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1. GİRİŞ 

Bu sentez raporu 1:100.000 Bursa Çevre Düzeni Plan çalışmalarında kullanılmak üzere 

Bursa Metropoliten Alanı’nın son 20 yılda sergilediği bölgesel yeniden yapılanma ve 

kentsel dönüşüm süreçleri, şekillendirdiği toplumsal, iktisadi, ve mekansal yapıların açığa 

çıkarılması amacıyla yapılan araştırma çalışmaları sonucunda, Metropoliten alanın 

küreselleşme sürecinde deneyimlediği dönüşüm süreçlerine ve bu süreçlerin şekillendirdiği 

yapılara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmedir. Araştırma bulguları toplumsal, ekonomik, 

yapılı çevre özelliklerinin ve göç dinamiklerinin değerlendirildiği; il, ilçe , mahalle-köy 

düzeyinde haritalarla görselleştirilmiştir. Haritalar ek dosyada verilmektedir.   

 

Bursa ilinin toplumsal ve demografik açıdan ülke ve bölge içindeki yeri ve metropoliten 

alanının 1990 – 2010 döneminde sergilediği dönüşümler 1990 – 2000 Nüfus sayım 

örneklemleri, (2007) 2008 ADNKS (Adrese Dayalı Nