün ve yaban hayatının gelişmesine 
müsaade edecek şekilde dağılım gösteriyor olması 

 İl bütünündeki ormanların 481.811,08 ha ile İl'in toplam yüzey alanının %44.87'sini 
kaplayacak büyüklükte olması 

 Yüzey suları bakımından zengin olması 

 İl genelinde dağların kuzey yamaçlarında Kayın, Gürgen, Meşe, Ihlamur, Kavak, Dişbudak, 
Kestane, Akçaağaç ve Çınar türlerinden oluşan yayvan yapraklı nemli ormanlar, yüksek 
kesimlerde Karaçam ve Göknar, 600-800m ye kadar Kızıl Çam ile Fıstık Çamı, Gemlik Körfezi 
ve Mudanya şeridinde 350-500 metreye kadar Kocayemiş, Sandal ağacı, Funda, Defne, 
Kermez meşesi, Akçakesme, Katran ardıcı, Zeytin, Melengiç, Erguvan, Katırtırnağı, Laden, 
Lavanta, türlerinden oluşan makiler, makilik harici kısımlarda Abdestbozan ve Çirişotu’ndan 
oluşan garig formasyonu, Vadi ve dere kenarlarındaki nemli alanlarda ise Doğu Çınarı, Söğüt, 
Kavak ve Kızılağaçtan oluşan çok çeşitli ve zengin bitki topluluklarına sahip bir floranın olması 

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

 Oldukça yaygın ve güçlü bir bitki örtüsüne sahip olması 

 Ürünlerin ve ağaç türlerinin bol çeşitli olması 
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ULUDAĞ Milli Parkı'nın korunması gerekli orman ve su kaynakları başta olmak üzere zengin bir 
doğal mirasa sahip olması 

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

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

 Uludağ Milli Parkı ve civarı başta olmak üzere İl'de pek çok su kaynağı bulunması, İl'in yer altı 
ve yer üstü suları bakımından oldukça zengin olması (Bursa Sıcak Su Koruma Alanı, İnegöl, 
Oylat, Ayvaeli) 

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

 
ULUABAT Gölü'nün öncelikli sulak alanlardan biri ve RAMSAR alanı olması 

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

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

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

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

 İl'in ekolojik çeşitlilik açısından çok değerli sayılan sulak alanlara sahip olması 

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

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

Verimli toprak alanlarının bulunması 

 Toprakların çeşitli tarımsal üretime (sulu tarım, organik tarım, bahçe, sebze yetiştiriciliği ile 
balıkçılık ve hayvan yetiştiriciliği) uygun olması 

 Tarımsal sanayinin gelişmişliği ve bölgenin uygunluğu 

 Sulama proje yatırımlarının varlığı 

 Kullanılan alanlar haricinde tarıma elverişli başkaca alanlar olması 
 

Yerbilimleri açısından avantajlarının bulunması 

 Bursa İli'nin su kaynakları ile anılır oluşu, bu arada Uludağ’dan beslenen, zengin 
ambalajlanmış memba ve mineral sular ile jeotermal kökenli, termal turizmin gelişmesine 
uygun su potansiyelinin bulunması. 

 İl genelinin plan amacına uygun ayrıntıda, güvenilir, jeoloji, jeomorfoloji, su kaynakları 
(hidroloji ve hidrojeoloji), maden ve enerji kaynakları, tehlike oluşturan doğal afetlere 
(deprem ve heyelan) ilişkin sayısal harita ve analizlerinin hazırlanmış olması. 

 Bursa İl sınırları içindeki ovalarda sondaj kuyuları ile ekonomik olarak yararlanılabilir ve henüz 
aşırı kirletilmemiş olan zengin akifer rezervlerinin (yeraltı suyu) varlığı. 

 Bursa İl sınırları içinde çeşitli madenlerin; özellikle, zengin rezerv ve uluslararası standartlara 
uygun kalitede, ihraç edilen, istihdam kapasitesi yüksek, bor, krom, olivin, bloktaş (mermer) 
kaynaklarının ve işletmelerinin yer alması. 

 Bursa İli ve dolayının yapı malzemesi ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte çimento 
hammaddesi ve kırmataş (agrega) rezervlerinin bulunması. 

 Enerji üretimine uygun kömür ve yenilenebilir nitelikte geliştirilebilir jeotermal kaynak 
potansiyelinin saptanmış olması. 

 Yerli ve yabancı tatil turizmine yönelik etkinliklerin sergilendiği, dağ, plato ve kıyı gibi 
jeomorfolojik birimlerin yaygın olması. 
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 Yukarıda sıralanan doğal zenginliklerin yanı sıra, il sınırları içinde yerbilimleri açısından 
yerleşilebilir nitelikte ve 620.538 ha büyüklüğünde (% 57,78 oranında) alanların bulunması. 

 
İklim özelliklerinin yaşanılabilir olanaklar tanıması 

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

 Yaz-Kış sıcaklık farklarının yakın olması 

 En sıcak mevsimlerde dahi kuraklığın görülmemesi 
 
 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Mevcut en nitelikli orman türlerinin geliştirilmemesi 

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

 Çayır-mera alanlarının az olması 
 

ULUDAĞ üzerindeki baskıların sürekli artması 

 Uludağ üzerindeki kullanım yoğunluğunun (yapılaşma, kamp alanları vs) sürekli artması 

 Mesire alanlarının düzensiz olması ve bu alanların plansızca önemli sahaların üzerinde 
açılması 

 Uludağ Milli Parkı'ndaki kamp ve günübirlik kullanım alanlarında oluşan evsel atıkların 
kontrolsüzce doğaya bırakılması 

 Uludağ gelişim bölgelerinde yapılaşmanın artması 

 Uludağ’ın kullanım yoğunluğunun endemik türleri olumsuz etkilemesi 

 Çobankaya kamp ve günübirlik kullanım alanındaki kullanım yoğunluğunun sürekli artması 

 Milli Park sınırının ARAS ve KESTEL tarafını kapsamaması 
 

ULUABAT Gölü'nün balık çeşitlerinin ve kuş nüfusunu giderek azalması ve su seviyesinin düşmesi 

 Uluabat gölündeki balık çeşitliliğinin 1984'den 2000'e gelindiğinde azalış göstermiş olması 

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

 Uluabat Gölünde turna, sazan ve kızılkanat cinsi balıkların beslenme imkânlarının düşük, 
gelişimlerinin yavaş olması 

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

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

 Akçalar Sanayi alanının atıkları kontrolsüz bir şekilde Uluabat Gölü'ne bırakılması 
 

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarını tehlikeli biçimde kirletilmesi (katı atık, tarımsal kimyasal atık, 
sanayi atıkları, zeytin posası vd.) 

 Uluabat ve İznik göllerinde katı atık kirliliğinin görülmesi 

 Gemlik’teki zeytin üretiminden kaynaklanan atıkların (posa, zeytinyağı vs.) çevre kirliliği 
yaratması 

 Orhaneli başta olmak üzere ilçelerdeki taş ve maden ocakları atıklarının akarsular ve baraja 
kontrolsüz olarak deşarj edilmesi 

 Gemlik'te bulunan Çarşı ve Karsak derelerinin, Orhangazi sınırlarından başlamak üzere 
çevredeki sanayi atıklarıyla kirlenmesi ve bu kirliliğin Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi'ne 
taşınması 
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 Endüstriyel tarım faaliyetlerinde kullanılan yüksek miktarlardaki tarım kimyasallarının 
toprakları, yer altı ve üstü su kaynaklarını, sulak alanları kirletmesi 

 Hızlı ve kontrolsüz sanayileşme ve sanayilerdeki alt yapı eksikleri nedeniyle yer altı ve yerüstü 
su kaynaklarının kirlenmesi 

 Nilüfer Çayı başta olmak üzere dere ve akarsuların yoğun bir şekilde kirletilmesi 

 Barajlar çevresinde bulunan yerleşim yerlerinin atık sularının kontrolsüz olarak barajlara 
deşarjı 

 Sıcak su kaynaklarının kontrolsüzce tüketilmesi 
 

Çevreyi kirleten tehlikeli atıkların yeniden işlenme ve yönlendirilmesinde kontrol eksikliği 

 Sanayi tarafından kaçak yeraltı suyu kullanımı, izinli kullanımlardaki kontrol eksiklikleri 

 Baz istasyonları, trafolar ve yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yoğun elektromanyetik 
kirlilik 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolsüz bertarafı 

 Atıklar konusunda yeterli tesisin olmaması, depolama konusunda yeni teknolojilerin 
yeterince kullanılamaması 

 
Mevcut doğa koruma mevzuatının uygulanmasının ve denetiminin yetersiz olması 

 Var olan doğal türlerin kentsel tasarım projeleri gibi projelerde verimli kullanılmaması 

 2B alanlarının kadastro çalışmalarının yetersiz olması. Bu nedenle geri kazanılabilecek 
alanların belirsiz olması. Bu alanların yeniden gözden geçirilmesi ve kazanılabilecek alanların 
belirlenmesi 

 Bursa genelinde planlar ve çeşitli mevzuatlarla korunan alanların uygulamada korunamaması 

 Yerel yönetimlerin koruma mevzuatındaki denetimlerde yetersiz kalması. 

 Bursa kent merkezi dahil olmak üzere diğer ilçelerde ve yerleşimlerde geleneksel kent 
dokusuna ve doğal çevreye uyumlu olmayan yapılaşmaların olması Bursa ovasının tahrip 
edilmesi 

 ÇED Raporlarının yerinde Tespit Yapılarak hazırlanmaması ve bunların Takibinin yeterli 
olmaması, Çevre etki değerlendirmesi dikkate alınmadan açılan Taş, Kum ve Maden 
Ocaklarının çokluğu 

 Doğal alanların korunması ve kullanımına yönelik denetim mekanizmalarının yetersiz olması 
 

Örnek olabilecek yerel girişimlerin desteklenmemesi 

 İznik Gölü'ndeki balık potansiyelini destekleyecek ve köylüler tarafından yapılacak 
tesisleşmeye izin verilmemesi 

 Yağmur sularından kullanma suyu olarak yararlanılamaması 
 

Tarımsal arazilerin korunmasına yönelik olan plan hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan 
sorunlar 

 Tarım arazilerinin korunması ile bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar, soğuk hava deposu vb. 
işletmelerin kurulması çelişkisi 

 İlgili idarelerden izin alınarak yapılan tarımsal yapıların amacının dışında kullanılması ve bu 
durumdaki yerlerin denetim eksikliği 

 
Ova Koruma Protokolüne uyulmaması 

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

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

 Teknik destek azlığı, eğitim, sosyal alışkanlıklar ve maliyetler nedeniyle tarım ve hayvancılığın 
geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi 
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 Tarımsal faaliyetlere yönelik olarak çalışan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonsuzluk 
 

Tarımsal işletmelerin finansman, mekanizasyon, teknoloji kullanımı, altyapı ve sulama sistemleri 
gibi sorunlara sahip olması 

 Tarımsal işletmelerin çoğunun ekonomik gelir sağlayacak işletme büyüklüğünün altında oluşu 
nedeniyle girdi, finansman, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji kullanımının yetersizliği 

 Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı alanlara ait arazilerin sulama ve drenaj gibi alt yapı 
sorunlarının çözülmemiş, basınçlı ve kapalı sulama sistemlerine geçilmemiş olması 

 Bütçeden sulama ve drenaj gibi altyapı projelerine yeterli kaynak aktarılmaması ve söz 
konusu projelerin uygulamaya geçememesi 

 Tarım alanları ile ilgili güncel verilerin olmaması 

 Üst ölçekli tarımsal arazi kullanım ve üretim planlarının olmaması 
 

Bursa İli'nin doğal afet bölgesinde bulunuyor olması 

 Bursa İli'nin yarısına yakın (%45) alanının Deprem Tehlike Bölgeleri içerisinde yer alması 

 Bursa İli'nin, özellikle kuzeyinde aktif fay mozaiği ile oluşmuş, sıvılaşma potansiyeli yüksek ve 
zemin büyütmesine yatkın alüvyon ovalarının olması ve bu alanlarda yoğun kentsel ve kırsal 
yerleşimlerin bulunması 

 Morfolojik yapının, özellikle 30° den yüksek olduğu ve jeolojik özellikleri aktif ve potansiyel 
heyelanlara yatkın olan alanların varlığı 

 Nilüfer ve Mustafakemalpaşa çayları ile bu çaylara bağlanan bazı kollarda taşkın alanlarının 
yer alması 

 
Etkili rüzgarların kirlilik getirmesi 

 Bölgede hakim rüzgarların Kuzeyden esmesi ve durağan dönemlerin çokluğu sebebiyle 
özellikle iç bölgelerde kirliliğin birikmesi 

 

  FIRSATLAR 

 
Mevcut Planlama çalışmalarının olması, Çevre Düzeni Planlarının ve Stratejik Planların yapılmış 

olması 

 1 / 100.000 ölçekli Bursa 2020 İl Çevre Düzeni Strateji planında bitkisel üretimde önemli yere 
sahip Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, Karacabey ve Bursa ovaları, yatırım yapılıp fiilen 
sulanan ve ilgili kuruluşların yatırım programlarında bulunan sulaması yapılacak bütün 
araziler, zeytinlik, kestanelik, incirlik gibi özel ürün yetiştirilen alanlar, Orman kadastrosu 
yapılarak belirlenmiş orman özelliği gösteren alanlar, içme ve sulama amaçlı kullanılan su 
kaynakları ile bunların havzaları ve göllerin koruma alanları ile kentsel, doğal ve arkeolojik sit 
alanlarının korunmasına ilişkin ilkelerin benimsenmiş olması 

 
Doğal kaynakların farkında olarak, yöreye özgü ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarının olması 

 Uluabat Gölü ve civarının RAMSAR sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor olması 

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

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

 İç sularda üretim amaçlı balık popülâsyonlarının artırılması çalışmaları 

 Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye başlamış olması 

 Doğal kaynakların turizm potansiyelinin farkında olunarak kullanılıyor olması ile sektörlerin 
doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlama eğilimde olması 

 Uludağ gelişim bölgelerinde ve kamp alanlarındaki atık sorunu için Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın çalışma başlatması 

 Milli Parkların % 80’inin korunacak alanlara dahil edilmesi 
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Doğal alanların bulunuyor olması 

 Özel orman, kent ormanı ve muhafaza ormanı statüsünde ormanların da İl'de bulunuyor 
olması 

 İl'de Milli park alanı bulunuyor olması 

 İl'de sit alanlarının sayı ve alan bakımından çokça olması 
 

Bölgenin çevreye duyarlılık vizyonuna sahip olması 

 Bölge planında çevreye duyarlılık olgusunun vizyon olarak benimsenmiş olması 

 Çevreye olan duyarlılığın bölge kalkınma ajansı temel ilkeleri arasında da yer alması 
 

Tarımsal üretime ayrılacak maddi kaynakların artması 

 Tarımsal ve hayvansal üretimde kendine yeterliliğin, yeterli ve kaliteli gıda üretiminin 
öneminin anlaşılmış olması nedeniyle tarıma ayrılan kaynakların ve desteklerin artacak olması 

 
Tarımsal üretimde pazarlara erişimin artması 

 Tarımsal üretimde yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaşım ve iletişim imkanları ile erişim ve satış 
olanaklarının artması 

 
Tarımsal üretimde korumacı ve çevreye duyarlı ilkelerin benimsenmiş olması 

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

 Hayvancılık sektörünün geliştirilerek kimyasal gübre kullanımının düşürülmesi 

 Kent içinde toplanan yaprakların ve ayrıştırılmış evsel organik atıkların tarımda gübre olarak 
kullanılması 

 Tarım Bakanlığı'nın havza planlaması ve yönetimi ile ilgili projeleri ve çalışmalarının varlığı 
 

Gelişme kararlarının tarım alanlarının dikkate alınarak verilmesi 

 Gelişme alanlarının tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak belirlenmesi, 
sanayi alanlarının tarımsal toprak niteliği düşük olan alanlarda OSB olarak belirlenmesi gibi 
kararların gelişmeye ilişkin ilkeler olarak benimsenmiş olması 

 
Tarımsal toprakları korumaya yönelik hukuksal çalışmaların yapılması 

 Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması tehdidine bölünemez parsel büyüklüğünün 
tespitine yönelik kanunlar (5403 sayılı yasa) 

 
Doğal kaynaklardan yararlanma ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin bulunması 

 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında, R.Gazete Tarih: 
25.12.1953, Sayı: 8592, Kanun No:6200 

 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (Çevre ve Orman Bakanlığı), R.Gazete Tarih: 
11.11.2008, Sayı: 27051 

 Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Resmi Gazete Tarih: 23.12.1960, Sayı: 10688, Kanun No:167 

 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, R.Gazete: 13.6.2007, Sayı: 26551, 
Kanun No:5686 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi:31.12.2004, Sayı:25687 

 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarih: 17.02.2005, Sayı: 
25730 

 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik, R. Gazete Tarih: 1.12.2004, Sayı: 25657 
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 Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik, R. Gazete Tarihi: 09.06.1998, 
Sayı: 23367 

 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği, 
Karar Tarihi: 04.12.2003, Karar No: 72-18 

 Çevre Kanunu, Resmi Gazete Tarih: 11.8.1983, Sayı: 18132, Kanun No: 2872 

 Maden Kanunu, Resmi Gazete Tarih: 15.06.1985, Sayı: 18785, Kanun No:3213 
 

Yasal araç olarak kullanılabilecek kanun, yönetmelik ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunması 

 Bursa İli kent konseyi çatısı altında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer alması ve bunların 
hazırlanacak il çevre düzeni planına ilişkin yönlendirici nitelikte genel plan ilkelerini ortaya 
koymuş olmaları ve bunun yakından izleyicisi görevini üstlenmeleri 

 

  TEHDİTLER 

 
Su kaynaklarının (Uluabat ve İznik gölleri, Nilüfer Çayı başta olmak üzere) çeşitli kirleticiler ve 

plansız uygulamalarla tehdit altında olması 

 Uluabat Gölü'nde aşırı ve yasadışı balık avı yapılması 

 Tekne ve motorlardan kaynaklanan su ve gürültü kirliliğinin gölün ekosistemine zarara veriyor 
olması 

 İzinsiz böcek ve bitki toplanması, söğütlerin kesilmesi, sazlıkların yakılması ve plansız 
kesilmesi 

 Sulama amacı ile gölden su alınması, barajlar nedeniyle su akışının kesilmesi gibi sebeplerle 
göldeki doğal su rejiminin bozulması 

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

 Uludağ Milli Parkı sınırlarında doğal ve kültürel varlıkların korunmasına tehdit oluşturacak 
turizm faaliyetlerinin varlığı 

 Kontrolsüz dere ıslahı çalışmaları 

 Doğal ve kültürel çevreyi olumsuz yönde etkileyecek kontrolsüz hidroelektrik santral 
projelerinin önerilmesi 

 
Doğal koruma alanlarının korunamaması ve flora ve faunasının yok olma tehdidi altında olması 

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

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

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

 Korunması gereken sit alanlarında Hidro-Elektrik Santral projesi önerilerinin bulunması 
(İnegöl İlçesi - Cerrah Bölgesi) 

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

 İl'de tescillenmiş hiçbir tabiat koruma alanının olmaması 

 İl'de işletilmekte olan çokça maden ve taş ocaklarının bulunuyor olması, bu maden ve taş 
ocaklarının yaklaşık ¼’lük kısmının normal koru alanları başta olmak üzere orman alanları 
üzerinde bulunuyor olması 
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 Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olan orman içi açıklık 
alanların ve bitkisel geçiş alanlarının özellikle düzenli ormancılığın yapıldığı bölgelerde boş 
değersiz alanlar gibi görülüyor olması, bu tür alanların yerleşime açılmaya çalışılıyor olması 

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

 Gemlik Körfezi'ndeki firmaların dolgu alanlarını genişletmeleri 

 2020 planına göre bölgede bitki örtüsünün hızlı şekilde tahrip ediliyor olması 

 2020 planına göre Batı Bölgesi Planlama Kararlarında Uluabat Gölü çevresinin rekreasyon 
alanı olarak tariflenecek olması 

 RAMSAR alanı sınırları ile sit alanlarında işletilmekte olan maden ve taş ocakları bulunuyor 
olması 

 Uludağ havalisinde ve Karadağ’da yaşamını sürdürmeye çalışan yaban kedisinin yaşama 
alanlarının yok ediliyor olması 

 
Koruma sürecindeki uygulamanın etkin ve zamanlı olamaması 

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

 
Çevre kirliliğinin doğuracağı olumsuz koşulların varlığı (özellikle Gemlik Körezinde) 

 Kıyı alanlarında ve özellikle Gemlik Körfezi'ndeki kirliliğin olması 

 Taş, kum ve maden ocaklarından kaynaklanan kirliliğin olması 

 Doğada gerçekleştirilen kamp, eğlence, festival yada piknik faaliyetlerinde oluşan atıkların 
toplanmayıp çevrede büyük kirlilik oluşturmaları, 

 Sanayi, tarım ve evsel atıklar sebebiyle su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynakların hızlı 
şekilde kirleniyor olması 

 Arıtma tesisi tamamlanmamış OSB'lerinin bulunuyor olması 
 

ULUDAĞ eko sistemine tehdit oluşturan kontrolsüz uygulamaların olması 

 Uludağ'da ekosistemin ve su varlıklarının düşünülmemesi 

 Uludağ su varlıklarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde şirketler tarafından işletilmesi, 
şişelenerek satılması 

 
Koruma- Yapılaşma kapsamında tehdit oluşturacak plan ve uygulamaların bulunması 

 Gemlik'te Azot Sanayi başta olmak üzere bazı sanayi tesislerinin doğal afetlere karşı 
savunmasız olmaları 

 Çöp depolama sahalarına yakın yapılaşma, yerleşim yerlerinin olması 

 Plansız yapılaşma ve kent dokusuna uygun olmayan TOKİ tarafından gerçekleştirilen 
uygulamalar 

 Gebze-İzmir Otoyolu'nun olumsuz etkileri 

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

 Özel orman statüsündeki bölgelerin imara açılmasının kanunen mümkün kılınmış olması 

 Akaryakıt istasyonları başta olmak üzere yanıcı, patlayıcı maddelerin depo alanlarının şehir 
içinde özellikle yerleşim yerlerinin içinde kalması 

 
Tarım topraklarının sanayi ve konut gelişimi ve ulaşım uygulamaları ile kirletilmesi, yok edilmesi 

 İzmit, Orhangazi, Bursa, Balıkesir, İzmir otoyolu inşaatı, hızlı tren, demiryolu yatırımları ile yol 
aksı boyunca yapılacak servis ve park alanlarının yerleşim ve sanayileşme baskısı yaratacak 
olması 

 1. sınıf tarım arazilerinin ve ova topraklarının kanun, yönetmelikler ve planlara aykırı olarak 
sanayi ve yerleşimle yok edilmesi 
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 Bursa İli toprak ve su kaynaklarının her geçen gün sanayi, yerleşim ve tarımsal kaynaklı 
kirleticilerle kirletilmesi 

 Ova ortasında kalan sanayi alan seçimlerinin bulunması 

 Nüfus artışı ve iç göç nedeniyle oluşan plansız, kaçak yapılaşma 

 Madenciliğin sebep olduğu çevresel etkilerin tarıma olumsuz etkisi (ör. M.Kemlapaşada 
mermer OSB) 

 Zeytinlik alanlarının yerleşim, rekreasyon kullanımları, yeni altyapı ve ulaşım aksları yapılarak 
yok edilmesi 

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

 
Artan hava su ve toprak kirliliği ile doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi (sanayi, 

tarım ve evsel kökenli) 

 Hava, toprak ve su kirliliğinin tarımsal üretimi tehdit etmesi 

 Bursa İli yerüstü ve yer altı sularının hızla kirletiliyor olması aşırı kullanım nedeniyle yer altı su 
seviyelerinin hızla düşmesi 

 Doğal afetlerin (don, dolu, sel) tarıma olumsuz etkilerine yönelik tedbirlerin ve desteklerin 
yetersizliği 

 
Koruma ve geliştirme kararlarının uygulanmaması ve/veya yavaş uygulanması 

 Tarımsal üretimde sulama, drenaj ve toplulaştırma projelerinin yavaş ilerlemesi, ayrıca söz 
konusu projeleri uygulayacak, hızlandıracak bir kamu kurum ve kuruluşunun bulunmaması 

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

 Havzaların korunamaması, baraj koruma alanlarının yeterince korunmaması 

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

 Sektörler ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği; alınan kararların bütünleştirilememesi 

 Tarım sektöründe yabancılaşmanın yaşanması; yanlış tarım politikaları 

 Komşu illerde yer bulamayan sanayinin Bursa’ya ilgisinin artması 
 
 
 

 
Yerbilimleri Açısından Risk Faktörlerinin Bulunması 

 Bursa İl sınırları içinde özellikle alüvyon ovalarındaki (Bursa, İnegöl, Yenişehir, M.K.Paşa) 
yerleşim merkezlerinin, yüksek risk doğurabilecek (can ve mal kaybı) aktif fay kuşakları ile 
kesilmiş, sıvılaşma potansiyeli yüksek deprem tehlike bölgeleri içinde yer almaları 

 Özellikle İnegöl Ovası'nın güney yamacında diri faylar arasında yer alan Miyosen çökelleri 
(çimentosuz ve/veya zayıf çimentolu, kumtaşı, silttaşı, konglomera, kireçtaşı ardalanması) 
üzerinde yoğun olarak aktif ve pasif heyelan kütlelerinin bulunması 

 Gemlik İlçesi'nin güneydoğusunda yer alan Eosen flişi (kumtaşı, silttaşı, şeyl) ve volkanit 
(ayrışmış andezit, aglomera, tüf) birimlerinde aktif heyelan tehdidinin bulunması 

 Potansiyel heyelan alanlarında yapılacak denetimsiz teknik girişim ve sulama faaliyetleri ile bu 
alanların aktif heyelan bölgelerine dönüşme tehlikesi 

 Özellikle Bloktaş (Mermer) üretiminin yoğun olduğu (K.M.Paşa ilçesi kuzeyi, Uluabat Gölü 
güneyi) alanlarının orman arazisi vasfı taşıması ve buradaki bazı üretim faaliyetlerinin orman 
arazindeki bitki örtüsüne zarar vermesi, fiziksel ve görsel kirlilik oluşturması. 
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 Ocak açma faaliyetleri sırasında üsteki bitkisel toprağın korunmaması, özellikle düzensiz 
oluşturulmuş ocak pasalarındaki duyarsızlıklar ve bu yolla erozyon ve siltasyon tehditlerinin 
ortaya çıkması 

 Terk edilen veya üretime ara verilen bazı ocak çukurlarının yağmur suyu ile dolması, dike 
yakın üretim aynalarının mal ve can emniyeti yönünden sakıncalı bir durum oluşturması 

 Ocak üretim çukurlarının derinleştirilmesi ile bölgedeki yeraltı su seviyesinin düşmesi ve su 
kaynaklarının olumsuz yönde etkilenme olasılığının bulunması. 

 Kestelek Çayı yatağında işletilen ETİ Maden’e ait Bor işletmesi atıklarının, akarsular ve yeraltı 
sularını kirletme açısından bir tehdit oluşturması 

 Denetimsiz patlatmalı üretim yapılan özellikle kırmataş ocaklarında; toz, gürültü, hava şoku, 
yer sarsıntısı ve araçları aşırı yükleme, trafik yoğunluğu gibi olumsuz çevresel etkilerinin 
olması 

 Kömür havzalarında yer alan, Keles-Harmanalan ve Bıyıkalan köy yerleşimleriyle, kömür 
işletmelerinin olumsuz etkileşimlerinin bulunması 

 İçme suyu havzalarında özellikle Doğancı ve Çınarcık barajlarını besleyen akarsu vadilerindeki 
Bloktaş (mermer) ocaklarının işletme atıklarının fiziksel kirliliğe neden olması 

 Bursa İl merkezindeki, Çekirge ve Kükürtlü Termal su bölgelerinde daha önce yaşandığı gibi 
denetimsiz Jeotermal sondaj kuyularının açılması ile var olan sıcak su kaynaklarının olumsuz 
yönde etkilenmesi 

 

13.1.2. Kültürel yapı ve kültürel değerlere ilişkin değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Kültür varlıklarının çeşitliliği ve zenginliği 

 Bursa’nın önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olması 

 Dört medeniyete başkentlik yapmış olması 

 Tarihsel geçmişinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle Bursa’nın somut ve 
somut olmayan kültür varlıklarında çeşitliliği ve çok kültürlülüğü taşıması 

 Tarihi kent dokusunu günümüze dek korumuş olan kentsel ve kırsal yerleşimlerin yoğun 
biçimde bulunması (Bursa kent merkezi - Kaleiçi, Cumalıkızık, İznik, Gölyazı, Uluabat, Misi, 
Tahtalı, Ürünlü, Kumyaka, Orhaneli, Mudanya vb.) 
Gölyazı’nın kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarına sahip olması 
Tarihi köylerin varlığı (Kızık köyleri ve Misi) 
Yenişehir’in sahip olduğu kültürel miras 
Gürsu’da Rum evlerin varlığı 

 Ulusal Mimarlık eserlerinin yanı sıra Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Merkez Bankası, PTT 
ve İş Bankası gibi Cumhuriyet dönemi II. Ulusal Mimarlık eserlerinin günümüze dek kültür 
varlığı niteliklerini koruması 

 Osmanlı döneminde önemli tekstil fabrikalarının (Fabrikai Humayün, Yılmaz İpek) Bursa’da 
kurulmuş olması ve kültür varlığı niteliği ile bu fabrikaların endüstriyel miras açısından önem 
kazanması 

 Uludağ'ın tabiat varlığı olmasının yanı sıra kültürel peyzaj niteliği ile önem taşıması (‘Keşiş 
yolu’nda bulunan 37 manastırın arkeolojik-tarihi değeri) 

 İznik'te yapılmış olan "Konsül Toplantıları"nın Hristiyanlık tarihindeki önemi nedeniyle inanç 
turizmi potansiyelinin ayırt edici nitelikte olması 

 Tespit ve tescil uygulamaları henüz tamamlanmamış kırsal mimari miras potansiyelinin 
yüksek olması 
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Yöresel turizme katkıda bulunan geleneksel sanatların yaşatıldığı ve icra edildiği somut olmayan 
kültürel miras değerlerinin bulunması 

 Karagöz gibi geleneksel sanatların icra edildiği ve somut olmayan kültürel mirasın tanıtıldığı 
turizm alanlarının bulunması 

 Karagöz ve Hacivat’ın UNESCO somut olmayan miras listesine alınması 

 Bursa Hanlar Bölgesi'nin mimari ve tarihi kentsel özelliklerinin yanı sıra geleneksel meslek 
grupları ile sosyal ve kültürel değerleri barındırması 

 Osmanlı döneminden günümüze varlığını sürdüren tekstil üretimi ile özellikle ipekçiliğin 
somut olmayan kültürel miras niteliği taşıması 

 Bursa’nın somut olmayan kültürel miras değerleri olarak zengin yöresel el sanatlarına sahip 
olması 

 Bursa’nın somut olmayan kültürel miras değerleri olarak zengin yöresel mutfağa sahip olması 

 Bursa’nın yaşayan kültüründe somut olmayan kültürel miras olarak folklorik etkilerin devam 
etmesi (düğün gelenekleri, törenler, yöresel kıyafetler, gezek kültürü) 
 

Başarılı belgeleme, koruma ve planlama çalışmalarının bulunması 

 Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu konusunda yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarının olması 

 Başarılı restorasyon uygulamalarının bulunması (Haraçcıoğlu Medresesi, Galli Han, Geyve 
Han, Tuz Han, İshakpaşa Külliyesi) 

 Bursa İl Özel idaresi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Araştırma Merkezi'nin kültür varlıklarını 
belgeleme ve koruma çalışmaları 

 İl Özel İdaresi, Yıldırım Belediyesi, Mimarlar Odası Bursa şubesi tarafından yürütülen 
Cumalıkızık Kentsel Tasarım Projesinin bölgenin korunmasında önemli bir çalışma olması 

 Nilüfer Belediyesi Özlüce Mahallesi’ndeki Tarihi Kentler Birliği Ödülü'nü almış olması 

 Koruma çalışmalarında yer alan tescil edilen sit alanları ile korunması gereken diğer kültür 
varlıklarının nicelik ve nitelikleri bakımından alanın zengin olması 

 Taşınır kültür varlıkları arşivi niteliğiyle önem taşıyan İnebey Medresesi’nin Türkiye’nin 3. 
büyük yazma ve basma eserler kütüphanesini barındırması 

 Ulupınar ve Aktoprak höyükleri ile PaĢalar fosil yataklarında sürdürülen arkeolojik kazı ve 
belgeleme çalışmaları 
 
 

 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Halkın koruma bilincinin gelişmemiş olması, bilgi eksikliğinin ve katılım sorunlarının bulunması 

 Kent bütününde halkın çevre bilincine yeterince sahip olmaması, 

 Halkın koruma konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim programlarının yetersiz 
olması 

 Halkın kültür varlığı konusundaki bilinçsizliği nedeniyle tarihi eserlerin tahribata maruz 
kalması 

 Halkın ve yerel temsilcilerin İznik sur içinin arkeolojik değerinin bilincinde olmaması 

 Halkın görüşlerinin ve memnuniyetinin koruma sürecinde değerlendirilmemesi 
 

Plansız gelişme veya koruma konusunda hatalı uygulamalar sonucunda tarihi dokunun zarar 
görmesi 

 Tarihi kentsel alanların yaygın mimari karakterinin düzensiz ve plansız gelişme nedeniyle 
bozulmuş olması 
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 Tarihi kentsel silueti olumsuz yönde etkileyen yeni yapı ve konut yerleşimleri projelerinin 
geliştirilmesi (Akçağlayan Konutları, TOKİ uygulamaları) 

 Tarihi kent dokusunu olumsuz yönde etkileyen ancak Bursa İl’inde yürütülen gelişme vizyonu 
çalışmalarında vurgulanan sanayi teşviklerinin artırılması 

 İznik-Uluabat ve diğer kıyı alanlarının planlarının yapılmaması veya var olan planların 
uygulanmaması 

 Restorasyon uygulamalarında yanlış işlevlendirme ile kültür varlığı niteliğinin kaybolmasına 
neden olan müdahalelerin yapılması 

 Koruma çalışmalarında sürecin aceleci uygulamalarla teknik sorunlar ve yanlışlıklar yaratması 
 

Koruma ve planlama çalışmalarında uygulama ve denetim güçlüklerinin bulunması 

 Koruma çalışmalarında uygulama ve denetim güçlüğü yaratması nedeniyle tarihi kentsel 
alanlarda bölünmüĢ mülkiyet dokusunun yaygın biçimde bulunması 

 Yetki paylaşımı konusunda kurumlar arası koordinasyonsuzluk ve kargaşanın olması 

 Etkin koruma denetim mekanizmalarının çalışamaması ve kültür mirasının korumasına 
yönelik hazırlanan projelerde denetim eksikliğinin oluşması 

 Koruma uygulamalarında düzenli ve sürekli kontrol ve güncelleme çalışmalarının yetersiz 
olması 

 Koruma konusunda çalışan kurum, kuruluş, komite ya da komisyonlarda yer alan 
katılımcıların sürekli olmaması 

 Ruhsatlandırma ve benzeri birimlerde koruma konusunda çalışan ve/veya yetkili kişilerin 
görevlerinde sürekliliğin olmaması 

 Özel ve mali çıkarların kamu çıkarlarının üzerinde tutulması 
 

Koruma çalışmalarının standardının düşük olması 

 Yerel yönetimlerin restorasyon ve diğer koruma çalışmalarında uluslararası standartlara 
uymaması 

 Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılan projelerin uygulama safhalarında 
belirli standartların olmaması 

 Kırsal mimari mirasın tanımlanması ve kültür varlığı niteliği ile korunması konusundaki 
çalışmaların yetersiz olması 

 Bazı restorasyon uygulamalarının eleştiri alması (Balibey Hanı, Saltanatkapı, Bursa Sur 
Duvarları) 

 
 

Kültür varlıklarının tanıtımının ve bilgilendirmesinin yeterli ve etkin olmaması 

 Bursa kent merkezi ile diğer merkez yerleşimler dışında kalan sit alanları ve kültür varlıklarına 
ulaşım sorunları nedeniyle erişimin yetersiz olması 

 Kültür varlıkları ve tarihi eserlerin tanıtımının yetersiz ve eksik olması (Tanıtıcı, bilgilendirici ve 
yönlendirici levhalar, gezi güzergahları ve tanıtım ofisleri vs.) 

 Kültür varlığı niteliğinin dışında sonradan oluşturulan algının kültür varlığı algısını olumsuz 
yönde etkilemesi (Cumalıkızık’ta kültür varlıkları ile alanın tarihi kent ve mimari niteliğini 
bilgilendiren panoların yerine “Kınalı Kar” tanıtıcı panolarının kullanılması) 

 

  FIRSATLAR 

 
Tarihi ve kültürel mirasın değerinin ve öneminin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde farkında 

olunması ve turizm taleplerinin artması 

 Cumalıkızık ve Hanlar Bölgesinin UNESCO listesine alınması sürecinin başlamış olması 

 Özellikle yerli ziyaretçinin turizm talepleri etkisiyle tarihi ve kültürel değerler kapsamında 
inanç turizminin canlanması 
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 Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasına yönelik ulusal düzeyde artan ilgiyle ve iç turizm 
olanaklarının geliĢmesiyle Bursa’nın tur ve gezi güzergahlarında yer alması 

 
Koruma ve planlama çalışmaları konusunda merkezi ve yerel yönetimlerin son yıllarda 

duyarlılıklarının artması 

 Yerel yönetimlerin koruma konusunda yatırım ve programlama isteklerinin artması 

 Bursa – Eskişehir – Bilecik Bölge Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın hazırladığı bölge planı temel 
ilkeleri arasında çevreye olan duyarlılığın da yer alması 

 İl Özel İdaresi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korumasına Dair Katkı Payına Ait 
Yönetmelik çerçevesinde restorasyon katkı paylarının kullanılması 

 

  TEHDİTLER 

 
Yapılaşma ve denetimsiz yerleşmelerin tarihi kültür alanlarını tehdit etmesi 

 Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında rant baskısının artması 

 Tarihi ve kültürel mirasın yoğun yapılaşma baskısı altında kalması 

 Aşırı göç baskısı altında düzensiz yapılaşma ve gecekondu alanlarının kontrolsüzce artması 
 

Koruma sürecinde denetim örgütlerinin ve mevzuatın yetersiz kalması 

 Koruma mevzuatında tanımlanan yasaların ve yönetmeliklerin uygulanması konusundaki 
ilkelerin ve hükümlerin etkin olmaması 

 Koruma sürecinde ulusal kontrol ve denetim teşkilatının etkin biçimde geliştirilmemiş olması 

 Yerel yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında koruma konusunda çalışan teknik 
uzmanların görüşlerinin etkin biçimde kullanılamaması 

 
Tarihi ve kültürel mirasın korunması için kaynakların yetersizliği 

 Koruma konusunda ekonomik teşviklerin ve desteklerin yetersiz olması 

 Kültür Bakanlığı hibe programı fonlarının yetersiz olması 

 Finansal önceliklerin korumaya ayrılmamış olması 

 Yerel yönetimlerin koruma konusundaki bütçelerinin yetersizliği 
 

Kapasite geliştirici eğitim olanaklarının bulunmaması ve uygulayıcıların mesleki tecrübe ve bilgi 
konusunda yetersiz olmaları 

 Koruma konusunda bürokrat ve yöneticiler başta olmak üzere uzmanların kapasitesini 
geliştirecek ulusal düzeyde "Meslek içi eğitim" programlarının bulunmaması 

 Restorasyon ve diğer koruma uygulamalarında danışmanlık sisteminin ve bilimsel 
değerlendirme yapılarının yeterince gelişmemiş olması 

 Uygulayıcıların ve yüklenici kurumların koruma konusunda mesleki olarak yetersiz olması 
 
Bütünleşik koruma anlayışında doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik paylaşılan ortak bir 

görüşün ve politikanın bulunmaması 

 Bütüncül bir çevre koruma politikasının olmaması 

 Çevre koruma politikalarında yanlış uygulamaların bulunması 

 Siyasi baskı ve merkezi otoritenin olumsuz etkisinin bulunması 

 Ulusal düzeyde geliştirilen politikaların halkın ve kentin yararını gözeten çevre koruma 
bilincine sahip olmaması 

 Bursa Büyükşehir yetki alanı sınırlarının genişlemesi ile oluşan uygulamaya yönelik teknik 
sorunların bulunması, 

 Koruma sürecini doğrudan etkileyen kanun, kanun hükmünde kararnamelerin ve 
yönetmeliklerin sık değişmesi 
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13.1.3. Kırsal yapıya ilişkin değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Bölgesel Değerlendirme 

 Genel olarak köylerin kendilerini Bursa için önemli bulmaları 

 Köylerin özellikle tarımsal üretimlerine ve doğal güzellik ve özelliklerine bağlı olarak 
kendilerini Bursa için önemli görmeleri (örn. Siyah incir, zeytin, su kaynakları) 

 
Doğal Çevre ve Kültür Varlıklarının Korunması 

 Köylerin genellikle kendilerini doğal köyler olarak tanımlamaları 

 Köylerin kuruluş yılları göz önüne alındığında oldukça eski ve tarihi köyler olmaları 
 

Tarım 

 Köylerin hala tarıma önem vermeleri ve devam etmeleri 

 Köylerin kendilerini tarımsal üretimleri ile bağdaştırması ve köylerini tanımlamada en ayırt 
edici özellikleri olarak tarımsal ürünlerini göstermeleri 

 Tarımsal ürünleri ile marka yaratabilecek köylerin olması (ör. Gedelek turşusu)  
 

Ticaret-Hizmetler-Turizm 

 Köylerdeki tarımsal üretimin kendi pazarından yurtdışına kadar pek çok farklı yerde 
satılabilmesi  

 Hemen hemen her köyün pek çok ayırt edici özelliği olması 

 Köylerdeki ürünlerin pazarlanması açısından kolaylık sağlanabilecek potansiyele sahip 
olmaları 

 
Konut ve Yaşam/Mekân Kalitesi 

 Köylünün toprağına bağlı olması, (Kız veririm toprak vermem) 

 Köylerin birbirlerinden çok farklı fiziksel özelliklere sahip olmaları 

 Genellikle köyde yaşayanların nesillerdir orada yaşayanlardan oluşması 

 Köylere geri dönüşün başlamış olması 

 Mübadele ile kurulmuş pek çok köyün bulunması 

 Köyde yaşayanların hemen hemen hepsinin ev sahibi olması 

 Genel anlamda köylerinden memnun olmaları 

 Genel olarak evlerinden son derece memnun olmaları 

 Pek çok köy sakininin yaşam kalitesinden memnun olması, özellikle kendilerini doğayla baş 
başa oldukları için şanslı hissetmeleri 

 
Ulaşım ve Altyapı 

 Genel anlamda köylerin ilçe merkezlerine yakın olması (0-20 km arasında) 

 Genel anlamda köy içi ulaşımdan memnun olmaları 

 Toplu taşımanın (köylere ait minibüs) gün geçtikçe daha da yaygınlaşması 

 Köylerin genelinde parke taşı döşemesinin bitmiş olması  
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Yönetişim 

 Tüm köyün kararlara katıldığı köylerin olması 
 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Doğal Çevre ve Kültür Varlıklarının Korunması 

 Doğal çevrenin korunmasına ihtiyaç duymaları 

 Köylerin genelinde tarihi ve tarihi yansıtan yapıların ya yok olmuş olması ya da korunmamış 
olması 

 Tarihi yapıların günümüze kadar geldiği köylerde kültürel mirasın korunması için çoğunlukla 
çaba gösterilmesi  

 
Sanayi 

 Köylerin %38’inin geçim kaynakları arasında sanayinin (ağır sanayi ve/veya gıda sanayi) yer 
alması 

 Gençlerin köyü terk etmemesine bir çözüm olarak sanayi tesislerinin artırılmasının görülmesi 

 Orman köyleri gibi özellikli köylerdeki üretimin sanayiye girdi sağlamada zorlanması 
 

Tarım 

 Tarımsal üretimin azalması 

 Kırsalda tarımsal sulamanın ancak elektrikle sağlanıyor olmasından dolayı çok pahalıya mal 
olması 

 Farklı Sulama tekniklerinin yaygın olmayışı ve/veya altyapı eksikliğinden kullanılamıyor olması  

 Kırsaldaki ürün yelpazesinin git gide kısıtlı hale gelmesi ve geçmişte büyük öneme sahip olan 
ürünlerin artık ekilmemesi 

 Her ne kadar her köyde bir tarımsal üretim yapılsa da bu üretimin genel olarak sadece kendi 
ihtiyaçlarını gidermek için yapılıyor olması 

 Tarımda uzmanlaşma istense de uzmanlaşmanın olmaması 

 Ürünlerin perakende satışı için paketleme sorunun olması ve satışların toptan yapılması 

 Birçok köyde potansiyel sektör olabilecek arıcılık, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin yeterli 
bilgi ve donanıma sahip olunmadığından yapılamaması 

 
Ticaret-Hizmetler-Turizm 

 Turizmin belli başlı köyler hariç hiçbir köyde geliştirilememiş olması 
 

Konut ve Yaşam/Mekân Kalitesi 

 Konutların genellikle 20 yaşın üzerinde, betonarme, müstakil 1-2 katlı, 3-4 odalı olması 

 Kargir, taş ve ahşap evlerin ustalarını olmamasından dolayı tamirin zor olması 

 Altyapı özellikle de su ve kanalizasyondan memnun olmamaları 

 Donatı alanlarının eksik olması 
Ulaşım ve Altyapı 

 Köylere ulaşımda problem yaşanması, yolların stabilize yol bile olmaması 

 Köylerin ilçe merkezlerine yakın olması ancak yolların durumları göz önüne alınınca erişimin 
kolay olmaması 

 Toplu taşımadan sonra en çok özel araca başvurulması (traktör hariç özel araç sahipliği 
oldukça düşük) 

 Hala elektrik olmayan köylerin bulunması 

 Hala içme suyu olmayan köylerin bulunması 

 Köylerin büyük çoğunluğunda kanalizasyon olmaması 
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Riskler 

 Köy yollarının çok kötü durumda olması ve erişimin zor olması 

 Doğal malzemelerden yapılmış konutların bakıma ihtiyaç duymaları 
 

Yönetişim 

 Sadece muhtar ve ihtiyar heyetince karar alınan köylerin çoğunlukta olması  
 

  FIRSATLAR 

 
Doğal Çevre ve Kültür Varlıklarının Korunması 

 Belli özel kurumların (vakıflar vs.) köylerdeki yatır vs. gibi tarihi yapıları koruması 
 

Sanayi 

 Özellikle gıda sanayinin köylünün üretimi daha pazara çıkmadan evlerden toplatması 
 

Ticaret-Hizmetler-Turizm 

 Köylerin günlükte olsa potansiyel bir ziyaretçi kitlesinin olması 
 

Konut ve Yaşam/Mekân Kalitesi 

 Eğitim olanaklarından memnun olmaları (taşımalı eğitimden memnunlar) 
 

Yönetişim 

 Köylerin birlikte yaptıkları ortak çalışmaların olması  

 Köylerin sorunları olduğunda belediyelere de gidebilmeleri  
 

  TEHDİTLER 

 
Sanayi 

 Ağır sanayinin çevre kirliliğine neden olması 

 Her ne kadar gıda sanayi olsa da, meyve ve hayvansal gıda dışındaki üretimin sanayide yeteri 
kadar kendine yer bulamaması 

 Madenlerin özel işletmeler olması ve bulundukları köyden işçi almak yerine genelde kendi 
işçilerini getirmesinden ötürü, genel anlamda köylere bir getirisinin olmaması 

 
Tarım 

 Ürün yelpazesi adına stratejilerin olmaması ve üretimin planlı bir şeklide yapılmaması 

 Hayvancılığın, hayvanın pahalı olmasından dolayı devamlılığında sorunlar yaşanması ve 
sürülerin küçülmesi 

 Bursa’nın tarihsel öneme sahip olan ve Bursa denince akla ilk gelenlerden biri olan ipek 
böcekçiliğinin uzun zamandır yok olması ve azınlık tarafından zar zor yapılması, ve bu nedenle 
sadece damızlık üretimi yapılması 

 Bağcılık ve ipek böcekçiliği gibi Bursa’nın güçlü olduğu tarımsal üretimler terkedilip yerine 
farklı ve kısa ömürlü ürünler getirilmesi 

 
Ticaret-Hizmetler-Turizm 

 Köydeki üretimin pazara toptancılar tarafından sürülmesi 
 

Konut ve Yaşam/Mekân Kalitesi 

 Gitgide yaşanan ve gözlemlenen kentleşmenin köylere de sıçraması ve köylünün bundan 
rahatsız olması 
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 İşsizlik sorunu yaşayan az sayıda köyde göçün de gözlenmesi 

 Gençlerin köyde güvencesiz tarım yapmaktansa sabah-akşam çalışabilecekleri işleri tercih 
etmeleri ve köy yerine şehirde yaşamaya başlamaları 

 
Ulaşım ve Altyapı 

 İlçe merkezleri görece gelişmemiş ise bu yakınlığın köyün gelişimine katkıda bulunmaması 
 

Riskler 

 Köylerin %19’unda (27 köy) konutlar deprem açısından güvenli olmaması 

 Sadece 8 köyde DASK sigortalı evin mevcut olması  

 Ambulans veya diğer sağlık imkânlarının köylere belirsiz aralıklarla gelmesi 

 Köylünün sağlık imkânlarını kendi kendine yaratmak zorunda kalması 
 

13.1.4. Toplumsal yapının değerlendirilmesi 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Demografi 

 Göçle Birlikte Aktif Nüfus Kuşaklarının Yenilenmesi 

 Yaşlanma Etkisinin Göç Yoluyla Giderilmesi 
 

Eğitim 

 Türkiye Bazında Bakıldığında Yüksek/Yükselen Eğitim Düzeyi 
 
 

Meslekler 

 Beyaz Yakalı dahil tüm Mesleklerin Temsil Edildiği, Zengin, Çeşitli, Farklılaşmış Meslek Profili 
 

İktisadi yapı 

 Bursa’nın Otomotiv, Gıda, Makine, Tekstil, Deri Alanında Uzmanlaşmasındaki Sürdürülebilir, 
istikrarlı Üstünlüğü 

 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Demografi 

 Göçün toplumsal çeşitliliğe yeterince etki etmemesi 

 Göçün yönetimi 

 Göç bağlantılarının kutuplaşması 
Eğitim 

 Kır - kent, kuzey - güney, doğu - batı karşıtlığı, eğitim düzeylerinde büyükşehir merkez ve 
çeper ilçe/mahalleler arası büyük farklılaşma 

 Özellikle uzun mesafe göçlerinin Türkiye’nin eğitim düzeyi düşük illerinden gelmesi 
 

Meslekler 

 Kır - kent, kuzey - güney, doğu - batı karşıtlığı 

 Metropoliten ölçekte bir servis kenti olamama 

 Ölçeği ile bağdasan üretici hizmetlerine ve karar verici işlevlere sahip olamama 
 

İktisadi yapı 

 Farklılaşmış üretim yapısına geçememe 
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 Sınırlı sayıda sektörde uzmanlaşmaya bağlılık 

 ARGE, buluşçuluk, tasarım, marka üretme konusunda bağımlılık 
 

  FIRSATLAR 

 
Demografi 

 Göç yoluyla rekabet gücünün korunması 

 Nüfus baskısının azalırken kalite alanına yatırım yapılması 

 Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi 

 Nüfus artış hızı azalırken göç yoluyla makroekonomik fırsat penceresinin açık tutulması 
 

Eğitim 

 Desantralizasyon 

 Eğitime bağlı ayrışmanın azalması 
Meslekler 

 Kentsel bölge oluşum sürecinde işyeri, konut, istihdam desantralizasyonu yoluyla, kır – kent, 
kuzey – güney ayrışmasının dengelenmesi 
 

İktisadi yapı 

 Uluslararası ölçekte, tekstil, otomotiv yan sanayi, makina, elektrik, gıda vb. sektörlerde 
yatırım çekebilmesi 

 Uluslararası pazarlara açılmanın sağlayacağı rekabet gücü 

  TEHDİTLER 

 
Demografi 

 Toplumsal empatinin azalması 

 Göçün çeşitlenmemesine bağlı, işgücü pazarının, uzun vadede, kristalize olarak devrevi hale 
gelmesi 

 Beşeri sermayenin azalması 
 

Eğitim 

 İyi yönetilmediği, toplumsal politikalarla desteklenmediği takdirde toplumsal dışlanma 
ayrışma, kamu alanının parçalanması 

 
Meslekler 

 segregasyon, beyaz yakalı istihdamını İstanbul’a kaybetme 

 Güney ilçelerinin etkileşim alanı dışında kalarak işlevsizleşmesi 
 

İktisadi yapı 

 Yüksek hızlı tren, İzmir otoyolu, körfez geçişi vb. sonucu zaten zayıf karar işlevlerini ve üretici 
hizmetlerini yitirme 

 Sınırlı sayıda iş kolunda uzmanlaşma krizlere karşı kırılganlık 
 

13.1.5. Sektörel Yapıya ilişkin genel değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER-TİCARET ve HİZMETLER 

 

 Bursa’nın coğrafi konumunun hem kendi ticaretini hem bulunduğu bölgedeki diğer illerin 
ticaretini kolaylaştırıcı nitelikte olması 
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 Bursa Gemlik Limanının denizyolu bağlantısı olarak sahip olduğu potansiyel Bursa’nın üç 
büyük kent; İstanbul, Ankara ve İzmir ile güçlü ulaşım bağlantılarının olması 

 Bursa’da tarım ve sanayi sektörlerinin (özellikle otomotiv, gıda, tekstil, mobilya ) gelişmiş 
olması ve bu sektörlerde üretilen ürün ve malların ticareti güçlendirmesi 

 Ülke genelinde ihracat değerlerinde Bursa’nın 2.sırada yer alması 

 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesi’ndeki ihracatın ülke ihracatının % 9,5’ini ithalatının ise ülke 
ithalatının % 5,4’ünü oluşturması 

 Bölgedeki toplam dış ticaretin ise % 90’ından fazlasının Bursa İl’inde gerçekleşmesi 

 Ülke genelinde en çok ihracat yapan ilk 1000 firma içinde Bursa’dan 55 firmanın yer alması 

 Bursa’nın coğrafi konumunun hem kendi ticaretini hem bulunduğu bölgedeki diğer illerin 
ticaretini kolaylaştırıcı nitelikte olması 

 Tekstil, hazır giyim ve gıda sektörlerinde ülke ve uluslararası düzeyde markalaşma 
potansiyelinin yüksek olması 

 İl’deki Sanayi ve Ticaret Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları sayılarının ve üye sayılarının 
önemli düzeyde olması, odaların faal ve iyi örgütlenmiş olması 

 İlde bankacılık faaliyetlerinin gelişmiş olması 

 Bursa nüfusunun artması 

 Nüfustaki toplam artışın ticaret ve hizmetler sektörüne talebi arttırması 

 Fuarcılık alt yapısının güçlü olması, ticaret ve hizmetler sektörünü olumlu yönde etkilemesi 
 

  ZAYIF YÖNLER-TİCARET ve HİZMETLER 

 

 Bursa’daki ülke ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların yönetim 
merkezlerinin Bursa dışında olması 

 İl’deki büyük firmaların finans ve yönetim merkezlerinin il dışında olması ve vergi gelirlerinin 
il dışına gitmesi 

 Turizm, ticaret ve hizmetlerin Demiryolu ve havayolu tarafından desteklenmemesi, demiryolu 
ulaşımının olmaması ve havayolunun tam kapasite ile verimli kullanılamaması 

 Kent içi ulaşım altyapısının yetersizliği ve otopark sorunları 

 Ticaret ve Hizmetler sektörleri açısından ilçelerin gelişmişlikleri arasındaki farkın yüksek 
olması 

 Gemlik Limanına yönelik Lojistik hizmetlerinde il dışındaki büyük firmaların önemli payının 
olması, lojistik hizmetlerin gelişimini olumsuz etkilemesi 

 Sosyal hizmetlerin bölge içindeki illerden daha düşük olması 

 Eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin gelişmişlik açısından göreceli olarak düşük düzeyde 
olması, Bursa Merkez ile ilçeler arasında toplumsal hizmetleri açısından farklılık olması, Çeşitli 
sosyal hizmetlerin Bursa İli içinde mekânsal olarak dengeli dağılmaması 

 Bursa Kent Merkezindeki tarihi çarşılarda yönetim ve altyapı sorunu nedeniyle pazar günleri 
ve akşam saatlerinde hizmet verilememesi, tarihi çarşılarla ilgili mevzuat eksiklikleri 

 Ticareti destekleyecek kentsel Altyapı eksikleri (aydınlatma, tuvalet) 
 

  FIRSATLAR-TİCARET ve HİZMETLER 

 

 İlde ve bölgede ulaşım yatırımlarının Ticaret ve hizmetler sektörünü geliştirici etkisi 

 Bursa’nın ticaret ve hizmet sektörleri kapsamında yatırım olanaklarına sahip olması 

 Sanayi ürünlerinden; otomotiv, makine, gıda, tekstil, çini ve mobilyaya olan talebin artması ve 
dış ticaretin gelişmesine olumlu etkide bulunması 

 İhracatçı birlikleri ve üye sayılarındaki artış 
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  TEHDİTLER-TİCARET ve HİZMETLER 

 

 AVM’lerin geleneksel ve kent içi ticarete olumsuz etkisi 

 Uluslararası ekonomik krizlerin Bursa ticaretine olumsuz etkisi 

 Tarihi ticaret merkezinde eksik altyapının tamamlanacak şekilde tarihi kent merkezinin 
düzenlenmemiş olması ve binaların terk edilmesi 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER-TURİZM 

 

 Çeşitli turizm çekiciliklerinin varlığı 

 Uludağ’ın Türkiye’nin ilk kış turizm merkezi olması 

 Uludağ Milli Parkı 

 Kent merkezindeki Osmanlı eserleri 

 Uluslararası çapta kültür turizmi için İznik’in varlığı 

 Kültür turizmi için Kızık köylerinin varlığı 

 Termal Turizm Kaynakları 

 Doğa turizmi için potansiyel alanlar (mağara, şelale, doğa yürüyüş alanları) 

 Yayla turizm potansiyeli 

 Gastronomi potansiyeli 

 Turizm Meslek Yüksek Okulunun olması 
 

  ZAYIF YÖNLER-TURİZM 

 

 Potansiyellerin yeterince kullanılamıyor olması 

 Turizm master planının olmaması 

 Uludağ için bir planın olmaması-yetki konusunda problemler 

 Turizmle ilgili envanter ve talep analizi çalışmalarının eksikliği 

 Tanıtım eksikliği 

 Kurumlar arası eşgüdüm eksikliği  

 Kalış sürelerinin kısalığı (1,8)- İstanbul (2,2) 

 Doluluk oranlarının düşüklüğü (%39)- İstanbul %44, Antalya %58 

 Turizmin iç turizm ve günübirlik turizm ağırlıklı olması  

 Turizm pazarının çeşitlenememesi 

 Kente ulaşım ile ilgili sorunlar (özellikle havaalanının etkin kullanılmıyor olması)  

 İlin sanayiye dayalı gelişmiş olması ve hızlı yapılaşma ile kent kalitesinin bozulması  

 Kıyının bir bütün olarak planlanmamış olması  

 Tarihi şehir dokusunun bozulması  

 Tarihi çarşının yönetim sorunu  

 Sektörle ilgili kalifiye eleman yetersizliği  

 Kıyılarda yoğun yapılaşma 

 Tarihi-kültürel alanlara yeterli yatırımın yapılmaması 

 Bölgeye özgü ürünlerin kaybolması (ipek, baharat gibi) 

 Bursa’yı tanıtıcı özgün turistik ürünlerin yetersizliği 

 Sıcak su kaynaklarının termal turizm için yeterli düzeyde kullanılamaması 

 Merinos kültür merkezinin kongre turizmi kapsamında yönetim ve pazarlamasında sorunlar 

 Kentin turizm için yeterli eğlence hayatını sunamaması 

 Kültür tur güzergahlarının yeterince çeşitlenememesi 

 Uludağ otellerinin yazın kapalı olması 

 Turizm Teşvik Kanununun kıyı ve orman alanlarını kullanım ile ilgili oluşturduğu problem 
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  FIRSATLAR-TURİZM 

 

 Turizmin Bursa vizyonunda öne çıkması 

 Dünyada turizm türlerinin çeşitlenmesi ve talebin artması 

 Türkiye’nin dünya turizm pazarından aldığı payın artması 

 İstanbul’a yakınlığı  

 Ulaşımda geliştirilen yeni projelerin varlığı 

 Valiliğin kurduğu Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin turizmle ilgili çalışmaları 

 Convention Center kurulması çalışmaları 

 Uludağ otel kapasitelerinin yaz-kış kullanılabilme potansiyeli 

 Bursa’nın ulusal ve uluslararası birliklere üye olması 
 

  TEHDİTLER-TURİZM 

 

 Uludağ ile rekabet eden yeni kış turizm alanlarının ortaya çıkması ve hedef yatak 
kapasitelerinin Uludağ’dan yüksek olması 

 Küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğinin kış turizm alanlarına olumsuz etkisi 

 Uludağ Milli Parkı ve doğanın tahrip edilmesi 

 Yeni yapılaşmaların tarihi çevre ve Uludağ siluetine olumsuz etkisi 

 Sabiha Gökçen’in Bursa Yenişehir Havaalanını atıl hale getirmesi 
 

  GÜÇLÜ YÖNLER-SANAYİ-MADEN-TARIM 

 

 AB uyum çerçevesinde mevcut mevzuatın düzenlenmesi doğrultusunda,  Bursa BŞ 
Belediyesi’nin uluslararası düzeyde proje ve bağlantılara başlamış olması 

 Sanayi birikimi ve altyapısının oluşmuş olması 

 Nitelikli işgücü potansiyelinin bulunması 

 Rekabet gücüne sahip sanayi tesislerinin mevcudiyeti  

 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen markaların kentte yer seçimi 

 Küçük sanayi sitelerinde uzmanlaşma 

 Yığılma ekonomileri nedeni ile örgütlenme şansının olması 

 Üniversite ve Teknoparkın sanayi sektörüne destek verme potansiyeli 

 Tarım potansiyeli çok yüksek, her türlü tarımsal üretime uygun ova topraklarının varlığı 

 Tarımsal üretime, sulu tarıma ve organik tarıma uygun tarımsal potansiyeli yüksek arazilerin 
varlığı, bölgesel dağılımının uygunluğu 

 Tarımsal üretimle uğraşan üreticilerin özellikle ova üreticilerinin bilgi ve teknoloji kullanma 
seviyelerinin yüksek oluşu 

 Bursa İli tarım ve hayvancılığının bilimsel çalışma ve teknolojik gereksinimlerine yanıt 
verebilecek, sorunlarını çözebilecek, Ziraat ve Veterinerlik Fakültesine sahip güçlü bir 
üniversitenin bulunması 

 Çiftçi örgütlerinin varlığı ve tarım kooperatiflerinin aktif olması 

 Tarımsal sanayinin varlığı, gelişmişliği, bölgesel dağılımının uygunluğu 

 Bahçe ve tarla ürünlerinde ve hayvancılıkta yüksek verimlilikle çalışan işletmelerin varlığı 

 Üretilen tarımsal ürünlerin ihraç edilme altyapısının gelişmişliği, potansiyelinin yüksekliği ve 
marka ürünlerinin varlığı 

 

  ZAYIF YÖNLER-SANAYİ-MADEN-TARIM 
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 OSB ve sanayi alanları dışında sanayi yapılaşmasını önleyecek yasal bir düzenlemenin 
olmaması, mevzuatta eksikliklerin bulunması 

 Belediyelerin mücavir alanı, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile İl Özel idaresinin yetki 
alanlarında sanayi tesisi kurulmasına izin vermeleri, belediyelerin imar planları ile yeni sanayi 
alanları açmaları  

 OSB'den önce kurulmuş sanayi tesislerinin OSB'ye taşınması için sanayiciye herhangi bir 
destek verilmemesi 

 Belediyelerin sorumluluk alanlarındaki sanayi tesislerini gelir kaynağı olarak görmesi 

 Arazi sahibi yatırımcıların yatırımlarını sanayi alanları dışında kendi arazilerinde yapma isteği 

 OSB sınırları içinde antrepo ve depolara ayrılan alanın  %10 ile sınırlı olması 

 Planlı sanayi alanlarının oluşturulurken; Pazara uzaklık, sanayi için hizmet sağlayan tesis ve 
birimlere diğer sanayi alanlarına, depolara,  konut dışı kentsel çalışma alanlarına uzaklık, 
istekler doğrultusunda kurulması sebebiyle yatırımcıların sanayi alanları dışına yönelmesi 

 OSB'de aidatların ve ortak giderlerin yüksek olması 

 Kentin kendi markalarını üretmede yetersiz kalması 

 Yönetim merkezlerinin İstanbul’da yer alması 

 Kurumlar arası işbirliği eksikliği 

 Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmemiş olması 

 Çevre sorunları ile ilgili yasal mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanamaması 

 Lojistik Alanların eksikliği, yeterli depolama alanı olmaması 

 Maden ve taşocağı arama ve işletme ruhsatlarında mevzuatta açıklar bulunması 

 Yetersiz yurtdışı tanıtım nedeni ile iş amaçlı yabancı ziyaretçilerin istenilen oranda gelmemesi 

 Maden alanlarının büyük çoğunluğunun orman alanlarında bulunması 

 Sanayide teknoloji kullanımının azlığı 

 OSB’lerde altyapı tamamlanmadan sanayi tesislerinin yerleşebilmesi   

 Ucuz sanayi arsası bulunmaması 

 Orta ölçekli sanayinin yer seçmekte zorlanması 

 Arıtma tesislerinin çalıştırılmaması  

 Maden arama ruhsatı alınabilmesi için kolaylıkla ÇED raporunun alınabilmesi   

 Maden suyu çıkarmak ve tesis haline getirmek için imar izni veren kurumların bulunmaması 

 Maden ocağı açabilmek için ciddi bürokratik engellerin bulunması   

 Maden ocakları terk edilirken, o alanın rehabilite edilmesi, peyzaj düzenlemesi yapılmaması 

 Çıkarılan madenler işlenememesi, hammadde olarak yurtiçi ve yurtdışına gönderilmesi      

 Denetim ve kontrol yetkin kişilerce yapılmaması 

 Planlamada sanayi için baz alınacak somut rakamların eksikliği; yoğunluk hesabı, sanayi 
türüne bağlı verilerin olmaması  (tekstil: 400kişi/ha, dokuma:150 kişi/ha gibi ) 

 Soğuk hava depolarının nerelerde ne kapasitede yapılacağı belirsiz olması 

 “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” tanımının belirgin olmaması 

 Bursa’nın tek merkezli bir kent olması 

 Bursa’daki birçok OSB’nin kaçak sanayi alanları sonrasında OSB olması,  Siyasi 
baskılarla/kararla organize sanayi bölgesi halini alması (Akçalar, Hasanağa vb.) 

 1998 ÇDP’ de maden ocaklarının nasıl yapılacağı kararları var ama nerede yapılacağı kararının 
verilmemiş olması 

 Toprak kalitesi ve verimliliğin düşmesi 

 Korunması gereken varlıkların korunamaması 

 Çevre sorunları, doğal yapının tahribatı ve geri dönüşümünün olmaması 

 Sanayi verimsiz topraklarda, planlı olarak ve değerler korunarak gelişmemesi 

 Hangi sanayi tesislerinin yan yana olabileceği konusu büyük önem taşımaktadır. Özellikle gıda 
sanayi açısından bu durum önemli, sanayi alanı veya lejantı görerek kurulan gıda tesisinin 
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yanına tavuk çiftliği veya otomotiv sanayi yerleşebiliyor.  Buna karşı hiçbir engel 
bulunmamaktadır 

 Bursa’daki maden ocaklarında Bursalı olmayan işçiler çalıştırılması 

 Planlarda olası maden ocaklarının yerleri bilinememekte ancak, nerelerde maden aranamaz 
bu kesinlikle belirtilmemiş olması   

 Tarımsal araziler üzerinde yapılan hayvancılık tesisleri ile ilgili hiçbir kısıtlama getirilmemiş 
olması. İşletme olduğu için yapılaşmaya izin veriyor olması 

 Tarımsal işletmelerin çoğunun ekonomik gelir sağlayacak işletme büyüklüğünün altında oluşu 
nedeniyle girdi, finansman, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji kullanımının yetersizliği 

 Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı alanlara ait arazilerin sulama ve drenaj gibi alt yapı 
sorunlarının çözülmemiş, basınçlı ve kapalı sulama sistemlerine geçilmemiş olması 

 Uluslararası standartlarda birçok ürünün yetiştirilme ve ihraç potansiyeli olmasına rağmen, 
üretim, kontrol ve ihracat organizasyonu eksikliği nedeniyle özellikle Avrupa pazarlarına 
girilememesi  

 Tarımsal ürünlerin ihracatında, katkı ve kalıntı analizi yapan laboratuvarların eksikliği ve 
mevcut laboratuvarlardaki akredite eksikliği 

 Kooperatif ve birliklerin üretim, pazarlama, tarım politikalarının oluşturulması süreçlerinde 
etkili olamamaları, bu süreçlerde birlikte iş yapma, ortak karar alma ve hareket etme 
kültürlerinin zayıf oluşu 

 Yem bitkileri ekim alanlarının az olması girdi maliyetlerinin artmasına ve hayvancılıkta 
yetersiz beslenme nedeniyle verim düşüklüklerine sebep olması 

 Küçükbaş hayvan varlığının çayır mera alanlarındaki yetersizlik, verimsizlik ve girdi 
maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle azalması  

 Ülkesel ve bölgesel Tarımsal arazi kullanım planlarının olmaması, İl’in fiziksel, ekonomik ve 
sosyal koşullarına uygun sürdürülebilirliği destekleyen üretim alanlarının, bitki ve hayvan 
çeşitlerinin belirlenmemiş olması  

 Eğitim, teknik destek azlığı ve en önemlisi sosyal alışkanlıklar ve maliyetler nedeniyle tarım ve 
hayvancılığın geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi 

 

  FIRSATLAR-SANAYİ-MADEN-TARIM 

 

 Ülkede sanayi sektöründe kentin marka değerinin yükselmesi 

 Ülkede Makine ve imalat sektörünün (metal işleme, tarım, marangoz makineleri üretimi vb.) 
ilk sırada gelen önemli sektörlerden olması 

 Ülkede Gıda sanayinin gelişen ikinci sektör olması 

 Ülkede Mobilya sektörünün ise stratejik bir sektör olması 

 OSB dönüşüm ve ıslah projeleri yapılabilme potansiyeli taşıması ve TOKİ’nin bu konu devreye 
girebilme ihtimali 

 Yeni ortaya çıkan bir sektör olan geri dönüşüm sektörünün Bursa’da yer alabilme olasılığı ve 
böylece sanayi atıklarının yok edilebileceği böyle bir tesisin yer seçmiş olması (ör: İZAYDAŞ) 

 Islah OSB Kanunu’nun çıkmış olması 

 Tarım Makinaları Fuarı  & Gıda Fuarı gibi birçok önemli fuarın Bursa’da yer seçmeye başlamış 
olması 

 Tarımsal ve hayvansal üretimde kendine yeterliliğin, yeterli ve kaliteli gıda üretiminin 
öneminin anlaşılmış olması nedeniyle tarıma ayrılan kaynakların ve desteklerin artacak olması 

 Tarım ve hayvancılıkta üretim ve verimlilik artışının sağlanması için uygun koşulların ve 
yatırım potansiyelinin varlığı 

 Tarımsal üretimde yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişim ve satış olanaklarının artması 

 Tarımsal üretimde marka ürünlerin bulunması ve yenilerinin oluşturulma altyapısının ve 
potansiyelinin bulunması  
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 Bölgede tarım ve hayvancılığın sanayiye önemli bir hammadde ve girdi sağlaması, Bitkisel 
üretimde önemli yere sahip Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, Karacabey ve Bursa Ovaları, sulu 
tarım arazileri, özel ürün yetiştirilen alanlar, sulama amaçlı kullanılan su kaynakları ile 
bunların havzaları ve göllerin koruma alanlarının korunmasına ilişkin ilkelerin benimsenmiş 
olması 

 Gelişme alanlarının tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak belirlenmesi, 
sanayi alanlarının tarımsal toprak niteliği düşük olan alanlarda OSB olarak belirlenmesi gibi 
kararların gelişmeye ilişkin ilkeler olarak benimsenmiş olması 

 

  TEHDİTLER-SANAYİ-MADEN-TARIM 

 

 Ucuz işgücü çalıştıran ülkelerle (Hindistan, Çin gibi) rekabet edememe, kayıt dışı ekonominin 
yarattığı haksız rekabet 

 Nerelerde maden arama ruhsatı verilmemesi gerektiği hususunun ortaya konulmamış olması 

 “Islah OSB” kavramının, ıslah imar planı mantığı ile yapılıyor olması 

 Bir sanayi işletmesi arıtma tesisini kurmadan ve devreye sokmadan tesise faaliyet izni 
verilmesi, kontrolünün yapılmaması 

 Maden arama ruhsatı çok kolaylıkla verilmesi ve kolaylıkla ÇED raporunun alınabilmesi.  
Devletin merkez teşkilatları tarafından su kaynakları, sit alanları vs. gözetilmeden maden 
neredeyse ona arama, işletme ruhsatı vermesi 

 İzmit Körfez Köprüsü Bursa’ya olan sanayi baskısını arttıracak olması 

 Bursa’da ulusal deniz ve demiryolu bağlantılarının zayıf olması   

 Ulusal olmayan Dünya bankası ve İMF, AB Güdümlü tarım politikaları, tarımsal üretimde 
desteklerin yetersizliği ve girdi maliyetlerinin yüksekliği, tarımsal üretimin besleyen 
barındıran gücünden yoksun olması nedeniyle üreticilerin artan biçimde tarım sektöründen 
uzaklaşması, tarım sektörünün yabancılaşması 

 Tarımsal üretimde sulama, drenaj ve toplulaştırma projelerinin yavaş ilerlemesi, ayrıca söz 
konusu projeleri uygulayacak, hızlandıracak bir kamu kurum ve kuruluşunun bulunmaması 

 Bitkisel üretim ağırlıklı üretimin tarımın diğer üretim dallarında (hayvansal üretim gibi ) 
gelişmeyi ve yatırımı engellemesi 

 Zeytinlik alanlarının yerleşim, rekreasyon kullanımları, yeni altyapı ve ulaşım aksları yapılarak 
yok edilmesi 
 

  GÜÇLÜ YÖNLER-LOJİSTİK 

 

 Lojistik maliyetlerini azaltacak arazi kullanım ve lojistik imkânların varlığı 

 Yolcu iskelesi ve yük limanları 

 Gelişmeye açık havaalanı 
 

  ZAYIF YÖNLER-LOJİSTİK 

 

 Limanlara demiryolu bağlantısının kurulmamış olması 

 Liman altyapısının yetersizliği ve deniz ulaşımının yeterince kullanılmaması 

 Liman- konut alanları yakınlığı 

 Lojistik olanaklar- sanayi- serbest bölge uzaklığı 

 Havaalanına kentten erişebilirliğin zor olması 

 İstanbul’a yakınlığın havayolunun kullanımını olumsuz etkilemesi 

 Yük taşımacılığının yalnızca karayoluna bağlı olması 

 Karayolu altyapısının, demiryolu, lojistik altyapısı, lojistik planlaması ve yatırımlarının eksikliği 

 Gemi atıklarının karayolu ile transfer edilmesi 
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  FIRSATLAR-LOJİSTİK 

 

 Yeni liman gelişiminin ve deniz ulaşım seferlerinin gündemde olması 

 Havaalanının yolcu ve yük taşımacılığında etkin kullanılması için araştırma ve çalışmaların 
yapılması 

 Karayolu ulaşımında kentin ülke, bölge ve uluslararası ana ulaşım güzergâhları üzerinde 
bulunması 

 Ulusal ölçekte karayolu ulaştırma projesinin varlığı 

 Demiryolu ulaşımında uygulamalı gelişmelerin yaşanması 

 Bandırma ya da bölge içerisinde yapılabilecek RoRo iskelesinin demiryolu bağlantısı ile 
ilişkilendirilebilecek olması 

 Gemport Limanı içinde intermodal demiryolu istasyonu için yer ayrılmış olması 

 Bursa’nın ihracattaki payının yüksek olması nedeniyle lojistik açıdan avantajlı bir konumda 
olması 

 Günümüz küresel büyüme ve borç krizlerinin çözümü çabalarında, kamusal yatırımların 
yönlendirilebileceği anahtar sektör olarak kabul görmüş olan yaklaşımların varlığı 

 

  TEHDİTLER-LOJİSTİK 

 

 Deniz ulaşımındaki gelişimin karayoluna ek yükler getirecek olması 

 Havayolu kullanımı açısından İstanbul’a yakınlık 

 Otoyol ve hızlı demiryolunun havayoluna olası olumsuz etkileri 

 Bölgesel kararların Bursa ile birlikte alınmaması 

 Ekonomik dalgalanmalar 
 

13.1.6. Konut ve Yaşam Kalitesine ilişkin değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
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 

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 
 

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  
   

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) 
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 Bursa ilçelerinde mevcut bina stokunun yaklaşık yarısının 1980 sonrasında yapılmış olması 
(TUIK) 

 Bursa il genelinde konutların dörtte üçünden fazlasının 3-4 odalı olması (TUIK) 
 

  ZAYIF YÖNLER 

 
PLANLAMA SÜRECİ 

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 
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 

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 
Yapılaşma yoğunluğunun yüksek olması ve çevre kalitesinin düşüklüğü 

 Yapılaşma yoğunluğunun yüksek olması (özellikle merkez ilçeler ve İnegöl’de)ve bunun 
yaşanabilir alan standartlarını düşürmesi  
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 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) 

 
SOSYAL DONATI ALANLARI 

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 
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) 

Demografik yapının göçlerden olumsuz etkilenmesi 

 Etnik ve kültürel kutuplaşma isteği  

 Göçün toplumsal çeşitliliğe yeterince etki yapmaması (daha çok mavi yakalıların gelmesi) 
 

  FIRSATLAR 

 
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 
  

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  

 
 

Tarihsel Kimlik Özelliklerine Toplum Tarafından Değer Verilmesi 

 Geleneksel dokunun olduğu alanların yaşatılıyor olması  

 Bursa’da kullanılabilecek endüstri mirasının bulunması 
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  TEHDİTLER 

 
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 siluet, 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 

 
Toplumsal/mekansal dışlamaya karşı alınan önlemlerin olmaması 

 Toplumsal dışlanma ayrışma ve güvenlik sorunlarının oluşma ihtimali 
 

13.1.7. Ulaşım ve Altyapıya ilişkin genel değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 

 Yolcu iskelesi ve yük limanları 

 Gelişmeye açık havaalanı 

 Kent içi ulaşım çalışmalarının sürdürülmesi 

 Ulaşım bilgi sisteminin kurulması 

 Trafik yönetim merkezinin kurulması 

 Güçlü sivil toplum kuruluşları 

 İyi bir su ve atık su altyapısının olması 

 Altyapı Master Planının yapılması hedeflenmesi 

 Enerji kaynaklarının (su, rüzgar) varlığı 

 Enerji üretim firmalarının varlığı 

 Nabucco projesi ile Bursa’nın enerji koridoru konumunda yer alacak olması 
 

  ZAYIF YÖNLER 
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 Limanlara demiryolu bağlantısının kurulmamış olması 

 Liman altyapısının yetersizliği ve deniz ulaşımının yeterince kullanılmaması 

 Liman- konut alanları yakınlığı 

 Havaalanına kentten erişebilirliğin zor olması 

 İstanbul’a yakınlığın havayolunun kullanımını olumsuz etkilemesi 

 Dağ bölgelerindeki teknik altyapı yetersizliği 

 Bütüncül/ entegre ulaştırma ağının olmaması, 

 Toplu taşıma altyapısının ve güzergahlarının yetersizliği 

 Hizmet/ talep dengesizliğinin kent içi trafiğini olumsuz etkilemesi 

 Kentsel estetik yetersizliği 

 Planların uygulanmaması 

 Üst- alt ölçekli plan uyumsuzluğu 

 Şişeleme tesislerinin kaynak sularını tüketmesi 

 İlçelerde katı atık tesislerinin yetersizliği 

 Limanlar bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının ve arıtma/ bertaraf tesislerinin 
olmaması 

 İletişim altyapısının etkili kurulmamış olması 

 Rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin zayıflığı 

 Elektrik üretiminin ithal doğalgaz odaklı olması 

 Su kaynaklarının ve çöpün enerji üretiminde yeterince kullanılamaması 

 Enerji hatlarının yer üstünde olması 
 

  FIRSATLAR 

 

 Yeni liman gelişiminin ve deniz ulaşım seferlerinin gündemde olması 

 Havaalanının yolcu ve yük taşımacılığında etkin kullanılması için araştırma ve çalışmaların 
yapılması 

 Karayolu ulaşımında kentin ülke, bölge ve uluslararası ana ulaşım güzergahları üzerinde 
bulunması 

 Ulusal ölçekte karayolu ulaştırma projesinin varlığı 

 Demiryolu ulaşımında uygulamalı gelişmelerin yaşanması 

 Güçlü sivil toplum 

 Altyapı koordinasyonunu sağlayan yasaların olması 

 HES yatırımları ve özel enerji santrallerine özel sektörün ilgisi 
 
 

 

  TEHDİTLER 

 

 Deniz ulaşımındaki gelişimin karayoluna ek yükler getirecek olması 

 Havayolu kullanımı açısından İstanbul’a yakınlık 

 Kent içi ulaşım sorunlarının bölgesel rekabete olumsuz etkileri 

 Otoyol ve hızlı demiryolunun havayoluna olası olumsuz etkileri 

 Bölgesel kararların Bursa ile birlikte alınmaması 

 Kaçak, düzensiz yapılaşma 

 Altyapı çalışmalarında koordinasyonun sağlanamaması 

 Elektromanyetik kirliliğin yerleşim alanlarına yakınlığı 

13.1.8. Kentsel Risklerin Değerlendirilmesi 
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  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Acil durum yönetimi çerçevesinde yapılan hazırlıklar 

 Hava ambulansının varlığı 

 Acil Durum Planının yapılmış olması ve bu kapsamda çadır alanları ve açık alanların kısmen 
belirlenmiş olması. 

 Alınan önlemler sonucunda yangın sayılarının azalması 

 Mahallerde afet gönüllüleri (MAG) faaliyetlerin varlığı 
 

İl genelinde doğal afet haritalarının mevcut olması 

 İl genelinin plan amacına uygun ayrıntıda, güvenilir, Jeoloji, Jeomorfoloji, Su Kaynakları 
(Hidroloji ve Hidrojeoloji), Maden ve Enerji Kaynakları, Tehlike oluşturan Doğal Afetlere 
(Deprem ve Heyelan) ilişkin sayısal harita ve analizlerinin hazırlanmış olması (Tehlike 
haritaları) 

 
Çevrenin korunmasına ilişkin politikalar geliştirilmesi, yönetmeliklerin uygulanması, sivil 

girişimlerin varlığı 

 Çevre bilincinin artması için yapılan çalışmalar 

 Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile ısınma amaçlı yakıtların özelliklerinin belirlenmiş 
olması ve denetlenmesi 

 Araçlarda daha kaliteli yakıtların kullanılma zorunluluğunun getirilmesi (Örneğin kırsal 
motorin ve kurşun içeren benzinin yasaklanması) 

 Sanayilerin genellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) toplanmış olması 

 Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasının bir politika olarak benimsenmesi ve konut ve 
sanayide doğalgaz kullanımının giderek artması 

 Çevre yolunun hizmete açılması ile şehirdeki araç yükünün azalması 

 Bursa için temiz hava planı çalışmalarının başlatılması ve hava kalitesi parametrelerinin 
düzenli olarak ölçülmesi  

 Bursa’nın hakim rüzgarı olan lodosun hava temizleme etkisi 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Stratejik Gürültü Haritası Hazırlama Projesi 
kapsamında gürültü açısından sorunlu alanların saptanması ve hazırlanacak eylem planlarında 
gürültü azaltıcı ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi 

 “Havza bazlı yönetim" ilkelerinin benimsenmeye başlanması ve havza Yönetim Planları ile iyi 
kalite su temini için sanayi kuruluşlarına atık su arıtma tesislerinin iyileştirme zorunluluğunun 
getirilmesi 

 Kent Konseylerinin varlığı 
 

Ulaşım ve altyapı tesislerinin sayısında artış olması 

 Bursa’nın ulaşım problemlerini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar  

 Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin nicelik ve niteliğinin son yıllarda artış 
göstermesi, (2006 yılında Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ileri arıtmalarının 
tamamlanması, Demirtaş OSB arıtmasının yapılmış olması ve ayrıca Çalı, Hasanağa ve Kayapa 
gibi ilçelerin arıtmalarının BUSKİ’ye devrolması nedeniyle Nilüfer Çayı su kalitesinin 
iyileşmesi) 

 Atıksu geri kazanımı ve tekrar kullanımına yönelik özellikle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) 
ait atıksu arıtma tesislerinin kurulması yönünde çalışmaların başlatılması 

 Evsel atık depolama alanının varlığı 

 Ruhsatlı hafriyat depolama alanları  

 Bursa’da bir Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kurulması 
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Bursa ilinde enerji rezervlerinin bulunması 

 Enerji üretimine uygun risk durumda kullanılabilecek kömür kaynak potansiyeli 

 Yenilenebilir nitelikte geliştirilebilir jeotermal kaynak potansiyelinin saptanmış olması 

 Yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar) potansiyeli 
 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Afet (deprem, heyelan, sel gibi doğal tehlikeler ve teknolojik tehlikeler) riski taşıyan bölgelerde ve 

hassas doğal alanları tehdit eden plansız ve denetimsiz yapılaşmaların varlığı 

 Kent merkezlerinin deprem riski ve zemin sıvılaşma tehdidi altında olması, (Bursa kent 
merkezi, Gemlik, Mudanya, İnegöl, İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa  ve Karacabey) 

 Sel ve Taşkın alanlarının olması (Osmangazi- Cilimboz deresi Hulkibey cad, Hamzabey, Göksu 
deresi, Gölyazı, Karacabey Uluabat Susurluk deresi, Nilüfer deresi, Altınşehir- Özlüce, Kınık, 
Aksu deresi, Orhaneli Kızılcık deresi, Keles Pınarcık,  Akdere, Karapınar , Gemlik Karsak ve 
Çakal deresi, Kocadere, İnegöl Kalburt ve Bedre deresi) ve bu alanlarda yasal ve yasal dışı 
yapılaşma olması 

 Heyelan bölgelerinde plansız yapılaşma (İnegöl’ün güneyi, Gemlik Manastır, Fevziye, Katırlı, 
M.Kemalpaşa, Keles) 

 Kıyı alanlarında düzensiz yapılaşma 

 Kent nüfusunun hızla artması sonucunda verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, plansız 
sanayi ve yapılaşma ve kentsel kökenli atıkların tarım alanlarını kirletmesi 

 Kontrolsüz gelişen ve plan değişiklikleriyle izin verilen sanayi ve depolama alanlarının 
bulunması 

 
Yeraltı ve yüzey su, toprak ve hava kirliliği ve denetimsizlik 

 

 Yeraltı ve yüzey suyu kirliliği (Özellikle yüzeye yakın yeraltı suları) 

 Kıyı alanlarında su kirliliği  

 Kentsel ve endüstriyel atıksu miktarının (özellikle tekil endüstrilerden kaynaklanan) tam 
olarak bilinmemesi, Çınarcık-Nilüfer Barajlarındaki kirlilik 

 Atık suların arıtılmadan yeraltı ve yüzey sularına deşarjı, denetim sisteminin kurulmaması, su 
ve atık su geri kazanımının yapılmaması 

 Kent içinde faaliyet gösteren işletmelerin kontrolsüz deşarjlarının sonucunda kirlenmekte 
olan yüzey sularının sulama suyu olarak kullanılması sonucunda toprak kirliğinin meydana 
gelmesi ile tarımsal ürünlerde ve denizlerde ağır metallerin birikmesi 

 Kullanılan yer altı sularının tam olarak kayıt altına alınmaması ve özellikle sanayide aşırı yer 
altı suyu çekimi  

 İzleme çalışmaları kapsamında ölçümü yapılan kirlilik parametrelerinin yetersiz olması ve 
sürekli olarak izlenememesi  

 Uluabat Gölü ve İznik Gölü su kalitelerinin giderek kötüleşmesi 

 İçme suyu havzalarında yer alan işletmelerin arıtılmaması 

 Arıtma tesislerinin verimsiz işletilmesi  

 Denetimsiz işletilen mermer ve maden ocaklarının varlığı 

 Denetimsiz açılan ve işletilen jeotermal kuyular  

 Hidroelektrik santrallerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin net olarak ortaya 
konmaması, 

 Ovaakça doğal gaz çevrim santralinin Uludağ’a olumsuz etkisi  

 Düşük kaliteli yakıt kullanımı 

 Yerleşme alanlarının genişlemesi, yoğunlaşması ve araç sayısındaki hızlı artışın yarattığı hava 
kirliliği 
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 Yüksek katlı yapılaşmadan dolayı hava hareketlerinin baskılanması, 

 OSB’lerin kent içinde kalmış olmaları ve buradan kaynaklanan atık gazların seyrelmeye fırsat 
bulamadan insanlara ulaşması 

 OSBlerden dolayı oluşan trafik yoğunluğunun meydana getirdiği hava kirliliği ve OSB’lerde 
oluşabilecek patlama/yangın vs. sonucu oluşacak kirlilik 

 İlçelerin çoğunda meteorolojik ve hava kalitesi ölçüm cihazlarının bulunmaması  

 Bursa’da jeotermal, güneş, rüzgar vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının hava kirliliğini 
önlemek amacıyla etkin hale getirilmemesi 

 
Ulaşım ve altyapı ve belediye hizmetlerinin yetersizliği 

 Genişleyen mücavir alan sınırları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin karşılaştığı finans ve 
kalifiye personel problemlerinin bulunması  

 Belediye ve ilgili kamu kuruluşlarındaki denetim elemanı sayılarının yetersiz olması 

 Toplu taşımanın yaygın kullanımının istenen seviyeye ulaşmaması 

 İlçelere ait kentsel ve endüstriyel atıksu, katı atık envanterinin bulunmaması veya istenilen 
seviyede olmaması  

 İlçelerde altyapı tesislerinin yetersizliği 

 Lineer kent makroformu nedeni ile alternatif ulaşım yollarının geliştirilememesi 
 

Tehlikeli maddelerin depolanma, yok edilme veya yeniden kazanım tesislerinin eksikliği ve atık 
yönetim planının olmaması 

 Tehlikeli endüstriyel atık ürünlerin varlığı, depolama ve yayılabilme tehlikesinin olması  

 Risk altında bulunan tehlikeli madde depoları ve bunların oluşturacağı riskler ( Marmara 
Kimya sanayi,  BP, Gemlik Azot örnekleri) 

 Üretim potansiyeli ile tehlikeli atık beyan miktarları arasında tutarsızlık olması sebebiyle 
Bursa’nın gerçek tehlikeli atık miktarı bilinmemesi  

 Bursa için uzun yıllardır detaylı bir atık yönetim planının olmayışı, pil, akü, atık yağ, atık 
bitkisel yağ, elektronik atıklar boya sanayi vd. özel atıklarla ilgili tüm şehri kapsayan sistemin 
oluşturulamaması 

 Kentte arıtma çamurlarının miktarlarının tam olarak bilinmemesi ve yok edilmesi için 
herhangi bir nihai bertaraf alternatifinin bulunmaması 

 Tehlikeli atık ara depolama tesislerinin olmaması 

 Büyükşehir dışındaki ilçelerde vahşi depolama sahalarına atıkların depolanmasına devam 
edilmesi  

 Katı atık ara transfer istasyonlarının olmaması 

 Atıkların kıyı alanlarına denetimsiz olarak deşarjı 
 

Afet ve acil durum yönetimi açısından zayıflıklar 

 Yüksek katlı yapılarda yangına müdahale zorluğu 

 Açık toplanma alanlarına erişim yetersizlikleri  

 Yerleşim alanlardaki hidrantların acil durumlarda kullanımını engelleyen durumlar 

 Acil durumlarda itfaiye araçlarının çalışmasını engelleyen dar yolların bulunması  

 Acil durum yönetimi için gerekli temel eğitimin ücretlendirme politikaları nedeniyle 
alınamaması 

 
 
 

  FIRSATLAR 
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Yönetim ve planlamayı yönlendiren mevzuatın ( kanun, yönetmelik, tüzük vb) varlığı ve Yeni 
yönetmelikler ile çevreye olan duyarlılığın arttırılması ve bunun yapılan çalışmalara yansıması 

 AB’ye uyum mevzuatı ve AB sürecinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikler nedeniyle doğal 
kaynakların bozulmasının önüne geçilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde her 
türlü finansal kaynağın harekete geçirilmesi, teknoloji transferi, su altyapısı için kapasite 
geliştirilmesinin desteklenmesi, Uluslararası kuruluşlara üyelikler, uluslararası sözleşmelere 
atılan imzalar (örn; RAMSAR)  

 Mahalli idareler ile İl Özel İdaresinin stratejik planlarının hazırlanmış olması 

 AB sürecinde yürürlüğe giren yönetmeliklerle sanayi kuruluşlarının çevre izni alması 
zorunluluğunun getirilmiş olması, kalitenin iyileştirilmesi 

 Atığın artık kurtulmak istenen bir madde olmaktan çok katma değeri olan bir ürün olarak 
algılanmaya başlanması  

 Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmaların başlatılması 

 Endüstriyel atıksuların geri kazanılarak tekrar proses suyu olarak kullanılabilirlik bilincinin 
sanayicilerde oluşmaya başlaması 

 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak taşıtlardan, konutlardan ve sanayi tesislerinden oluşan 
emisyonların azalması ve daha kaliteli yakıtların kullanılması yönünde çalışmaların olması.  

 Geri dönüşüm, geri kazanım ve enerji amaçlı geri kazanım alternatiflerinin önemli bir 
ekonomik fayda potansiyeli taşıması 

 

  TEHDİTLER 

Bursa ilinde deprem ve heyelan tehlikesi olması 

 Deprem Tehlikesi: Bursa il sınırları içinde özellikle alüvyon ovalarındaki ( Bursa, Gemlik, İznik, 
İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa) yerleşim merkezlerinin, yüksek risk doğurabilecek (can 
ve mal kaybı) Aktif Fay Kuşakları ile kesilmiş, zemin büyütme ve sıvılaşma potansiyeli yüksek 
Deprem Tehlike Bölgeleri içinde yer almaları 

 Heyelan Tehlikesi: Özellikle İnegöl ovasının güney yamacında diri faylar arasında yer alan 
Miyosen çökelleri (çimentosuz ve/veya zayıf çimentolu, kumtaşı, silttaşı, konglomera, 
kireçtaşı ardalanması) üzerinde yoğun olarak aktif ve pasif heyelan kütlelerinin bulunması ve 
Gemlik ilçesinin güneydoğusunda yayılım gösteren Eosen flişi (kumtaşı, silttaşı, şeyl) ve 
volkanit (ayrışmış andezit, aglomera, tüf) birimlerinde aktif heyelan tehdidinin bulunması 

 Potansiyel heyelan alanlarında yapılacak denetimsiz teknik girişim ve sulama faaliyetleri ile bu 
alanların aktif heyelan bölgelerine dönüşme tehlikesi 

 
Ulaşım, altyapı ve diğer projelerinin olumsuz çevresel etkileri ve ikincil tehlike oluşturma olasılığı 

 Çevre yolunun olumsuz çevresel etkileri  

 Ankara –Bursa Otoyol projesinin çevresel etkileri 

 Genişleyen hizmet alanı için gereken altyapı ihtiyacının uzun vadede karşılanacak olması, 

 Havaalanının kent içinde yeniden işler hale gelecek olmasının olumsuz etkileri 

 Sanayi tesislerindeki artışın yaratacağı gürültü kirliliği 

 Araç sayısının artışı ile şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gürültü sorunu  

 Demiryolu ulaşımına yeteri kadar önem verilmemesi 

 Giderek artan sayıda yapılan baz istasyonları 

 Yeni yapılacak ya da yapılması planlanan katı atık bertaraf ve atık su arıtma tesisleri için 
uygun yer seçiminde yaşanan zorluk ve uygulamada yaşanan problemler  

 Hızlı nüfus artışıyla oluşan kontrolsüz ve plansız kentleşme ve sanayileşme 

 Tarımsal faaliyetlerin ve sanayinin iç içe yer alması, tarımsal alanda yeni sanayi bölgelerinin 
açılmaya devam etmesi 

 Halen organize sanayi bölgelerinde kullanılmayan birçok işletmenin olması 
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 Konut ve sanayi alanlarının iç içe olması nedeniyle oluşan tehlikeler (Osmangazi Emek 
mahallesi, Küçübalıklı,- Yıldırım Arabayatağı, Samanlı, Panayır, Gürsu, Kestel BESOB, İnegöl 
Akhisar ve mobilya sanayi bölgesi, Mahmudiye Mah. Gemlik) 

 
Çevreyi olumsuz etkileyen ve tehdit oluşturan maden işletmelerinin denetimsizliği 

 Çevreye zarar veren madencilik – işletme sahasındaki denetimsizlik 

 Kömür havzalarında yer alan, Keles-Harmanalan ve Bıyıkalan köy yerleşimleriyle, kömür 
işletmelerinin olumsuz etkileşimlerinin bulunması  

 İçme suyu havzalarında özellikle Doğancı ve Çınarcık barajlarını besleyen akarsu vadilerindeki 
Bloktaş (mermer) ocaklarının işletme atıkları fiziksel kirliliğe neden olması  

 Bursa il merkezindeki, Çekirge ve Kükürtlü Termal su bölgelerinde daha önce yaşandığı gibi 
denetimsiz Jeotermal sondaj kuyularının açılması ile var olan sıcak su kaynaklarının olumsuz 
yönde etkilenmesi 

 Özellikle Bloktaş (Mermer) üretiminin yoğun olduğu (K.M.Paşa ilçesi kuzeyi, Uluabat Gölü 
güneyi) alanlarının Orman Arazisi vasfı taşıması ve buradaki bazı üretim faaliyetlerinin orman 
arazindeki bitki örtüsüne zarar vermesi, fiziksel ve görsel kirlilik oluşturması 

 Ocak üretim çukurlarının derinleştirilmesi ile bölgedeki yeraltı su seviyesinin düşmesi ve su 
kaynaklarının olumsuz yönde etkilenme olasılığının bulunması 

 Kestelek çayı yatağında işletilen ETİ Maden’e ait Bor işletmesi atıklarının, akarsular ve yeraltı 
sularını kirletme açısından bir tehdit oluşturması 

 Denetimsiz patlatmalı üretim yapılan özellikle kırmataş ocaklarında; toz, gürültü, hava şoku, 
yer sarsıntısı ve araçları aşırı yükleme, trafik yoğunluğu gibi çevre ile olumsuz etkilerin ortaya 
çıkarılmış olması 

 Ocak açma faaliyetleri sırasında verimli üst toprak tabakasının korunmaması, özellikle 
düzensiz oluşturulmuş ocak pasalarındaki duyarsızlıklar ve bu yolla erozyon ve siltasyon 
tehditlerinin ortaya çıkması   

 
Kuraklık durumunda su teminde yetersizliğin ortaya çıkma olasılığı 

 

13.1.9. Yönetişime İlişkin Değerlendirmeler 

 

  GÜÇLÜ YÖNLER 

 
Katılım ve işbirliği deneyiminin, becerisinin ve geleneğinin tarihsel bir sürece dayanarak gelişmiş 

olması 

 1998 İl Çevre Düzeni Planı’nın merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yapılan bir 
protokolle gerçekleşmiş olması ile çevre düzeni planlama sürecinde işbirliği ve eşgüdüm 
deneyimine sahip olunması 

 Bursa’nın son 10 yıllık katılımlı planlama deneyimin ve yönetişim örneklerinin var olması 
(2000’li yıllarda, İznik depremi sonrasında bir dizi geniş katılımlı planlama çalışması 
gerçekleştirmiş; bu kapsamda yeni kurumsallaşma ve işbirlikleri oluşmuştur. Bunlara örnek 
Proje Yönetim Merkezi, Tartışma Platformları, Kent Konseyi, MAY – Mahalle Afet Yönetimi 
çalışmaları sıralanabilir) 

 Bölgesel çalışmalarda kurumlar arası eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliği örneklerinin varlığı  

 Güçlü bir sivil inisiyatife sahip olunması (yerel halkın geçmiş katılımlı plan deneyimlerinden 
gelen yüksek farkındalık düzeyine sahip olması) 

 Güçlü bir sivil toplum kuruluşları örgütlenmesinin aktif olarak varlığı 

 Aktif Kent Konseyi’nin varlığı (Bursa Kent Konseyi ve İlçe Kent Konseyleri)  
 

Planlama aşamasındaki yerel kurumsal kapasitenin yüksek olması 
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 Belediye ve İl Özel İdaresi gibi yerel yönetim kurumlarında daha önceki planlama 
deneyimlerine katılmış tecrübeli personelin bulunması; bunun yeni planlama dönemi için 
kurumsal kalifiye eleman yeterliliğini sağlaması 

 Planlama aşamasında diğer illere görece daha sistematik ve zengin bir veri altyapısının 
bulunması (harita (plan) altlığının, grafik veriler (temel, sayısal haritalar), yönetilebilir 
görüntülerin ve sayısal kaynakların) 

 Önceki planlama çalışmalarında üretilmiş zengin bilginin oluşmuş olması 
 

Uygulama aşamasında yerel sivil örgütlenmenin denetim mekanizmasını kurabilme kapasitesi 
olması 

 Meslek odalarının planlama sürecine katılımının plan uygulama aşamasında güçlü bir denetim 
mekanizması olarak var olmasını sağlaması 

 Katılımın yerel yönetimlerle desteklenmesi  

 Aktif Kent Konseyi’nin varlığı ve deneyimi (Bursa Kent Konseyi ve İlçe Kent Konseyleri) 
(Bursa’nın kent dinamiklerinin olması)  

 
 

 Belediye ve İl Özel İdaresi gibi yerel yönetim kurumlarında daha önceki planlama 
deneyimlerine katılmış tecrübeli personelin bulunması; bunun yeni planlama dönemi için 
kurumsal kalifiye eleman yeterliliğini sağlaması  

 

  ZAYIF YÖNLER 

 
Yetki paylaşımındaki dengesizliğin uygulamada işbirliğine engel olması 

 Merkezi ve yerel yönetimler arası yetki paylaşımı ve işbirliği anlaşmazlıklarının (örnek: Sanayi 
Bakanlığı’nın uygulamalarının yerelde alınan kararlar ile ters düşmesi; OSB’lerin yerel 
kararlardan bağımsız hareket etmesi) uygulamaları engellemesi ve geciktirmesi 

 Merkezi düzeyde yapılan mevzuat değişikliklerinin yerel kararların uygulanması ile ters 
düşmesi 

 1980’lerde yerel yönetimlere verilen yetkilerin yerelin haklarını tüketmesine fırsat vermiş 
olması; bugün merkezi yetkilerin güçlendirilmesi 

 Farklı yerel yönetimlerin birbirinden kopuk ve çelişen kararlar alması, bunun mekânsal 
düzenleme ve uygulamada kargaşaya ve planın delinmesine neden olması 

 
Katılımın her planlama aşamasında gerçekleşmemiş ve diyaloğun kurulmamış olmasından dolayı 

plan uygulama aşamasında benimsenmeme ve hukuksal yol ile iptal süreçlerinin yaşanması 

 1998 ÇDP kapsamında 1/25.000 ölçekli alt ölçekli planlarının katılımlı bir yaklaşımla 
hazırlanmamış olmasının planların iptaline ve uygulamada gecikmelere yol açması  

 Kurum ve kuruluşların planlama sürecinin her aşamasına sahiplenmemiş olmaları 

 Halkın benimsemesi için etkili iletişim araçlarının kullanılmamış olması 
 

Plan Uygulama – İzleme – Denetim Programı’nın eksikliği 

 1998 ÇDP’nin uygulanması için Uygulama Programı ve Eylem Planlarının hazırlanmamış 
olması (uzun dönemli bir uygulama programı hazırlanmadığı için kararların hangi kuruluşun 
sorumluluğunda uygulanacağı, hangi kuruluşlarla işbirliği içinde olunacağı, kuruluşlar arasında 
eşgüdümün nasıl ve hangi kuruluş tarafından sağlanacağı, maliyetin ne olacağı ve hangi 
kuruluşun bütçesinden hangi yıl ne kadar kaynak ayrılacağı gibi konular karara 
bağlanmamıştır) 

 BBŞB ve BİÖİ’nin ÇDP ve diğer alt ölçekli planların katılımlı bir yaklaşımla uygulanması ve 
denetimi için bir Yönetim Modelinin geliştirilmemiş olması 
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Plan Uygulama – Denetim için hukuksal araçların tanımsızlığı 

 İmar ile ilgili suçların ‘suç hükmüne’ girmemesi gibi denetimsizlik ve yaptırım araçlarının 
eksikliği 

 Plan kararlarının mülkiyet haklarını zedelemesi, korumaması ve güvence altına almaması 
 

Plan kararlarının bütüncüllük, stratejik alt alanların tanımlanması/planlanması ve teorik-pratik 
uyumu açısından yetersizliği 

 Plan kapsamında alınan kararların uygulamaya uygun olmaması (teorik – pratik uyumsuzluğu) 

 Planlarda 3üncü ve 4üncü boyutların yeterince dikkate alınmaması (bina yoğunlukları, yapı 
stokunun dikey gelişimi gibi) 

 

  FIRSATLAR 

 
Plan kademelenmesi ilkesi uyarınca üst ölçekli planlarda katılımın vurgulanması 

 9. Kalkınma Planı ve BEBKA gibi üst ölçekli ulusal ve bölgesel planlarda yönetişim vurgusunun 
hemen her plan aşamasında (vizyon, ilkeler, stratejiler, hedefler, eylem planları) 
vurgulanması 

Mevzuatların katılımı ve kurumlar arası işbirliğini desteklemesi 

 Yeni mevzuatların (5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu,  5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu) planlama çalışmalarını katılım ve kurumlar arası işbirliğini temel alarak 
yapılmasına yönelik maddeler içermesi  

 
Yerel halk ile etkin ve etkili iletişim için iletişim ve yönetişim araçlarının bulunması 

 Katılımı arttırmak için iletişim araçlarından internet portallarının kullanabilme fırsatının 
olması 

 Bursa’nın Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği gibi 
birliklere üye olması 

 Küresel düzeyde yerelleşmenin vurgulanması 
 

  TEHDİTLER 

 
Bölgesel ölçekte katılım eksikliğinden benimsenmeme 

 Alınan kararların bölgesel ölçekte etkileri ve buna bağlı olarak bölgesel uyumluluğun 
gerekliliği dikkate alındığında planlama sürecinde komşu iller (özellikle İstanbul ve Kocaeli) 
düzeyinde katılımcıların olmaması plan kararlarının benimsenmemesine neden olması ve 
delinme ihtimalini içermesi 

 Çevre illerin il genel meclislerinden onay alınmaması 
 

Siyasetin söylenen ile pratik çelişkisini yaratması 

 Siyasilerin yereli güçlendirme vaatlerine karşı merkezi güçlendirme uygulama çelişkisini 
yaratmaları 

 
Mevzuat değişikliğinin yerel katılıma ilgiyi azaltması 

 Planlama ve uygulama sürecinde merkezi düzeyde yapılan mevzuat değişikliklerinin yerel 
katılıma ilgiyi olumsuz etkilemesi 

13.2. SEKTÖREL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK GÜÇLÜ ve ZAYIF 

YÖNLERİN-FIRSAT ve TEHDİTLERİN BELİRLENMESİ 
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SANAYİ SEKTÖRÜ 

FIRSATLAR 

Ülkede Makine ve imalat sektörünün (metal işleme, tarım, marangoz makineleri üretimi vb.) ilk sırada gelen 
önemli sektörlerden olması  

Ülkede Gıda sanayinin gelişen ikinci sektör olması 

Ülkede Mobilya sektörünün ise stratejik bir sektör olması 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Yurt içindeki en büyük pazar durumundaki 
metropoliten kentlere yakın coğrafi konum 

Bursa’nın küresel ölçekteki tanınırlığının yetersiz 
olması  

Otomotiv sektörünün Bursa sanayindeki lider 
pozisyonu 

Ara eleman yetiştirmeye yönelik girişimlerin 
yetersizliği  

Otomotiv sektörünün büyümesiyle artan dışsallıklar. Bursa’ya erişim güçlüğü, uluslararası üst düzey 
yönetici vb. kesimler için kentin erişilebilir olmaması  

Bursa’nın sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü 
için çekici bir kent olması, bölgedeki büyük sanayi 
kuruluşlarının nitelikli işgücü açısından sağladığı geniş 
işgücü havuzu 

İhracat pazarının AB’ye bağımlı olması, alternatif 
pazarların payının az olması  

Nakliye ( Liman) ve malzeme ihtiyacına yeterli cevap 
verebilmesi  

Sektörde karar verici rolün bölge dışındaki 
aktörlerde olması / çok uluslu firmaların kararlarının 
bölgeyi etkilemesi. 

Otomotiv sektörünün dışa açık üretim yapısı ve 
yüksek ihracat oranları  

Üretimin büyük ölçüde ithalata dayalı olması  

Kentteki sanayi yapısının sektörü destekleyici bir 
çeşitlilik ve kalite sunması  

Üniversite içinde otomotive yönelik bölümlerin 
yetersiz oluşu 

Bursa’nın Türkiye’de otomotiv sektörü içindeki 
bilinirliği ve marka değeri, kentte önemli ana 
üreticilerin varlığı  

Otomotiv sektörünün içinde olduğu dönüşüm ve 
artan teknoloji talebi, bölgede otomotiv dışında 
teknoloji yoğun sektörlerin yeterince gelişmiş 
olmaması 

Ara eleman olanağı sağlayan genç nüfusun varlığı   

Ana üreticilere bağlı yan sanayinin gelişmiş olması   

Kentteki otomotiv bilincinin yüksek olması   

Bursa’da Teknik Üniversite kurulması   

Bursa’da fuar organizasyonlarının yapılması  

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Doğu Marmara’da otomotiv sektörünün kümelenmesi Yüksek vergi oranları 

Gümrük birliği sonrası AB pazarının yarattığı sektörü 
destekleyici talep artışı 

Sektörün küresel krizlerden etkilenen yapısı, küresel 
krizlerin talebi etkilemesi 

Zaman içinde değişken olmakla birlikte ticari 
araçlarda iç pazarda büyüme 

İhracat yapılan sektörlerde hissedilen kur baskısı  

Sanayi politikaları içinde sektöre verilen önemin 
artmakta oluşu, kümelenmelerin desteklenmesi, yerli 
otomobil gibi projeler 

Uzakdoğu – Çin – Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki 
firmaların sahip oldukları rekabet - maliyet 
avantajları 
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Ülke genelinde yatırımlarının artması, ulaşım 
altyapısındaki iyileşmeler  

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa pazarındaki 
konum avantajları / fiziksel yakınlık  

 Çin mallarına kotaları kaldıran ticaret 
düzenlemelerinin etkileri  

 Ekonomik yapıya bağlı olarak iç piyasadaki talep 
yetersizliği 

HAZIR GİYİM ve KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Yerleşik tekstil geleneği ve uluslararası ticaret 
deneyimi olması  

Enerji maliyetlerinin Çin, Endonezya, Romanya gibi 
ülkelere göre çok yüksek oluşu  

Girişimciliğin yüksek olması  Çalışanın işverene maliyetinin içinde vergilerin 
yüksek olması  

Organik pamuk üretiminde ülkenin güçlü olması  Global perakende pazarlarında bulunamama, 
dağıtım kanallarını yönlendirme becerisindeki 
eksiklik 

Fast fashion sistemi sayesinde Çin’e göre coğrafi 
avantajın öneminin artması  

Uzun süredir yaşanmış olan yüksek enflasyon 
nedeniyle markalaşma oranının düşük olması  

Pazarlama odaklı stratejilere geçilmeye başlanmış 
olması  

İşgücü maliyetlerinin Çin ve Hindistan gibi ülkelere 
göre yaklaşık 4-5 kat yüksek olması  

İstanbul ve Bursa’da reklam sektörünün gelişmiş 
olması  

Risk sermayesinin yetersiz oluşu  

Makine parkının genç ve yenilenmiş olması  Nano teknoloji ve teknik tekstil sektörlerinin ülkede 
az gelişmiş olması  

Çin’e göre %15-18 ulaşım maliyeti ve 20 ila 24 gün 
zaman maliyeti avantajı olması  

Markalaşma düzeyinin düşük olması nedeniyle 
dağıtım kanallarına girmenin zor oluşu 

Çin’e göre kalite, tasarım ve yakınlıkta göreli rekabet 
üstünlüğü bulunması  

Ülke içi ve dışı benchmarking alışkanlıklarının 
olmaması  

Romanya, Bulgaristan, Fas ve Tunus’a göre kalite ve 
tasarım üstünlüğü bulunması  

Kayıt dışı ekonominin yarattığı ortam nedeniyle 
markalaşma risklerinin yüksek oluşu  

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank ve KOSGEB 
tarafından markalaşmanın teşvik ediliyor olması  

Sektörle ilgili özel bilişim teknolojilerinin ülkede 
gelişmemiş olması  

Türkiye’de gelişmiş lojistik hizmetlerin  sunulabiliyor 
olması  

Fikri mülkiyet haklarına yönelik korumanın zayıf 
olması  

Moda ve tasarım eğitiminde Türkiye’de iyi bir altyapı 
oluşmuş olması  

Ekonomik kriz nedeniyle vergilerin bir süre daha 
yüksek kalması ihtimali  

Tunus ve Fas gibi rekabet gücü yüksek uzmanlaşma 
düzeyi yüksek ülkelere göre siyasi açıdan daha 
istikrarlı oluşu  

Esnek üretime uymayan katı iş mevzuatı  

Çin’e göre %6 ulaşım – sigorta maliyet avantajı olması  Tesislerin önemli bir kısmının deprem açısından riskli 
zeminde yerleşmiş olması  

Gümrük vergilerinin görece diğer ülkelere göre daha 
düşük olması  

 

Türk firmalarının sosyal standartlara uyum becerisinin 
Çin firmalarına göre daha yüksek olması  

 

Çin’e göre AB’de %8 gümrük avantajı olması   

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Dış Ticaret Müsteşarlığı (TÜBİTAK ve TTGV ile birlikte), 
Hazine Müsteşarlığı (TÜBİTAK), KOSGEB ve Maliye 
Bakanlığı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çeşitli 

Çin ve Hindistan üzerindeki kotaların kalkması 
nedeniyle pazar kaybı ihtimali  
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teşvik programları ile AR-GE faaliyetlerini artırma 
olanağı  

Gelişmekte olan ülkelerde genel giyim ürünlerine 
talebin artışı  

Enerji maliyetlerindeki belirsizlikler nedeniyle ulaşım 
maliyetlerinde artış riski  

Gebze-İzmir otoyolu, hızlı tren bağlantıları ve Çandarlı 
Limanı ile uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşacak 
olması  

İspanya kökenli firmaların Türkiye AVM’ lerinde 
önemli sayıda girişim sahibi olmaları ve ithal 
ürünlerin satış kanallarının gelişmesi nedeniyle iç 
pazar kaybı  

Markalaşma yoluyla rekabet gücünü artırma fırsatı  Gelişmiş ülkelerdeki büyük alım firmaları arasındaki 
konsolidasyon nedeniyle gelişmekte olan ülkeler 
arasında artan rekabetin artması  

AB Üyeliği halinde stratejik sektör olması nedeniyle 
sunulacak kolaylıklardan yararlanması  

Gelişmiş AB ülkelerinde (İtalya, İngiltere gibi) kaçak / 
göçmen işçi çalıştırarak maliyetleri düşürme 
eğilimlerinin başlamış olması  

AB’deki eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak Türk 
eğitim kurumlarının tekstile yönelik eğitim ve 
araştırma kapasitelerini artırma olanağı  

 

Çevre ülkelerdeki gelir artışı nedeniyle yeni pazarların 
ortaya çıkması  

 

Çin’de orta vadede iç tüketimdeki artış nedeniyle 
hazır giyim ihracatının azalması ihtimali  

 

Gelişmiş ülkelerde çok fonksiyonlu giyim ürünlerine 
talebin artışı  

 

Son yıllardaki Türk kültür ürünlerinin bölge 
coğrafyasında etkili olması nedeniyle artan talep  

 

Bursa’ya bölge ülkelerden gelen yabancı turistlerin 
yarattığı fırsatlar  

 

İPLİK, DOKUMA ve ÖRME ve TERBİYE SEKTÖRÜ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Bursa’nın sentetik iplik ve kumaş üretiminde 
Türkiye’nin en gelişmiş merkezi olması  

AR-GE harcamalarının Avrupa’nın çok altında olması  

Bursa’nın Türkiye’nin iplik, dokuma ve örme makine 
parkının görece yeni olması ve dünyadaki en büyük 
yatırım yapan ülkelerden biri olması  

Enerji maliyetlerinin Çin, Endonezya, Romanya gibi 
ülkelere göre çok yüksek oluşu  

Bursa’nın Romanya, Bulgaristan, Fas ve Tunus’a göre 
kalite ve tasarım üstünlüğü bulunması  

İstihdam maliyetleri içinde vergi payının yüksekliği 
(2005 yılı itibariyle %41) İşgücü maliyetlerinin Çin ve 
Hindistan gibi ülkelere göre yaklaşık 4-5 kat yüksek 
olması  

Çin’e göre %8 gümrük avantajı olması  Gelişmiş bir il olması nedeniyle Bursa’nın tekstil 
konusunda diğer iller gibi teşviklere sahip olmaması  

Çin’e göre %6 ulaşım – sigorta maliyet avantajı olması  AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü ile İlgili 
Konsey Direktifi’ne uygun üretim yapan firmaların 
azlığı  

Çin’e göre kalite, tasarım ve yakınlıkta göreli rekabet 
üstünlüğü bulunması  

Sektörle ilgili özel bilişim teknolojilerinin ülkede 
gelişmemiş olması  

Gümrük vergilerinin görece daha düşük olması  İthal hammaddeye (petrol) dayalı olması 

Tekstil terbiye konusunda Çin ve Hindistan’a göre 
daha başarılı olması  

Ülke içi ve dışı “benchmarking” alışkanlıklarının 
olmaması  

Kalite devamlılığı ve yaratıcılıkta Hindistan ve Çin’e  
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göre üstün olması  

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Dış Ticaret Müsteşarlığı (TÜBİTAKve TTGV ile birlikte), 
Hazine Müsteşarlığı (TÜBİTAK), KOSGEB ve Maliye  
Bakanlığı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çeşitli 
teşvik programları ile AR-GE faaliyetlerini artırma 
olanağı  

Enerji maliyetlerindeki belirsizlikler nedeniyle ulaşım 
maliyetlerinde artış riski  

Gebze-İzmir otoyolu, hızlı tren bağlantıları ve Çandarlı 
Limanı ile uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşacak 
olması  

Doğal hammaddelerle yapılan malların sentetik 
ürünlere göre daha çok talep edilir hale gelmesi  

Yüksek performanslı sentetik elyaflarda AB’de pazar 
kazanma fırsatı  

Çevre kirletici etkiler nedeniyle uzun vadede yasal 
engellerle karşılaşılması ihtimali  

AB Ülkelerinde sentetik elyaf üretiminin 
desteklenmiyor olması  

Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yapılan büyük 
yatırımlar nedeniyle üretimde ölçek dezavantajı 
olması  

Tekstil ürünleri içeren kompozit malzeme talebinin 
artıyor olması  

Rakip ülkelerin makine parklarını yenilemiş olmaları, 
Çin’in daha yüksek teknolojili makinelere yönelmesi 
ve İtalya’nın makine parkını yenilemiş olması 
nedeniyle mevcut teknolojik avantajların önemini 
yitirmesi riski  

Mobilya sektörünün gelişmekte olması nedeniyle 
artan yerel tekstil talebi  

AB’nin üçüncü ülkelere karşı tekstil ve hazır giyim 
tarifelerinde yeni bir indirime gitmesi riski  

İnşaat tekstillerine talebin artıyor olması  Gelişmiş ülkelerdeki büyük alım firmaları arasındaki 
konsolidasyon nedeniyle gelişmekte olan ülkeler 
arasında artan rekabet nedeniyle pazar kaybı riski  

Ülkede verilen uluslararası tıp hizmetlerindeki 
gelişme ile Sağlık odaklı akıllı tekstil ürünlerine talebin 
artıyor olması  

2008 sonrası DTÖ tarafından Çin’e (ve Hindistan’a) 
uygulanan kotaların kalkması nedeniyle pazar kaybı  

Dokusuz yüzey tekstil ürünlerine artan talep 
(dokuma-örme sektörü)  

İthalatın artma eğiliminde olması nedeniyle iç 
piyasadaki pazar kaybı riski  

Askeri akıllı tekstil ürünlerine talebin artıyor olması  Çevre ile ilgili uluslararası mevduattan ve özellikle 
AB ülkelerindeki tüketicilerin çevre ilgilerinden 
kaynaklanan pazar kaybı riski  

Anti bakteriyel ve diğer özelliklere sahip kumaş 
ürünlerine artan talep (terbiye sektörü)  

Güney Kore ve Japonya’nın teknik tekstillere yönelik 
iddialı stratejilerle pazar paylarını artırmaya çalışıyor 
olmaları  

TARIM, HAYVANCILIK ve GIDA SANAYİ SEKTÖRÜ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Ortadoğu'nun en büyük fuarının sürekli olarak 
Bursa’da gerçekleştirilmesi (tarım, hayvancılık, 
fidancılık)  

Önemli akarsuların kentsel ve sanayi atıkların drenajı 
nedeni ile yüksek düzeyde kirlenmiş olarak tarımsal 
alanlara akması 

İlin sahip olduğu zengin jeotermal kaynakların 
seracılıkta kullanılabilme olanağının bulunması.  

Uludağ milli parkında plansız olarak kurulan turistik 
tesislerin ve yerleşimlerin su kaynaklarını kirletmesi.  

Dondurulmuş gıdada Türkiye’deki en büyük 10 
firmanın 6’sının Bursa’da yerleşik olması tarımsal 
işletmeleri bu sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
yatırımlar yapmaya teşvik etmesi  

Sanayinin artan işgücü ihtiyacının tarım ile uğraşan 
kırsal nüfus tarafından karşılanmasının tarım 
sektöründe iş gücü kaybına neden olması  

Uygun iklim koşullarının katma değeri ve Pazar şansı 
yüksek ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlaması  

Yüksek miktarda su tüketimi gerektiren sanayi 
kuruluşlarının varlığının yer altı suyu seviyesini 
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düşürmesi. (0/4/4) Artan kentleşmenin yer altı su 
seviyesini düşürmesi  

Sanayi tipi domates üretimi için Türkiye’de iklim 
koşullarının en uygun olduğu yerlerin Bursa ve komşu 
illeri olan Balıkesir ve Çanakkale olması  

İlin soğuk zincir ve depolama kapasitesinin düşük 
olması  

Bursa’da koruma havzalarının organik tarım için 
kullanılabilme potansiyeline sahip olması  

Parçalanmış arazi yapısının etkin işletme 
büyüklüğünün sağlanmasını zorlaştırması 

Tarımsal işletme büyüklüklerinin Bursa’da Türkiye 
ortalamasının üzerinde olması, firmaların daha verimli 
çalışmasına yardımcı olması  

Sulama sisteminin yetersiz olması  

Uludağ’ın yüksek katma değerli tarımsal ürünler olan 
endemik, tıbbi ve aromatik bitki türlerinin doğal 
ortamı konumunda olması 

İlin geniş bir mera stoku bulunmaması. Var olan 
meraların etkin olarak kullanılmaması  

Bursa’da henüz sulanmayan fakat sulanabilir alan 
stokunun bulunması  

Organik ürün üreticilerinin yeterli eğitim 
olanaklarına ve bilince sahip olmaması 

Türkiye’nin en büyük organik ürün pazarı olan 
İstanbul’a yakın olması   

Kaçak konut ve sanayi yapılarının tarım arazilerini 
tehdit etmesi 

Bursa’da tarım makineleri üreten firmaların çok 
olması  

 

Üniversite Ziraat Fakültesi’nin varlığı ve kalitesi  

Gelişmiş tarım ve gıda laboratuvarlarının olması  

Sektördeki markalaşmış firmaların teknolojik 
üstünlüğü 

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Ulaşım altyapısının gelişmesinin tarım ürünlerinin 
nakliyesini kolaylaştırması 

İstanbul’un planlanması çalışmalarında ortaya konan 
sanayinin desantralizasyonu hedefinin, Bursa’ya yeni 
sanayi kuruluşlarının taşınması sonucunu 
doğurabilecek olması. Bu hem sanayide yeni 
istihdam talebine,  hem de tarım alanlarının 
daralmasına neden olabilecektir  

Devlet eliyle hayvancılık sektörüne yönelik verilen 
teşvik ve destekler  

Denetim mekanizmalarının yetersiz olması  

Türkiye ve dünyada doğal ve organik ürünlere olan 
talebin artması ve sektörün hızla büyümesi 

Büyük ölçekli ulaşım ve altyapı projelerinin tarım 
arazileri için tehdit oluşturması 

Gelir seviyesindeki artışa bağlı olarak doğal ürünlere 
olan talebin artması  

 

Dondurulmuş gıda talebinin artması ve iç-dış pazarın 
büyümesi.  

 

Bursa’da gıda sanayinin, tarım sektörü gelişmiş olan 
Çanakkale ve Balıkesir gibi komşu illerine oranla daha 
güçlü ve rekabetçi bir yapıda olması 

 

Beslenmedeki bilinçlenme ve gelir seviyesinin artması 
doğal ve organik ürün tüketimini arttırması  

 

TİCARET VE HİZMETLER SEKTÖRÜ 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Bursa’da tarım ve sanayi sektörlerinin (özellikle otomotiv, gıda, tekstil, mobilya ) gelişmiş olması ve bu 
sektörlerde üretilen ürün ve malların ticareti güçlendirmesi 

Tekstil, hazır giyim ve gıda sektörlerinde ülke ve uluslararası düzeyde markalaşma potansiyelinin yüksek 
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olması 

FIRSATLAR 

Sanayi ürünlerinden; otomotiv, makine, gıda, tekstil, çini ve mobilyaya olan talebin artması ve dış ticaretin 
gelişmesine olumlu etkide bulunması 
 
 

ULUDAĞ VE BURSA KENTİ TURİZM ETKİLEŞİMİ (TURİZM SEKTÖRÜ) 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Uludağ’ın Türkiye’de tanınır-bilinir bir kış turizmi 
merkezi olması  

Kış turizmi yapılabilecek alanlarda plana aykırı 
yapılaşmalar olması, mevcut konaklama tesislerinin 
pist alanını kısıtlaması  

Kış turizmi aktivitelerine uygun doğal alan varlığı, 
kayak için henüz kullanılmamış parkurların bulunması 
Uludağ’ın kış turizmini destekleyici doğal değerlerinin 
varlığı, kullanıcılara deneyim zenginliği olanağı 
sunması  

Uludağ turizminin (4 mevsim için) tanıtım eksikliği  

Kongre turizmi açısından nitelikli otellerin ve kongre 
merkezinin varlığı  

Havayolu ile ulaşımın yeterince etkin kullanılmıyor 
oluşu, havaalanının kente uzaklığı  

Bursa’da termal turizm, inanç turizmi gibi alanların 
zengin oluşu  

Termal turizm merkezlerinin sağlık dışında çekicilik 
yaratacak yeterli aktivitelere sahip olmaması  

Uludağ’ın bir marka değerine sahip olmasının kongre 
vb aktiviteler için sağladığı çekicilik  

Kış turizmi için Uludağ’ı tercih edenlerin kentle 
etkileşiminin az olması, kente katkılarının sınırlılığı  

Uludağ’da doğa turizmi güzergahlarını zenginleştiren 
arkeolojik alanların, kalıntıların olması Doğa turizmini 
destekleyecek bozulmamış doğal alanların varlığı  

Uludağ'a erişimin yalnızca karayolu ile olması  

Uludağ’ın kış turizmi merkezi olmasından 
kaynaklanan temel hizmet sunumlarının kalitesi 
(konaklama, restoran vb) ve kongre turizmi açısından 
uygunluğu  

Artan turizm aktivitelerinin Uludağ’da doğal alanlara 
zarar vermesi, bu nedenle artan kamuoyu baskısı  

Kongre dışında eğitim, fuar, seminer gibi faaliyetlerin 
de sürdürülmesine fırsat sağlayacak sektörel 
çeşitliliğin bulunması  

Mevcut tesislerin kongre turizmine yönelik 
tasarlanmamış olmasının yarattığı mekansal 
sorunlar, iletişim altyapısının kongre etkinliklerine 
göre planlanmamış oluşu  

Kentte kongre turizmini destekleyecek talep olması 
(üniversite, sanayi ve ticaret odası, tarihi değerler 
gibi)  

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Uluslararası kongre aktivitelerinin yaygınlaşmasının 
Bursa için de avantaj sağlaması  

Türkiye’de uluslararası kongre vb. organizasyonlar 
için daha kolay erişilebilen merkezlerin varlığı 
(İstanbul, İzmir, Antalya gibi)  

Türkiye’de gelir düzeyinin artmakta oluşu, kış 
sporlarına ve doğa aktivitelerine kaynak ayıran 
kesimlerin oluşması  

Avrupa coğrafyasında benzer nitelikte daha ünlü 
kongre merkezlerinin olması (Davos gibi)  

Türkiye’de turizm sektörünün gelişmekte oluşu, iç 
turizmin canlılığı  

Balkanlar’da ve Avrupa’da ekonomik olarak Uludağ 
ile yarışabilecek kayak merkezlerinin bulunması  

Spor aktivitelerini destekleyici gençlik festivallerinin 
düzenlenmesi, büyük şehirlerde gençlere yönelik 
turların ve kampanyaların organize edilmesi  

Farklı yerler deneme isteğindeki kullanıcıların 
seçebileceği alternatiflerin varlığı 
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Toplumda doğa bilincinin ve sağlıklı yaşam anlayışının 
yaygınlaşmakta oluşu, doğa turizminin ve termal 
turizmin bu anlamda potansiyel taşıması  

Uludağ’a kıyasla havayolu ile daha kolay erişilebilen 
kış turizmi merkezlerinin faaliyete geçmesi 
(Palandöken, Sarıkamış gibi)  

Turizmin yaz ayları dışında da yaygınlaşmakta oluşu, 
alternatif turizm biçimlerine talebin artması  

Türkiye içinde Bursa’ya rakip olabilecek kış sporları 
merkezlerinin sayıca artmakta oluşu  

Bursa çevresinde Uludağ’da kongre düzenleyebilecek 
çok sayıda üniversite ve kamu-özel kuruluş bulunması  

 

13.3. MEKÂNSAL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK GÜÇLÜ ve ZAYIF 

YÖNLERİN-FIRSAT ve TEHDİTLERİN BELİRLENMESİ 
 
Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni planı çalışmaları kapsamında yukarıda belirtilen farklı çalışma 
grupları tarafından analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Farklı çalışma grupları tarafından 
tamamlanan alan inceleme çalışmalarında  Bursa İli’nde yer alan ilçelerin özellikleri ve sektörel 
yapıları incelenmiş ve benzer özellikler gösterenler birer alt bölge olarak değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSMANGAZİ-YILDIRIM-NİLÜFER-GÜRSU-KESTEL 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
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 Sanayinin organize sanayi bölgeleri ile gelişimi 

 Büyük ölçekte, uluslararası sermeye grupları 
için OSB’lerde büyük parsellerin olması 

 Mevcut Sanayinin konut alanlarındaki fason 
üretime yakınlığı 

 Teknolojik gelişmeye bağlı verimliliğin artması 
ve işgücü profilinin değişmesi 

 OSB’lerde boş alanların bulunması 

 Sanayinin (otomotiv yan sanayi, metal) hala 
gelişme eğiliminde olması 

 BUSKİ tarafından oluşturulmuş atık tesisleri 
dağılım planının bulunması 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak 
üzere taşocakları bulunması  

 Sanayi-demiryolu ilişkileri açısından önem 
taşıyan demiryolu güzergâhı 

 Tarihi kent kimliği 

 Gürsu’da Rum evlerin varlığı 

 Cumalıkızık ve Hanlar Bölgesinin UNESCO 
listesine alınması sürecinin başlamış olması 

 OSB'lerin ihtisas olmaması, hatalı yer 
seçimleri 

 OSB'deki parsellerin büyük olmasından 
dolayı yapılaşma maliyetinin 
karşılanamaması 

 Birbirine yakın bölgelerde kurulan OSB'lerde 
belirli bir doluluk ve üretime geçme oranına 
ulaşılmadan ikinci bir OSB kurulmasına izin 
verilmesi 

 Sanayi gelişimine bağlı plansız konut 
alanlarının ortaya çıkması 

 Kirletici Sanayi alanlarının varlığı 

 Bursa’da deniz ve demiryolu bağlantıları ile 
Sanayi-Bursaray ilişkisi yetersiz olması 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada 
konumlanması 

 Planda ‘tarım alanı’ veya ‘konut dışı kentsel 
çalışma alan olarak tanımlanmış alanlar 
içerisinde bulunan sanayi alanları 

 Sanayi alanlarının gelişme alanlarının 
bulunmaması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 İhtisas OSB’lerin yeterli düzeyde olmaması 

 Nilüfer Çayı’nda büyük ölçüde kirlilik 
bulunması 

 Sanayiden oluşan kirlilik lodos etkisi ile üzüm 
yetiştirme alanlarına büyük zarar vermiştir.   

 OSB ve Planlı Sanayi Alanları dışında kaçak 
ya da tarım alanlarında tarımsal depo 
ruhsatlı sanayi tesislerinin olması 

 Tarım alanlarının sanayi baskısı altında 
olması 

 Plansız gelişen sanayi alanlarının planla 
yasallaştırılması; İlçe Belediyelerin sanayi 
alanları dışındaki yapılaşmaları 
yasallaştırmak için plana işleme ya da plan 
notu ile çözüm getirilmesi 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına 
izin verilmesi 

 Kaçak sanayileşme halen devam ediyor 
olması 

 BBB hudutları içerisinde taş ocakları var ve 
yerleşim alanlarına çok yakın. Olması ve bu 
konudaki yetkinin merkezi kurumlarda 
bulunması nedeni ile önlenememesi  

 Bursa Ovası’ndaki şehirleşmeye ve 
sanayileşmeye hazır olan çiftçilerimizin 
tarım yapmaktan kaçmaları 

 Merkeze yakın köylerdeki bir çok kişinin 
artık şehirde yaşamaya başlaması ve şehirde 
de çalıştığı için tarım arazilerinin atıl kalması 
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 Tarım ve sanayi işgücü rekabetinden tarımın 
olumsuz etkilenmesi 

 Sanayi bölgeleri ile konut alanlarının iç içe 
olması (hava kirliliği, sağlığa zararlı tesisler)  

 Sel ve Taşkın alanlarının olması (Osmangazi- 
Cilimboz deresi Hulkibey cad, Hamzabey, 
Göksu deresi, Nilüfer deresi,) ve bu 
alanlarda yasal ve yasal dışı yapılaşma 
olması 

 Nilüfer Çayı başta olmak üzere dere ve 
akarsuların yoğun bir şekilde kirletilmesi 

 Uludağ Milli Park sınırının ARAS ve KESTEL 

tarafını kapsamaması 

 Toplu Konut İdaresi tarafından Bursa Kent 

Merkezinde gerçekleştirilen toplu konut 

uygulamalarının kar amaçlı olması ve sosyal 

konut adı altında sosyal olmayan konutların 

üretilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Çevre OSB’lerde boş parsellerin olması 

 Mevcut ve gelecek işgücünün eğitilebilme 
imkânının olması 

 Kirletici Özellik taşıyan bazı sektörlerin birlikte 
hareket ederek yer seçimi yapma eğilimi ve 
yer seçiminden sonra ortak arıtma kurabilme 
şansları 

 Otomotiv sanayinin gelişebilmek için yer 
araması 

 Sanayi-Bursaray ilişkisi kurulması 

 Önceden sanayi alanı olan bölgelerin OSB 
niteliği taşımadan OSB Alanı olarak ilan 
edilmesi 

 Sürekli göçle vasıfsız ucuz işgücü gelmesi 

 İhtisas OSB’lerinde orasını karma OSB’ye 
dönme eğilimi  

 OSB’lerde altyapı tamamlanmadan sanayi 
tesisleri yerleşebilmesi 

 5403 Sayılı Yasa’ya eklenen geçici madde ile 
Tarım alanlarına kurulmuş sanayi tesisleri 
m2’sine 5 TL ödenmek şartıyla içinde 
bulundukları arazi tarım alanı dışına 
çıkartılabilmesi ve  mevzii plan yaptırarak, 
ruhsat almaları 

 Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde yer 
alan bazı konut alanlarının taşkın alanında 
yer alması 

 Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde yer 
alan bazı konut alanlarının sıvılaşma riski 
bulunan alanlarda yer alması 

 Nilüfer ilçesinin güneybatısı, Yıldırım’ın 

güneyinde yer alan bazı konut alanlarının 

heyelan bölgesinde bulunması 

 Konut ve sanayi alanlarının iç içe olması 
nedeniyle oluşan tehlikeler (Osmangazi 
Emek mahallesi, Küçübalıklı,- Yıldırım 
Arabayatağı, Samanlı, Panayır, Gürsu, Kestel 
BESOB) 

 Tarihi ticaret merkezinde eksik altyapının 

tamamlanacak şekilde tarihi kent merkezinin 

düzenlenmemiş olması ve binaların terk 

edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARACABEY-MUSTAFAKEMALPAŞA 
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GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 OSB’lerde boş alanların bulunması 

 Mermer OSB’nin bulunması (M. K. Paşa) 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak 
üzere taşocakları da bulunması  

 Doğal değerlere sahip olması 

 Tarımsal ve bitkisel üretimin olması 

 OSB'lerin ihtisas olmaması,  

 OSB alanlarının özellikle MKP OSB’nin hatalı 
yer seçimi nedeni ile boş kalması 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada 
konumlanması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 Göç vermesi 

 Sanayi, planda sanayi olarak öngörülmüş 
alanları seçmek yerine; ucuz olan tarım 
alanlarına yönelerek, önce bir sundurma, 
daha sonra onun genişlemesiyle sanayi 
tesisine dönüşen yaklaşımı tercih etmektedir 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 İzmir-İstanbul Otobanının bölgeden geçiyor 
olması 

 Demiryolu güzergahının bölgeden geçecek 
olması   

 Bitkisel üretimde önemli yere sahip olması 

 Yoğun bir maden sanayi baskısı altında 

olması 

 Mustafakemalpaşa’nın güneyinde yer alan 
bazı konut alanlarının heyelan bölgesinde 
bulunması 

ORHANGAZİ-İZNİK 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Sanayinin (otomotiv yan sanayi, metal) hala 
gelişme eğiliminde olması 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak 
üzere taşocakları da bulunması  

 Tarihi kent dokusunu günümüze dek korumuş 
olması 

 İznik'te yapılmış olan "Konsül Toplantıları"nın 

Hristiyanlık tarihindeki önemi nedeniyle inanç 

turizmi potansiyelinin ayırt edici nitelikte 

olması 

 Uluslararası çapta kültür turizmi için İznik’in 
varlığı 

 OSB'lerin ihtisas olmaması, hatalı yer 
seçimleri 

 Kirletici Sanayi alanları 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada 
konumlanması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 ÇED kapsamına girmeyen taş ocaklarının 
bulunması 

 İznik gölünde katı atık kirliliğinin görülmesi 

 İznik Gölü'ndeki balık potansiyelini 
destekleyecek ve köylüler tarafından 
yapılacak tesisleşmeye izin verilmemesi 

 Halkın ve yerel temsilcilerin İznik sur içinin 
arkeolojik değerinin bilincinde olmaması 

 İznik kıyı alanının  planının yapılmaması veya 
var olan planların uygulanmaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Mevcut İstanbul-Bursa bağlantı yolunun 

üzerinde oluşu ve İstanbul’a yakınlığı 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına 
izin verilmesi 

 Yeni çevre yolunun bölgeden geçecek 
olmasın arazi fiyatlarını özellikle bölgenin 
kuzeyindeki sanayi taleplerinin artışına 
sebep olması 

 İstanbul’a yakınlığı nedeni ile sanayinin yer 
seçme eğilim ancak katma değerinin 
İstanbul’da kalması 

 İznik ve Orhangazi ilçelerindeki bazı 
yerleşmelerin sulama alanlarının mutlak ve 
kısa mesafeli koruma kuşaklarında yer 
alması 

 İznik gölünün evsel, sanayi ve tarım kökenli 
atıklar nedeni ile aşırı derecede kirleniyor 
olması 

YENİŞEHİR-İNEGÖL 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Bitkisel üretimde önemli olmaları 

 Yenişehir’in sahip olduğu kültürel miras 

 Yer altı ve yer üstü suları bakımından oldukça 
zengin olması 

 Organize sanayi bölgeleri ile sanayi gelişimi 

 Mevcut Sanayinin konut alanlarındaki fason 
üretime yakınlığı 

 2/3 boş durumda olan İnegöl Mobilya- Ağaç 
İşleri OSB’ye, mevcut ovadaki sanayi 
tesislerinin taşınma ihtimali   

 İçme suyu ve maden suyu kaynakları 

 Kirletici Özellik taşıyan bazı sektörlerin birlikte 
hareket ederek yer seçimi yapma eğilimi ve 
yer seçiminden sonra ortak arıtma kurabilme 
şansları  

 Yapılaşma yoğunluğunun yüksek olması ve 
bunun yaşanabilir alan standartlarını 
düşürmesi  

 Kirletici Sanayi alanlarının varlığı ve yerleşim 
alanlarını etkileyen rüzgâr yönüne doğru 
konumlanmış olmaları 

 Deniz ve demiryolu bağlantıları ile Sanayi-
Bursaray ilişkisi yetersiz olması 

 Sanayi alanlarının gelişme alanlarının 
bulunmaması  

 İnegöl Yenişehir karayolu bağlantısının zayıf 
olması 

 OSB ve Planlı Sanayi Alanları dışında kaçak 
ya da tarım alanlarında tarımsal depo 
ruhsatlı sanayi tesislerinin olması; Tarım 
alanlarının sanayi baskısı altında olması 

 Yenişehir AKROS Çimento gibi  noktasal 
kararların verilmesi 

 Yenişehir’e 1/100.000 ölçekli ÇDP’nında 
sanayi önerilmemiş olmasına rağmen 
sanayileşme devam etmesi 

 Plansız gelişen sanayi alanlarının planla 
yasallaştırılması 

 
 
 
 
 
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
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• Demiryolu güzergahı sanayi-demiryolu 
ilişkileri açısından önemli 
• Bölgede uluslararası sektörel bir fuarın 
gerçekleşiyor olması( MODEF) 
• Uluslar arası firmaların bölgede yer seçme 
eğilimi 

 Sabiha Gökçen’in Bursa Yenişehir 
Havaalanını atıl hale getirmesi 

 İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde yer alan bazı 
konut alanlarının sıvılaşma riski bulunan 
alanlarda yer alması 

 Korunması gereken sit alanlarında Hidro-
Elektrik Santral projesi önerilerinin 
bulunması (İnegöl İlçesi - Cerrah Bölgesi) 

 İnegöl Ovası'nın güney yamacında diri faylar 
arasında yer alan Miyosen çökelleri 
(çimentosuz ve/veya zayıf çimentolu, 
kumtaşı, silttaşı, konglomera, kireçtaşı 
ardalanması) üzerinde yoğun olarak aktif ve 
pasif heyelan kütlelerinin bulunması 

 Konut ve sanayi alanlarının iç içe olması 
nedeniyle oluşan tehlikeler 

 Ulusal ve uluslar arası ölçekte yoğun bir göç 
baskısı altında olması 

 Bursa – Ankara Otobanının İnegöl Kent 
Merkezinin ortasından geçmesi nedeniyle 
sanayi taşımacılığı açısından kentte yarattığı 
görüntü ve gürültü kirliliği 

ORHANELİ, KELES, HARMANCIK VE BÜYÜKORHAN 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Tarihi kent dokusunu günümüze dek korumuş 
olan kentsel ve kırsal yerleşimlerin yoğun 
biçimde bulunması 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak 
üzere taşocakları da bulunması  

 Maden suyu kaynaklarının bulunması İçme 
suyu dolum tesisleri olması 

 Termik santralin olması   

 Tarıma dayalı gıda sanayi için potansiyel 
taşıması 

 Rüzgar enerjisi elde etme konusunda da 
çalışmaların yapılmaya başlanması 

 Sel ve Taşkın alanlarının olması (Keles 
Pınarcık) ve bu alanlarda yasal ve yasal dışı 
yapılaşma olması 

 Heyelan bölgelerinde plansız yapılaşma 
olması 

 Orhaneli başta olmak üzere ilçelerdeki taş ve 

maden ocakları atıklarının akarsular ve 

baraja kontrolsüz olarak deşarj edilmesi 

 Sanayi için topoğrafik olarak uygun 
olmaması 

 Ulaşım zorluğu 

 Tarımsal ürünlerin işletecek sanayinin ve 
depolamanın olmaması  

 Soğuk hava depolarının olmaması.  

 Genç nüfusun Bursa’ya göç etmesi 

 Belediyelerin Nazım İmar planlarının 
bulunmaması 

 
 
 
 
 
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Devletin bölgede az da olsa hayvancılık 

faaliyetlerine destek vermesi 

 Tavukçuluk sektöründe Avrupa dahil bütün 

dünyaya ihracatın başlamış olması 

 Doğa turizmi potansiyeli 

 Yayla turizmi potansiyeli 

 Maden alanlarının Orman alanları içinde 
olması, ÇED raporlarının delinmesi.  

 Açılan kömür ocaklarının kendi kirletici 
özellikleri ve yanı sıra görsel kirlilikte 
oluşturmaları  

MUDANYA 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Çok çeşitli ve zengin bitki topluluklarına sahip 
bir floranın olması 

 Tarihi kent dokusunu günümüze dek korumuş 
olması 

 Kentsel ve arkeolojik sit alanlarının varlığı 

 Turizm altyapısı, bağlantıları ve potansiyeli 

 Kıyı rekreasyon kullanımı 

 Güçlü deniz ulaşımı 

 Kent merkezlerinin deprem riski ve zemin 
sıvılaşma tehdidi altında olması 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Kültür turizmi potansiyeli 

 Ulaşım bağlantıları 

 Bazı konut alanlarının heyelan bölgesinde 

bulunması 

GEMLİK 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Çok çeşitli ve zengin bitki topluluklarına sahip 
bir floranın olması 

 Bursa Gemlik Limanının denizyolu bağlantısı 

olarak sahip olduğu potansiyel Bursa’nın üç 

büyük kent; İstanbul, Ankara ve İzmir ile güçlü 

ulaşım bağlantılarının olması 

 BUSKİ tarafından oluşturulmuş atık tesisleri 
dağılım planının bulunması 

 Serbest Bölgenin varlığı 

 Bursa ve çevresinin dışa açılan kapısı olan 
Gemlik Limanı’nın varlığı  

 Göçle gelen genç nüfus 

  

 Gemlik’teki zeytin üretiminden kaynaklanan 

atıkların (posa, zeytinyağı vs.) çevre kirliliği 

yaratması 

 Gemlik'te bulunan Çarşı ve Karsak 

derelerinin, Orhangazi sınırlarından 

başlamak üzere çevredeki sanayi atıklarıyla 

kirlenmesi ve bu kirliliğin Gemlik Körfezi ve 

Marmara Denizi'ne taşınması 

 Gemlik Limanına yönelik Lojistik 

hizmetlerinde il dışındaki büyük firmaların 

önemli payının olması, lojistik hizmetlerin 

gelişimini olumsuz etkilemesi 

 Sanayi bölgeleri ile konut alanlarının iç içe 

olması (hava kirliliği, sağlığa zararlı tesisler)  

 Bölgede çok sayıda kirletici sanayi 
alanlarının bulunması 

 Havaalanın Gemlik Sanayi alanlarına uzak bir 
noktada konumlanması 

 Gemlik Serbest Bölge ile karayolu bağlantısı 
zayıf olması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 1/25.000 ölçekli nazım İmar planının iptal 
edilmiş olması. Diğer ölçeklerdeki planların 
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hukuki sıkıntılarının devam etmesi 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına 
izin verilmesi 

 Tarım alanları, tarım alanları olarak 
korunamaması   

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Ulusal ve uluslararası lojistik merkezin 
kurulabileceği bir alan olması 

 Mevcut İstanbul-Bursa bağlantı yolunun 
üzerinde oluşu 
 

 Gemlik Körfezi'ndeki firmaların dolgu 

alanlarını genişletmeleri 

 Kıyı alanlarında ve özellikle Gemlik 

Körfezi'ndeki kirliliğin olması 

 Gemlik'te Azot Sanayi başta olmak üzere 

bazı sanayi tesislerinin doğal afetlere karşı 

savunmasız olmaları 

 Gemlik İlçesi'nin güneydoğusunda yer alan 

Eosen flişi (kumtaşı, silttaşı, şeyl) ve volkanit 

(ayrışmış andezit, aglomera, tüf) 

birimlerinde aktif heyelan tehdidinin 

bulunması 

 Gemlik Manastır’da bazı konut alanlarının 

heyelan bölgesinde bulunması 

 Bazı konut alanlarının taşkın alanında yer 

alması 

 Bazı konut alanlarının sıvılaşma riski bulunan 

alanlarda yer alması 

 Merkezin deprem riski ve zemin sıvılaşma 

tehdidi altında olması 

 Sel ve Taşkın alanlarının olması ve bu 

alanlarda yasal ve yasal dışı yapılaşma 

olması 

 Heyelan bölgelerinde plansız yapılaşma 

olması 

 Gemlik’te çok fazla liman tesislerine izin 

verilmesi 

 Bölgeden önemli bir fay hattının geçmesi –

KAF 
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14. BURSA İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANINA 

YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER VE SENTEZ SONUCU 
 
Bursa tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yanında gelişmiş sanayisi ile ülkenin çeşitlilik barındıran 
potansiyellerine sahip, önde gelen kentlerinden birisidir. Bursa’da sanayi, geçmişten gelen geleneksel 
dokuma ve tekstil imalatına otomotiv ve gıda sektöründeki gelişmeler ile ivme kazanmış ve kent hızlı 
bir sanayileşme sürecine girmiştir. Bursa’nın ulaşım açısından İstanbul ile yakın ilişkide olan bir 
konumda olması ve İstanbul-İzmir-Ankara ana ulaşım akslarının düğüm noktasında yer alarak 
erişilebilirliğinin yüksek olması, kentin gelişiminde etkili olmuştur. Ülkede ilk OSB için Bursa’da yer 
seçimi yapılması da kentte sanayi kimliğinin gelişmesini hızlandırmıştır. Kentte sanayi gelişimi ana 
ulaşım aksları üzerinde ve ovalarda yoğunlaşmıştır.  Hızlı ve kontrolsüz sanayileşme beraberinde 
plansız sanayi gelişimine yol açmış ve kentin yerleşilmemesi gereken alanlarında sanayi 
kümelenmeleri ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan sanayi, oluşturduğu istihdam ve katma değer ile 
önemli değerler üretmiştir. 
 
Bursa’nın da içerisinde yer aldığı TR 41 bölgesindeki istihdam değerleri Türkiye ortalaması ile ilgili 
hemen hemen benzerlikler gösterse de, ekonominin sektörlere göre istihdamın durumu Türkiye’deki 
görünümden biraz farklılık göstermektedir. Türkiye’de aktif nüfus içerisinde tarımın payı %24’ler 
civarında iken TR 41 bölgesinde bu oran %17.3’tür. Diğer bir ifadeyle Bursa’nın da içerisinde 
bulunduğu bölge giderek sanayi bölgesi olmaktadır. Bilecik ilinin bu bölgeden çıkarılması halinde 
tarımda istihdam edilme oranlarının çok daha düşük düzeylerde olacağı açıktır. Kırsal kesimden 
sanayiye geçişin kademeli olması gerekliliği bilimsel bir gerçektir. Ancak katma değeri daha yüksek 
olan sanayinin tarıma tercihi daha önceleri bir tarım şehri olan Bursa’da gücünü gittikçe hissettirmeye 
başlamıştır. 
 
Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi’nin sürekli artan nüfusu ve gelişen ekonomisine paralel olarak Bursa 
İli de sürekli büyüme ve gelişme göstermektedir. Coğrafi olarak üç büyük kentin (İstanbul-Ankara-
İzmir) tam merkezinde bulunan Bursa, gerek dinamik nüfusu gerekse sürekli büyüyen sanayi, tarım ve 
turizm sektörleri ile tam bir metropoliten kent karakterindedir. Bu büyüme beraberinde trafik ve 
ulaşım sorunlarını da getirmektedir. Yakın ve orta dönemde gerekli planlama yapılıp önlemler 
alınmadığı takdirde sorunların daha da büyüyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir 
Belediyesi daha yaşanabilir bir kent için son dönemde trafik ve ulaşım projelerine büyük önem vermiş 
ve yatırımlarının yaklaşık % 70’ini bu alanlara yönlendirmiştir. 
 
Bursa İli’nin sektördeki güçlü yönleri gelecek yıllarda ticaret ve hizmetler sektöründe önemli bir artış 
olacağını göstermektedir. Sanayi ve tarımdaki gelişmeler, ticaret-hizmetlerde işgücünü ve firma 
sayısını arttıracaktır. Hizmetler sektörü bu iki sektöre hizmet verdiği gibi kendi içindeki firmalara, 
hizmet firmalarına da hizmet veren bir sektör niteliği taşımaktadır. Bu doğrultuda hizmetler,  sektör 
dışı faaliyetlerdeki büyümeye bağlı olarak arttığı kadar, kendi büyümesiyle de artan bir gelişme 
dinamiği göstermektedir. Bursa’da hizmetler sektöründe,  İlin kendi iç dinamikleri ile büyüme 
yanısıra, bir yandan TR 41 Bölgesinin en güçlü ili olması, diğer yandan komşusu olan illerin ticaret ve 
hizmetler sektörü bağlamında merkezi olma potansiyeli ile önemli bir artış beklenmelidir. Bu artış 
hem iş hizmetleri hem toplumsal hizmetler kapsamında olabilir. Merkezlerarası kademelenme 
sağlama amacıyla İlçelerde geliştirilecek hizmet sektörü aynı zamanda tarımsal alanda yapılan üretim 
ve dağıtım faaliyetlerinin etkin işleyişine yardımcı olacaktır.  
 
Bursa ekonomik yapısı içinde de hizmetler sektörü 2000 yılından itibaren en yüksek paya ulaşmıştır. 
Hizmetler sektörünün alt sektörü olan ticaret, sanayi- tarımsal faaliyetlerin gelişmesine ve nüfus 
artışına paralel olarak toplam sektörel yapı içinde payını arttırarak gelişmektedir. Hane halkı 
gelirindeki artışlara bağlı olarak da ticaret çeşitliliğinin ve hacminin artması beklenmektedir. Ancak; 
İl’de yaşanan hızlı nüfus artışı nedeni ile toplumsal hizmetler, ülke ve bölge ortalamasının altında 
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kalmaktadır. Gerek alansal gerekse diğer sayısal hizmet standartları (kişi başına doktor, öğretmen vb.) 
yanısıra rekabetçi ekonominin gerektirdiği çağdaş, yenilik, yaratıcılık ve esnekliği yükseltmeye çalışan 
bir eğitim içeriğine ulaşılması üst ölçekli planların hedefleri arasında da yer almaktadır. 
 
Bursa İli’nde hizmetler işgücünün ve firmalarının Bursa merkez ilçe ile diğer ilçeler arasındaki 
dağılımında dengeli bir yapı görülmemektedir. Bursa merkez ilçe (özellikle MİA içinde Osmangazi 
İlçesi) hizmetler sektörü kapsamında İl’de egemen konumdadır. Hizmetler sektöründe çalışan sayısı, 
firma sayısı ve bu göstergelerin zaman içindeki artış oranlarının incelenmesi, artışların merkez ilçe 
lehinde olduğunu göstermektedir. Bursa İli bütününde merkezler arası dengeli gelişmenin sağlanması 
kapsamında, merkezlerin kademelenmesi ve İlçe merkezlerinin güçlendirilmesi, 
 

 İlçe Merkezlerinde ticaret ve hizmetler istihdamının arttırılması  

 İlçelerde ticaret ve hizmet sektöründe girişimciliğin desteklenmesi 

 İlçe merkezlerinde kentsel hizmetlerin geliştirilmesi 

 Çok Merkezli mekansal gelişme için kaliteli erişimin sağlanması hedefleri doğrultusunda 
gerçekleştirilebilir görünmektedir. 

 
İlçe Merkezlerinde, merkez potansiyelleri doğrultusunda girişimciliğin arttırılabilmesi için kentsel ve 
toplumsal hizmetler düzeyinin yükseltilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Kentsel hizmetler toplumsal 
hizmetlerin artırılması, girişimciliğin artırılması, istihdamın da artmasını sağlıyacaktır.  
 
Bursa İli’nde hizmetler sektörünün alt dalı niteliğinde olan turizm faaliyetlerinin gelişmesi, turizmin 
destek faaliyetleri olan lokanta, kafe, otel vb. faaliyetleri yürüten işletmelerin sayı ve kalite artışıyla 
yakından ilişkilidir. Ticaret ve Hizmetler Sektörü analitik çalışmalarında turizmi destekleyen bu 
faaliyetlerin İl bütününde yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Kadın ve genç girişimcilerin lokanta 
–kafe gibi küçük ölçekli işletmeler için özellikle desteklenmeleri işgücüne kadınların katılımının 
artmasında önem taşıyacaktır. 
 

Sosyal donatıların il ölçeğinde, dengeli dağılımının sağlanması, daha yaygın etkin bir yapıya 
kavuşturulması için, 
 

 Kır-kent arası ulaşımın iyileştirilmesi 

 Sosyal Hizmetlere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi, ihtiyaçlara cevap verecek 
düzenlemeler yapılması  

 Kırsal karakterli yerleşimlerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi 

 Kentsel hizmetlerde işgücü niteliğinin arttırılması 

 Sosyal Hizmetlere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi, ihtiyaçlara cevap verecek 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

 
Kentsel ve toplumsal hizmetler, yaşam kalitesinin temel bileşenleri olarak, yerleşik nüfusun 
ihtiyaçlarına cevap vermelerinin yanı sıra il dışından gelmesi muhtemel yatırımlar için de çekici 
olacak, ekonomiyi canlı tutacak ve uluslararası rekabet edebilirlik düzeyini yükseltecektir. Kırsal 
karakterli yerleşimlerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi kırsal yerleşmelerde yaşam 
kalitesini yükseltme amacıyla yapılacak eğitim hizmetleri iyileştirmelerine Bursa İli kapsamındaki 
yerleşmelerin tamamında ihtiyaç vardır. Kentsel hizmetlerde işgücü niteliğinin arttırılması, kentlerin 
ticari başarılarında, yeterli ve iyi eğitimli işgücü, çekici yaşam standartları, özel ve kamu 
kuruluşlarında yenilik, yaratıcılık ve esneklik faktörlerinin önemi bilinmektedir. Merkezlearası dengeli 
gelişme, yaratıcı düşünceler ve yeniliklerin alt kademedeki merkezlere daha kolay yayılmasında 
önemli olmaktadır. 

 
Bursa İli’nde merkez kademelenmesi değerlendirmelerine göre; 
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 Merkez İş Alanı (MİA): Bursa İli’nin merkez ilçelerini oluşturan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 
İlçelerini kapsayan bölge, Bursa’nın Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiştir. 

 

 II. Derece Merkezler: İnegöl, Gemlik, Karacabey, M.Kemalpaşa ilçeleridir. 
 

 III. Derece Merkezler: Mudanya, İznik, Yenişehir, Orhangazi, Kestel, Gürsu ilçeleridir. 
 
Dünya örnekleri, turizm sektörünün sadece turizm çekiciliklerinin varlığı ile gelişemeyeceğini, var olan 
potansiyellerin korunması, geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlanmasını kapsayan bütünleşik bir 
organizasyon kapasitesine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Geleceğe ilişkin öngörüler arasında, 
“hizmet ve turizm yatırımlarının daha fazla öne çıkacağı”, “turizm potansiyelini kullanan” bir Bursa 
beklentisinin olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Ancak, geleceğe yönelik olarak tek bir turizm türüne bağlı turizm gelişimini beklemek mümkün 
olmadığı için, turizm analiz çalışması ile ortaya konan turizm potansiyellerinin ne şekilde 
değerlendirileceğine ilişkin stratejiler önem kazanmaktadır. Farklı turizm türlerinin birbirlerinin 
alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak geliştirilmesi mümkündür. Örneğin, Bursa için düşünülen kongre 
turizminin kültür turizmi ile ilişkili ele alınması, her iki turizm türünü de olumlu yönde geliştirecektir. 
Diğer yandan, örneğin Uludağ otellerinin kongre amaçlı kullanımı, sadece kışın açık olan otellerin 
doluluk oranlarını artıracak ve daha uzun sezonda kullanımlarını sağlayacaktır. Son olarak özellikle, 
Bursa’nın en az gelişmiş bölgelerini oluşturan güney-dağ bölgelerindeki yerleşimlerin doğa-kültür 
turizminden yerel kalkınma için yararlanması yönünde stratejiler geliştirilebilir. Bursa’nın geleceğe 
yönelik izleyeceği turizm planlama ve pazarlama stratejisi dört ana başlığa (pazar koruma, pazar 
geliştirme, ürün geliştirme ve çeşitlendirme) göre şekillenebilir. 
 
Bursa sanayi gelişmişlik açısından ülkenin önde gelen kentlerinden biridir. Sanayi tesisleri gerek 
hammadde ulaşımı ve gerekse mamül sevkiyatında ağırlıklı olarak karayolu ile taşımacılık yapma 
gereksinimleri sanayi gelişiminin ana ulaşım aksları üzerinde olması sonucunu doğurmuştur. Kentin 
ana ulaşım aksları olan İstanbul-Ankara-İzmir hatları sanayi bölgelerinin de en yoğun olduğu 
bölgelerdir. Ayrıca Mudanya Yolu, Eski Balıkesir Yolu ve Bandırma Yolu da ulaşılabilirlik açısından 
sanayi tesislerinin yoğun ilgi gösterdiği alanlardır. Ülkede en fazla organize sanayi bölgesi olan 
kentlerinden olması, yine sanayinin plansız olarak başlasa da sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri 
ile gelişmesi sanayi alanlarının ıslahı ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, ortak altyapı ve yatırımlarda 
bulunabilme, rekabet gücünü geliştirme alternatiflerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. 
 

 Kapasitesi Etkin Kullanılacak Alanlar: Bursa mevcut sanayi varlığı yanında planlı sanayi 
alanları açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Kentte faal 12 OSB’nin doluluk oranı 
%71’dir. Ayrıca 1 OSB planlama aşamasındadır. Organize sanayi bölgelerinin 2/3’ü doludur. 
Kentte mevcut sanayi alanlarının yaklaşık %49’u boş durumdadır. Ayrıca üst ölçekli planlarda 
sanayi alanı olarak öngörülmüş ancak henüz uygulamaya geçmemiş sanayi bölgeleri 
bulunmaktadır. Yine küçük sanayi sitelerinde doluluk oranı %85’tir. Ayrıca BESOB, Geçit küçük 
sanayi alanları uygulamaya açık, ancak henüz yapılaşması tamamlanmamış alanlardır. 

 Plansız ve Düzensiz Gelişen Sanayi Alanları: Hızlı sanayileşme süreci ve ucuz arsa maliyeti ile 
sanayi türlerine bağlı zemin suyu kullanımı ihtiyacının karşılanması gibi nedenler özellikle ova 
koruma kapsamındaki alanlarda plansız sanayi alanlarının ortaya çıkması sonucunu 
doğurmuştur. Özellikle Yıldırım, Gürsu ve Osmangazi sınırlarında tarımsal değeri yüksek 
alanlarda gelişen sanayi alanları tarım topraklarının niteliğini kaybetmesine ve kirlenmesine, 
zemin suyu seviyesinin düşmesine ve ürün çeşitliliğinin azalmasına neden olmuştur. Plansız 
ve düzensiz gelişen diğer sanayi alanları Yenice yolu Çalı-Yaylacık aksı üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Yenice yolu üzerinde geçmiş dönemlerde hazırlanan planlar 
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doğrultusunda yapılaşmalar olmuş ancak planın iptal edilmesi ile bu bölgede sanayi tesisleri 
plansız duruma düşmüştür. Çalı-Yaylacık aksında bölgede boş sanayi alanları bulunmasına 
rağmen özellikle arsa maliyetlerine bağlı olarak kaçak yapılaşmalar yaşanmaktadır. Plansız 
gelişen sanayi alanlarından kaynaklanan çevre sorunları yanında sanayi bölgelerinde altyapı 
ve arıtma kullanılmamasına bağlı olarak çevre kirliliği yaşanmaktadır. Hatalı yer seçimleri ve 
gerekli önlemlerin alınmaması gibi nedenlerle BTSO OSB ve İnegöl OSB nin olduğu bölgelerde 
hava kirliliği oranları yüksek çıkmaktadır. Küçükbalıklı Bölgesinde sanayi alanları ile konut 
alanları iç içe girmiş durumdadır. Söz konusu bölgede imar planlarında sanayi gelişimi ön 
görülmemekte ve bu alanların dönüşümü hedeflenmektedir. Ayrıca Gürsu OSB alanı 
içerisinde de konut alanlarının olması uygulama da sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

 Dönüşüm Potansiyeli Bulunan Alanlar: Yeni Yalova Yolu sanayinin ilk geliştiği alanlardandır. 
Artan kentsel rantlar ve güzergah boyunca giderek ticaret ve showroom fonksiyonlarının 
ağırlık kazanması ile Sanatral Garaj ile Demirtaş OSB ye kadar olan bölgede dönüşüm 
potansiyeli mevcuttur. Ayrıca Küçük Balıklı bölgesi de hem plan kararları ile hemde merkeze 
yakın olması ve konut alanları ile imalat ve tamir atölyelerinin iç içe bulunması nedeniyle 
dönüşümü ön görülen alanlar olarak belirlenebilir. 

 Sağlıklaştırılması Gereken Alanlar: Özellikle Duaçınarı küçük sanatlar bölgesi kentin en eski 
sanayi alanlarından olması nedeniyle çöküntü bölgesi görünümündedir. Dar sokaklar, eskimiş 
ve yoğun yapı stoğu bölgeyi sağlıksız kılmaktadır. Bölgede sanayiciler ve belediye girişimleri 
ile yapı stoğunun yenilenmesi ve bölgenin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde 
girişimler bulunmaktadır.  

 Çevresel Risk Oluşturabilecek Sanayi Alanları: Özellikle Gemlik bölgesinde yer alan azot ve 
gübre fabrikası niteliği ve fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle risk oluşturan önemli 
alanlardır. Sanayi bölgeleri ile bazı organize sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinin olmaması, 
olanların işletilmemesi, tarım alanları üzerinde plansız gelişen sanayi alanları çevre sorunları 
ve toprak kirliliği yaratan önemli unsurlardır. Başta İnegöl OSB olmak üzere organize sanayi 
bölgeleri ve sanayi alanlarında kirletici ve hava kirliliği yaratan tesislerin gerekli önlemleri 
almamaları, konut alanlarının hatalı yer seçiminin de etkisiyle bu alanların yakınında yer alan 
konut bölgeleri üzerinde kirletici etki doğurabilmektedir. 

 
Kentin güneyinde yer alan ilçeler topoğrafik özelliklerine bağlı olarak sanayi gelişimi olmamıştır. 
Ancak söz konusu bölgede zengin maden yataklarının olması bölgede madencilik faaliyetlerinin 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Başlıca maden türleri bor, kömür, krom ve mermerdir. Ayrıca 
taşocağı işletmeleri de oldukça fazladır. Kent merkezine yakın bölgelerde de artan taşocağı işletmeleri 
doğayı tahrip etmenin yanında görsel olarak da olumsuz bir görüntü yaratabilmektedir. Özellikle 
Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi de yer alan taş ocakları kent merkezinden görülüp algılanabilmektedir. 
Madencilik faaliyetlerinde mevzuattaki açıklardan ve maden çıkarılabilecek alan sınırlaması olmaması 
nedeniyle özellikle orman alanları içlerinde çok sayıda maden işletmesi orman alanlarını tahrip 
etmektedir. Maden sahalarının kapatılmasından sonra alanın rehabilite edilmemesi sonucu doğal 
alanlarda fiziksel ve görsel olumsuzluklara yol açmaktadır. 
 
Sanayi tesisleri gerek hammadde ulaşımı ve gerekse mamül sevkiyatında ağırlıklı olarak karayolu ile 
taşımacılık yapma gereksinimleri sanayi gelişiminin ana ulaşım aksları üzerinde olması sonucunu 
doğurmuştur. Kentin ana ulaşım aksları olan İstanbul-Ankara-İzmir hatları sanayi bölgelerinin de en 
yoğun olduğu bölgelerdir. Ayrıca Mudanya Yolu, Eski Balıkesir Yolu ve Bandırma Yolu da ulaşılabilirlik 
açısından sanayi tesislerinin yoğun ilgi gösterdiği alanlardır. 
 
Karayolu taşımacılığının yoğun olması kentin ana ulaşım akslarında yoğun bir ağır vasıta trafiğinin 
yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle liman ve serbest bölgenin Gemlikte olması zaten yoğun bir 
aks olan İstanbul yolunda ağır vasıta araç yoğunluğunun daha da artması sonucunu doğurmaktadır. 
Bursa çevreyolunun tamamlanmış olmasıyla birlikte kent içinde ağır vasıta yoğunluğu çevreyoluna 
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aktarılmış kent merkezi bu anlamda kısmen rahatlatılmıştır. Yapımı planlanan Gebze-İzmir 
Otoyolu’nun Bursa’dan geçmesi, transit karayolu taşımacılığı açısından kenti rahatlatacaktır. 
 
Yapılması düşünülen hızlı demiryolu projesinin yük taşımacılığına da olanak sağlayacak şekilde 
tasarlanması sanayi kenti Bursa için olumlu bir adım olacaktır. Ayrıca demiryolu ağının liman ve 
havaalanı ile ilişkilendirilmesi sanayinin hammadde ve mamul taşımacılığında maliyet ve ulaşım 
kolaylığı açısından alternatifler geliştirmesine olanak sağlayacaktır. 
 
Kente uzak olması nedeniyle kullanılamayan Yenişehir Havaalanı ile kent merkezinde yer alan 
Yunuseli Havaalanı’nın kargo ve yolcu kullanımına kazandırılması kentin ulaşım sorunlarının 
çözümüne de olumlu katkı sağlayacaktır. 
 
Türkiye genelinde, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) kayıtlı 915 lojistik taşımacılık 
firmasından 15’i Bursa’da bulunmaktadır. İl sınırları içinde lojistik sektörü organize olmamıştır. Lojistik 
firmaları yerleşim alanları içinde dağınık bir şekilde yer seçmiştir. Büyük bir kısmı gümrük, sanayi 
bölgeleri, kentin 
giriş- çıkış noktaları ve liman bölgesinde yer almaktadır. Lojistik firmalarının limanlar ile OSB ve 
serbest bölge arasında belirli merkezlerde organize bir şekilde toplanmamış olmaları, kent içi trafiğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Bursa İli’nde lojistik eğitime önem verilmektedir. BTSO ile UİB’de lojistik sektör ile ilgili eğitimler 
verilmekte, seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. Bursa açısından önem taşıyan en önemli 
ulaşım türlerinden birisi RO-RO’dur. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri olan ticarette ağırlıklı olarak 
kullanılan RO-RO taşımacılığı ile, karayolu ve demiryolu ile bütünleşik bir şekilde taşıma yapmak 
mümkün olmaktadır. RO-RO açısından önemli kapasiteye sahip limanların çoğu Bursa’ya 
yakındır10.Önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanan Kuzey Ege Limanı ise RO-RO taşımacılığı 
ve diğer taşımacılık türleri açısından Bursa’ya büyük hizmet sunacaktır. Ayrıca Marmara Denizi içinde 
Tekirdağ Akport ve Gemlik, Bandırma, Derince gibi noktalarla da ilişkilerin gelişeceği göz önüne 
alındığında Bursa açısından önemli bir kapasite artışı olacağı düşünülebilir. 
 
Halihazırda mevcut bağlantı eksiklikleri nedeniyle Çeşme-İtalya RO-RO bağlantısı önemlidir. Kuzey Ege 
Çandarlı Limanı’nın tamamlanması ile İtalya ve Yunanistan üzerinden kara koridorlarına erişimin 
kolaylaşacağı düşünülebilir. Bu bağlantı açısından bakıldığında TCDD Lojistik Köyler Projesi 
kapsamında gerçekleştirilecek olan Balıkesir’deki Gökköy Lojistik Köy Projesi önem arz etmektedir. 
Lojistik Köy, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm 
faaliyetlerin muhtelif işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği belirli bir alandır. Gökköy Lojistik 
Köyü’nün Bursa açısından katkı sağlayabilmesi için zaman ve maliyet avantajı sağlayacak şekilde 
Bursa’daki sanayi tesislerine karayolu bağlantılarının kurgulanması gerekeceği açıktır. 
 
Gemlik’teki Gemport ve Borusan Limanları otomativ sektörü açısından en önemli limanların başında 
gelmektedir.  
 
Bursa, Marmara Bölgesi içinde İstanbul’dan sonra en büyük nüfusa sahip il konumundadır. İhracat ve 
ticari aktivite oranıyla İstanbul’u takip etmekte, bir anlamda İstanbul’u bütünlemektedir. Nitekim 
Bursa’daki firmalar Tekirdağ ve Kocaeli’deki firmalar gibi İstanbul’daki firmalar için hem tedarikçi hem 
de müşteri durumundadır. Bu durum İstanbul Metropoliten Alanının planlanması çalışmalarında da 
dikkate alınmış ve Bursa’yı da içeren geniş bir bölge üzerinde öngörülerde bulunulmuştur. Özellikle 
ana ulaşım bağlantıları, uluslararası otoyollar, limanlar, liman bağlantıları bulundukları ilin 
önceliklerine göre değil 
 
İstanbul’un belirlediği üretim sisteminin bileşenleri olarak planlanmaktadır. “İstanbul’un Ege ve 
Anadolu’ya mal boşaltımı ve transferinin Gemlik üzerinden Bursa’ya kaydırılması”, “GEMPORT 
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Limanı’nın yanında yer alacak yeni bir liman projesi” gibi Bursa’yı etkileyen kararlar alınması söz 
konusudur. 
 
Bursa, gerek Büyükşehir bölgesi gerekse diğer alanları ile Türkiye karayolu ağına otoyol, devlet yolları, 
il yolları ve ana yolları ile entegre olmuş bulunmaktadır. Gebze-İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile 
bu bütünlük daha üst düzeye ulaşacaktır. Gemlik ve Mudanya ilçelerindeki Marmara Denizi kıyısı da 
deniz toplu taşımacılığı için bir fırsat oluşturmaktadır. 

Kentteki ana yollar, ana arterler, çevre yolları ve büyük caddeler oldukça kaliteli olarak imal 
edilmişlerdir; ara yollar ve dar sokaklarda yol kalitesi yükseltilmesine ihtiyaç vardır. Çevre ilçelerin 
kent merkezi ile ilişkilerini sağlayan ulaştırma altyapısı genellikle yetersiz ve sorunludur. Kentiçi yaya 
trafiğine ayrılmış caddeler, yollar ve alanlar ile bisiklet yolları yetersizdir ve gelecek için bu konuların 
planlamalara alınması önem arz etmektedir. 
 
Dünyanın değişik kentlerindeki deneyimler de göstermektedir ki, kentsel ulaşım sorunlarının yalnızca 
yeni karayolu yatırımları ve kapasite artırımları ile çözümü mümkün değildir. Yeterli bir karayolu 
altyapısı sağladıktan sonra, eldeki kapasitenin etkin kullanımı, ulaşım talebinin yönetimi ve güvenilir 
bir toplu taşıma sisteminin kurulması gerekmektedir. Güvenli toplu taşıma talebini kurarken özellikle 
karayolu taşımacılığının payını azaltacak şekilde düzenlemeler yapılmalı ve raylı sistem lehine bir 
atılım gerçekleştirilmelidir. Bursa’da günlük yolculukların % 25,5’i toplu taşıma ile 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kamu kuruluşları ve büyük sanayi kuruluşları ile okullar tarafından kendi 
çalışanlarını ve öğrencileri taşımak üzere çalıştırılan servisler de mevcuttur. Bursa’da servis araçlarının 
taşıma payı % 15,3’dür. 
 
Bursa’nın demiryolu ağına bağlı olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı ulaşım 
politikaları nedeniyle Bursa ilindeki ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna bağımlıdır. 
Sanayi ve tarım kesimlerine ilişkin taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt oranı % 32 kadardır. 
Motorlu taşıtların kent yaşamında giderek daha fazla kullanılması, sağladığı esnekliğin yanı sıra 
önemli sorunlara neden olmuştur. Otomobili temel alan bir ulaştırma sisteminin önemli çevresel, 
ekonomik ve toplumsal etkileri vardır. Motorlu taşıtların ve özellikle otomobil kullanımının hızla 
arttığı bir ulaştırma sisteminde, yaratılan sera gazı her şeyden önce küresel bir tehdit 
oluşturmaktadır. Kentlerarası ve kentiçi ulaşım etkinliklerinin ürettiği kirlilik, bulunduğu çevre ile 
sınırlı kalmayıp bütün yeryüzü yaşamını etkilemektedir. 
 
Kentsel ölçekte, ulaşıma ilişkin bir diğer olumsuz etki, bugünkü yapısına müdahale edilmezse, 
otomobil odaklı ulaşım tercihinin fiziksel çevreyi onarılmaz biçimde bozan en önemli etkenlerden biri 
konumunda olmasıdır. Artan taşıt trafiği talebini karşılamak için yapılan yeni yollar, yol genişletmeleri, 
katlı kavşaklar ve tüneller gibi ulaştırma yapıları kentlerin ve bunları çevreleyen kırsal alanların 
giderek betonlaşmasına, kültürel mirasımız olan bina ve kentsel dokunun giderek daha fazla zarar 
görmesine yol açmaktadır. 
 
Bursa kentiçi trafiğinde, Kestel- Görükle ve Ovaakça Santral Garaj güzergahları büyük bir trafik yükü 
taşımaktadır. Bursa Büyükşehir alanı içerisindeki ana ulaşım aksları; Bursa-Ovaakça, Bursa- Mudanya, 
Bursa- Gürsu- Kestel, Bursa- Görükle’dir. Bursa’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yollar ise 
Yalova- Orhangazi, Gemlik- Bursa- Karacabey-Mustafa Kemalpaşa yollarıdır. 
 
Kent içinde trafik kontrol sinyalizasyon sistemi ana kavşaklarda ve ana yollarda bulunmaktadır ve 
yaygınlaştırılarak geliştirilmelidir. Kentin bir Ana Trafik Kontrol Merkezi’ne ihtiyacı olduğu ve yakın 
gelecekte bu ihtiyacın daha da artacağı öngörülmektedir. 
 
Yaya ulaşımı ve toplu taşıma kullanımı, Bursa’da önemli oranlardadır. Ancak, hem kentsel gelişmenin 
yaygın/parçalı bir nitelik kazanması, hem de otomobil odaklı ulaşım politikalarının desteklenmesi 
halinde bu ulaşım türlerinin kent içi ulaşımdaki payları azalacaktır. Özel araç kullanımı hızla artarken, 



 

516 
 

bu gelişmeyi daha da destekleyecek şekilde yeni yol yatırımlarının yapılması, gerek özel araç 
kullanımındaki artışa, gerek enerji tüketimine etkisi açısından sakıncalar barındırmaktadır. 
 
Semt ve kent merkezi ölçeğinde ise, yayalar yerine otomobillere öncelik veren uygulamalar yalnızca 
fiziksel çevreyi değil, toplumun sosyal ve kültürel iletişimini, trafik kazaları yoluyla can güvenliğini ve 
solunan kirli hava nedeniyle insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu toplumsal 
maliyetlerin yanı sıra, otomobile duyulan güven nedeniyle herhangi bir sınıra bağlı olmadan büyüyen 
kentlerde yolculuk mesafeleri artmakta; uzun mesafelerde etkin ve verimli toplu taşıma hizmeti 
sunulması zorlaşmakta; bisiklet ulaşımı ve yürüme gibi seçenekler olanaksız hale gelmektedir. Ulaşım 
maliyetleri, süre ve parasal açıdan artarken, özellikle otomobil sahibi olmayan, kullanmak istemeyen 
ya da kullanamayan kesimler için erişebilirlik koşulları kötüleşmektedir. 
 
Sürdürülebilirlik ilkesinin üç ayağını oluşturan çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik 
açısından değerlendirildiğinde, ulaştırma sisteminin: 
 

 Çevresel açıdan sürdürülebilir olması için, çevreyi olumsuz etkileyen gaz salımının ve 
yenilenemez yakıt kullanımının en aza indirilmesi; ulaştırma ağının genişlemesine paralel 
olarak gerçekleşen kentsel yayılmanın (ve beraberinde doğal alanların hızla yapılaşması 
eğiliminin) en aza indirilmesi; 

 Ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için, enerji kullanımının ve enerjide dış kaynak 
bağımlılığının en aza indirilmesi; trafikte kaybedilen zaman maliyetleri ile trafik kazaları 
maliyetlerinin en aza indirilmesi; 

 Toplumsal açıdan sürdürülebilir olması için, herkes için erişebilirlik sağlaması ve maliyetinin 
herkes tarafından ödenebilir düzeyde olması gerekmektedir. 

 
Yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde geliştirilecek planlarda; 

 Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu bir ulaştırma altyapısı oluşturulmalı, 

 Ulaştırma türleri arasında gereksinimlere uygun denge sağlanmalı, 

 Ulaşım talebini en az düzeyde tutacak kentsel ve bölgesel arazi kullanım politikaları 
önerilmeli, 

 Çevreye verilecek zararlar en aza indirilmeli, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmalı, 

 Ulaştırma sisteminin iyileştirilmesine ilişkin tüm yatırımlar ekonomik, mali ve çevresel etki 
analizleri yapılarak aşamalandırılmalı ve bu yatırımlar bir eylem planına dönüştürülmeli, 

 Deprem gibi afet durumları için Afet Durumu Planları üretilmelidir. 
 
Yatırım ve kapasite iyileştirmelerine ek olarak talep yönetimi politikaları oluşturulmalı ve bunlar için 
gerekli hukuksal ve kamu yönetimi araçları da geliştirmelidir. Sonuç olarak, Bursa, yakın gelecekte de 
Türkiye’nin en önemli sanayi, tarım, turizm kentlerinden biri olmaya devam edecektir ve bu yolda 
yaşanabilir bir kent olmayı sürdürmesinde ve daha kaliteli bir metropoliten kent olma yolunda trafik 
ve ulaşım konularını kısa ve uzun dönemli olarak planlamış olmasının avantajlarını yaşayacağı 
öngörülmektedir. 
 
İl sınırları içinde mevcut içme suyu kaynakları ve rezervleri 2040 yılına kadar yeterlidir. Elektrik 
enerjisi temininde sıkıntı yaşanmamaktadır. Bursa İli’nde üretilen elektrik enerjisi tüketilen enerji 
miktarından daha fazladır. Kent içi teknik altyapısı ile ilgili ihtiyaca göre düzenlemeler yapılmaktadır. 
Yerleşim alanları içinden geçen yüksek gerilim hatlarının geçtiği kısımlarda imar sorunları 
yaşanmaktadır. Bunların aşılması için zaman zaman imkanlar ölçüsünde bu hatların yerleşim alanları 
dışına çıkartılması veya yer altına alınması, trafo ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Su kaynakları ve yeraltı sularında kirlilik oranları artmaktadır. Kaçak sanayi tesisleri ile 
arıtması olmayan sanayi tesisleri akarsu ve göller ile yeraltı sularını hızla kirletmektedir. Bilinçsiz ve 
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kontrolsüz kullanılan zirai gübre ve ilaçları da su kaynakları ile yeraltı sularını kirletmektedir. Su ve 
hava kirliliğinin artışı bunlarla ilgili önlemlerin ve tedbirlerin, kontrollerin yetersizliğini 
göstermektedir. Çöp depolama alanları ve çöp depolama yöntemleri yetersizdir. Bunların bir kısmı 
yerleşim alanlarına yakın mesafededir, yerleşim alanı içinde kalanlar bile mevcuttur. Bunlar hem 
çevre sağlığı açısından tehlike yaratmakta hem de kent içi ulaşıma önemli bir trafik yoğunluğu 
getirmekte hem de kent estetiğini olumsuz etkilemektedir. 
 
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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İklim koşullarının uygunluğu, toprak ve su kaynaklarının zenginliği, üreticilerin bilgi ve teknoloji  
kullanım düzeylerinin yüksekliğine bağlı olarak polikültür tarım yapılması, yüksek katma değer 
yaratması ve özellikle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinin dışında İl genelinde tüm ilçelerde  
tarım sektörünün 1. sırada gelmesi, kırsal+kentsel nüfusun büyük bir çoğunlukla tarım ve tarıma bağlı 
sanayinde yani tarım sektöründe yer alması dikkate alındığında son yıllarda Bursa İli’nin sadece sanayi 
kenti olarak adlandırılmasının yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Bursa İli’nin öncel veya sanayi 
ile eşit kimliği tarımdır. Özellikle büyük tüketim merkezlerine yakınlığı nedeniyle pazarlama 
imkânlarının uygun olması, dış ülke pazarlarına yönelik yoğun bir ürün ihracının bulunması, 
üreticilerin genel yapılarınına olumlu katkı yaratan yüksek bilgi ve teknoloji kullanım düzeyleri veya 
eğilimleri meyve, sebze ve tarla bitkilerinde standart ve yüksek verimli tür ve çeşit üretimlerinin 
yoğun olduğu bir tarım uygulanmasının en önemli nedenidir. Söz konusu üretimin yapıldığı tarım 
arazilerine sahip Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Bursa Ovalarının korunması, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanılmalarının  sağlanması zorunludur. Söz konusu Ovalarda 
tarıma dayalı sanayinin dışında kirletici ve yoğun işgücü gerektiren sanayiye izin verilmemesi 
gelecek nesillerin güvenli ve yerli gıdaya erişebilmeleri için  bir zorunluluktur. 
 
Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve Hizmetler ve Sanayi sektörlerinin hakim olduğu Merkezi İş alanı 
olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerindeki kırsal alanlar ile söz konusu merkez ilçelere bitişik 
konumda, yoğun ve doğrudan etki alanlarında bulunan Gürsu ve Kestel İlçelerinin tarımsal üretim 
potansiyelleri ve verimli tarım toprakları dikkate alınmalı, korunmalı ve  uygun olmayan amaç dışı 
kullanımlar ile ilgili dönüşüm kararları üretilmelidir. Tarım sektörünün hakim olduğu, tarımsal 
üretim potansiyeli yüksek, Osmangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerindeki tarımsal üretim 
desteklenerek, geliştirilmeli tarım ağırlıklı yapıları korunmalıdır. Söz konusu ilçelerde doğal önemi 
yüksek  su koruma havzalarında yer alan tarımsal üretim alanlarında sulama suyu, gübre ve tarım 
ilaçları kullanımını azaltacak  tarımsal üretim ve sulama teknikleri araştırılmalı ve  desteklenmelidir. 
Özellikle Orhangazi ilçesinde tarım arazilerinin ve zeytinliklerin amaç dışı kullanılmalarını önleyecek 
planlama kararları üretilmelidir. 
Bursa İlinin Marmara Denizi sınırını oluşturan Mudanya ve Gemlik İlçelerinin konumu nedeniyle ön 
plana çıkan denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı ile turizm potansiyelleri geliştirilirken İlçelerin 
Gemlik türü zeytinin gen merkezi ve Gemlik türü zeytin yetiştiriciliğine en uygun iklim ve arazi 
koşullarına sahip oldukları, tarımsal potansiyelleri ve tarım sektörünün istihdam açısından 
öncülüğü dikkate alınmalıdır.  Verimli tarım arazilerine sahip ovası ve gelişmiş sanayi bölgeleri ile 
Bursa İli’nin en önemli merkezlerden birisi olan Gemlik İlçesinde söz konusu gelişmenin doğal 
kaynaklar açısından sürdürülebilir bir gelişme olması sağlanmalıdır. Tüm bu gelişmelere rağmen 
Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine kıyasla işgücü istihdamı açısından daha düşük olmasına 
rağmen tarım sektörü hala önemini korumaktadır. Özellikle fidancılık sektörünün ciddi olarak 
desteklenmesi ilçenin bu konudaki bölge liderliğini ülkesel boyuta taşıyacak çok yüksek katma 
değer yaratacaktır.   
 
Bursa İli’nin dağlık bölgelerinde yer alan, ulaşım zorluğu ve kent merkezlerine uzaklığı, iklim ve arazi 
koşullarının olumsuzluğu ve tarımsal faaliyetlerin yetersizliği nedeniyle sürekli olarak göç veren, 
Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri Bursa İli’nin en az gelişmiş bölgesini 
oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda desteklenerek geliştirilmeye çalışılan hayvancılık ve organik 
tarım yetiştiriciliği açısından ilçeler ciddi bir potansiyele sahiptirler. Söz konusu potansiyellerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile mera alanları iyileştirilmeli ve taşıma kapasiteleri artırılmalı, 
Özellikle Keles ve Harmancık ilçelerinde  organik tarım alanları artırılmalı, organik tarımın yoğun 
olarak yapıldığı Orhaneli ve Büyük Orhan ilçelerinde ise üretilen ürünlerin değerlendirilebileceği 
sanayi, işleme ve depolama  tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Özellikle dağ köylerinde yeni 
jeotermal kaynaklar araştırılarak veya var olan kaynakların sera koşullarında üretim amaçlı 
kullanılmaları sağlanmalı, seracılık yaygınlaştırılmalıdır. 
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 Şekil 120 Alt Bölgeler 

 
Tablo 97 Alt Bölgeler 

 

BURSA İLİ ALT BÖLGELERİ 

 
MERKEZ BÖLGESİ 

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer (MİA), Gürsu, Kestel 

Mudanya 

KARACABEY-MUSTAFAKEMAL PAŞA BÖLGESİ Karacabey 

MustafaKemal Paşa 

GEMLİK BÖLGESİ Gemlik 

İNEGÖL-YENİŞEHİR BÖLGESİ İnegöl 

Yenişehir 

İZNİK-ORHANGAZİ BÖLGESİ İznik 

Orhangazi 

DAĞ YÖRESİ BÖLGESİ Orhaneli, Keles 

Büyükorhan, Harmacık 
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1. Merkez Bölgesi:  
 
Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve ilin sektörel yapısı içinde Hizmetler ve Sanayi sektörlerinde hakim 
konumda bulunan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri Bursa İli’nin Merkezi İş Alanı’dır. Bursa İli 
nüfusunun ilçeler toplamı (kır+ kent) itibarıyla %65’i, ilçe merkezleri itibarıyla %72’si bu üç ilçede 
yaşamaktadır. İlin sektörel yapısı içinde de bu üç ilçede hizmetler sektörü 1. sırada, sanayi sektörü 2. 
sırada yer almaktadır. Bu üç merkez ilçe ile merkez ilçelere bitişik konumda bulunan Gürsu ve Kestel 
İlçeleri de merkez bölgesi ile yoğun ve direkt ilişki içinde bulunduklarından merkez bölgesi ile 
bütünleşik bir yapı oluşturmaktadır. Mudanya ilçesi merkeze olan yakın konumu ve ilişkileri sebebiyle 
bu bölge içerisinde bir alt bölge olarak yer almakta, kıyı özelliğine bağlı olarak, güçlü deniz ulaşımı 
altyapısı, turizm altyapısı ve ikinci konut fonksiyonu sebebiyle merkez bölge içinde bir alt bölge olarak 
değerlendirilmektedir. Mudanya kentsel ve arkeolojik sit alanları ile önemli bir kültür turizm odağı 
iken, aynı zamanda kıyı rekreasyon ve ikinci konut kullanımını da içermekte ve feribot iskelesi ile 
Bursa’nın denizyolu ile İstanbul’a ulaşım kapısı olmaktadır. 
 
Osmangazi İlçe merkezi yerleşim alanının merkezinde yer alan Eski Hanlar Bölgesi ve bu alanı 
çevreleyen bölge ile bu alanlara ulaşımı sağlayan ana ulaşım aksları çevresindeki kısımlar Bursa 
yerleşim alanında bütün hizmetler sektörlerindeki işyerlerinin en yoğun yer seçtiği alanlardır. Bu 
bölgede yer alan işyerlerinin hizmet çapı Bursa İli’ndeki bütün yerleşim alanlarının yanı sıra il dışındaki 
yakın çevredeki bazı yerleşim alanlarını da kapsamaktadır. Bursa İli’nin MİA bölgesinin çekirdeğini 
oluşturan bu bölge ilin tarihi geçmişinde de en eski ticaret bölgesidir. İçinde bu tarihi geçmişin 
korunan örnekleri olan Eski Hanları barındırmaktadır. Hanlar bölgesi ve çevreleyen alanlarda yer alan 
doku ilin ve kentin en yoğun ve en eski yerleşim bölgeleri olmaları nedeniyle gelişen ve farklılaşan 
taleplerin ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Ulaşım ve otopark sorunlarına, binaların 
eskimesine, sıkışık ve yoğun doku nedeniyle binaların yenilenme imkanlarının kısıtlı olmasına bağlı 
nedenlerle hizmetler sektöründeki işyerleri kent merkezinin dışındaki yeni gelişen bölgelere kayma 
eğilimindedir. Bölgenin mevcut dokusunda ana ulaşım aksları üzerinde yer alan ve 5- 10 yıl öncesine 
kadar en cazip konumlu işyerleri, işhanlarında bile önemli sayıda boşalma olduğu gözlenmektedir. 
Son 10 yılda Nilüfer İlçe yerleşim alanında hizmet işyerlerinin sayısındaki hızlı artış bu eğilimi 
doğrulamaktadır. Yıldırım İlçesi Bursa kent yerleşim alanının doğu bölgesinde yer alması ve genellikle 
alt gelir gruplarının yer seçtiği, düzensiz yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge olması nedeniyle Bursa 
kent merkezinden kayma eğiliminde olan hizmetler işyerleri için cazibe merkezi olamamaktadır. İlçe 
nüfusunun hızlı artışına karşılık ilçe merkezindeki hizmetler sektörünün aynı hızla gelişememesi bu 
eğilimi kanıtlamaktadır. 
 
Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve Hizmetler ve Sanayi sektörlerinin hakim olduğu Merkezi İş alanı 
olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerindeki kırsal alanlar ile söz konusu merkez ilçelere bitişik 
konumda, yoğun ve doğrudan etki alanlarında bulunan Gürsu ve Kestel İlçelerinin tarımsal üretim 
potansiyelleri ve verimli tarım toprakları dikkate alınmalı, korunmalı ve uygun olmayan amaç dışı 
kullanımlar ile ilgili dönüşüm kararları üretilmelidir. 
 
Merkez bölgesi aynı zamanda kültür turizmi açısından zengin, özellikle Osmanlı eserleri ile ön plana 
çıkan ve konaklama altyapısının yoğunlaştığı bölgedir. Uludağ’ı da içine almaktadır. Uludağ, 
Türkiye’nin ilk kış turizmi alanıdır, ayrıca doğa turizmi için çok önemli potansiyel sunmaktadır. Milli 
Park tümüyle doğa turizmi için dünya örneklerinde olduğu gibi çok önemli bir yere sahiptir. Termal 
kaynakların kullanıldığı konaklama kapasitesi önemlidir. Konaklama altyapısı nedeniyle, kongre 
turizminin de özellikle bu bölgede gelişme beklentisi vardır. Bölge, Bursa’nın en yoğun göç alan ve 
genç-aktif nüfuslu, gerekse eğitim düzeyi açısından en yüksek ve istihdamın da mavi-beyaz yakalı 
ağırlıklı olduğu merkez işlevini taşımaktadır. 

 
 
 



 

521 
 

2. Karacabey-MustafaKemal Paşa Bölgesi: 
 
Kentin batısında özellikle gıda ağırlıklı önemli firmaların yerseçimi yaptığı Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa İlçelerini kapsayan ova bölgesidir. Karacabey’in kıyı alanlarına ve farklı doğal yapı 
özelliklerine sahip olması sebebiyle Karacabey-MustafaKemal Paşa bölgesi; Karacabey ve 
MustafaKemal Paşa olmak üzere iki alt bölgeden oluşmaktadır. Bursa İli’nin batı bölgesinde yer alan 
ve Bursa ovasının en önemli tarım topraklarını barındıran Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa 
İlçeleri’nde sektörel yapı içinde Tarım Sektörü 1. sıradadır.  
Ayrı bir alt bölge olarak gerek kültür ve doğa turizmi için potansiyeller taşımakta, gerekse Tümbüldek 
turizm merkezi nedeniyle termal turizm için gelişme alanı olarak görülmektedir. Bölgede özellikle 
Uluabat gölü RAMSAR alanı olmakta, Uluabat ve Karacabey’de Kocaçay deltası kuş gözlemciliği gibi 
özel ilgi turizminde önemli alanlar olarak bilinmektedir. 
 

3. Gemlik Bölgesi: 
 
Sahip olduğu liman, lojistik merkez ve serbest bölge ile farklı özelliklere sahip bölgedir. İlçedeki 
sektörel yapı içinde tarımda çalışan işgücü 1. sıradadır. İlçe sınırları içindeki tarımda zeytincilik ön 
plandadır. İlçede yer alan liman Bursa İli ve İç Anadolu Bölgesi’nin yüklerinin ülke ve ülke dışına 
taşınmasında önemli konuma sahiptir. İlçe kıyılarında turizm amaçlı tesisler ve 2. konut (yazlık) 
bölgeleri yer almaktadır. 
 

4. İnegöl-Yenişehir Bölgesi: 
 
Kentin doğusunda organize sanayi bölgeleri ile gelişen, Yenişehir havaalanı ve demiryolu projesinin 
etki alanında olan Yenişehir ve İnegöl İlçelerini kapsayan bölgedir. İnegöl ve Yenişehir ilçeleri sahip 
oldukları farklı özellikler ile bu bölge içerisinde iki ayrı alt bölge olarak değerlendirilebilir. 
 
İnegöl İlçesi verimli tarım arazileri yanı sıra gelişmiş sanayi bölgeleri ile Bursa İli’nde merkez 
bölgesinden sonra en önemli konuma sahip ilçedir. İlçe’deki sanayi tesisleri içinde Ağaç ve Orman 
Ürünleri, Mobilya İmalatı 1. sıradadır. İlçenin sanayi ürünleri Ülke genelinde de önemli bir konuma 
sahiptir. İlçedeki hizmetler sektörü de il sıralamasında Bursa merkez bölgesinden sonra gelmektedir.  
 
İnegöl ve Yenişehir alt bölgesi ise özellikle doğa, termal turizm, buna destek olarak fuarcılık ve 
havaalanının bulunduğu bölge olması nedeniyle de ulaşım altyapısı açısından önemli bir bölge 
olmaktadır. İnegöl, gerek mobilya sektörü ile birlikte gelişen fuarcılık konusunda, gerek Oylat termal 
tesislerinden kaynaklanan konaklama altyapısı ile alt bölge içinde öne çıkmaktadır.  
 

5. İznik-Orhangazi Bölgesi: 
 

Kentin kuzeyinde İznik Gölü çevresinde sanayi potansiyeli fazla olmayan İznik ilçesi ile sayı olarak az 
ancak önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi İlçelerini kapsayan bölgedir. Tarım sektörünün 
hakim olduğu bölgede tarımsal üretim potansiyeli yüksektir. Söz konusu iki ilçe İznik gölü havzasında 
yer almaları bakımından bütünlük oluşturmakta ve aynı bölge içerisinde yer almaktadır. Ancak, sahip 
oldukları farklı fonksiyonel karakteristikler sebebiyle aynı bölge içerisinde iki ayrı alt bölge olarak 
değerlendirilebilir. 
 
Orhangazi İlçesi’nde tarımsal uğraşların yoğunluğu yanı sıra İstanbul İli’ne yakınlığı nedeniyle özellikle 
metal sanayi tesisleri yer seçmiştir. Bu nedenle sanayi sektörü işgücü İznik’e göre daha fazla paya 
sahiptir. Orhangazi ve İznik ilçelerindeki tarımsal üretim desteklenerek, geliştirilmeli tarım ağırlıklı 
yapıları korunmalıdır. Söz konusu ilçelerde doğal önemi yüksek  su koruma havzalarında yer alan 
tarımsal üretim alanlarında sulama suyu, gübre ve tarım ilaçları kullanımını azaltacak  tarımsal üretim 
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ve sulama teknikleri araştırılmalı ve desteklenmelidir. Özellikle Orhangazi ilçesinde tarım arazilerinin 
ve zeytinliklerin amaç dışı kullanılmalarını önleyecek planlama kararları üretilmelidir. 
 
Kültür turizminin ön plana çıktığı bölge özellikle yabancı turistler için cazip bir merkezi kapsayan alt 
bölge konumundadır. İznik gölü aynı zamanda kuş gözlem alanıdır.  
 

6. Dağ Yöresi Bölgesi: 
 

Kentin güney bölümünde sanayi gelişiminin olmadığı ancak madencilik açısından önemli potansiyele 
sahip Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ilçelerini kapsayan bölgedir. Bursa ili’nin güneyinde 
Uludağ yamaçlarında dağlık bölgelerde yer alan Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri 
ulaşım koşullarının da rahat olmaması nedeniyle Bursa İli’nin en az gelişmiş bölgesini oluşturmaktadır. 
Bölge kendi içerisinde doğal yapı karakteristiklerine ve konuma bağlı olarak, Orhaneli-Keles ve 
Büyükorhan-Harmancık olmak üzere iki ayrı alt bölgeye ayrılmaktadır.  
 
Bölgede sanayi tesislerinin önemsiz oranda olması ve gelişmemesi nedeniyle sektörel yapı içinde 
tarım sektörü işgücünün (kent+ kır) payı %75’in üzerindedir. Bölgedeki tarım faaliyetleri de iklim 
koşulları ve coğrafik yapıları nedeniyle kısıtlıdır. Bu nedenle bölgede yer alan ilçeler Bursa merkezine 
göç vermektedir. İlçeler Bursa İli içinde kırsal nitelikli yerleşim alanlarıdır. Şehirleşme oranları 
düşüktür. Dağ bölgesi ilçeleri içinde en gelişmiş olanlar Bursa merkez yerleşim alanına en yakın 
konumda olan Orhaneli ile güney ucunda yer alan ve Kütahya İlçelerine komşu olan Harmancık 
İlçesidir. Bölgede yer alan ilçeler kısmen benzer ekonomik karakteristikleri ve coğrafik koşulları 
taşımaktadır. 
 
Dağ bölgesi olarak tanımlanan, Bursa ile ilişkilerin görece kopuk ve görece az gelişmiş güney 
yerleşimlerinin (yaşlı nüfus, tarım ağırlıklı, eğitim düzeyi düşük) bulunduğu alanlar doğa turizmi için 
önemli potansiyeller sunmaktadır. Bölgenin Uludağ ile ilişkili ele alınmasında yarar vardır. Bu 
bölgedeki yaylalar  yayla turizmi  geliştirilmesi açısından  önemlidir. 
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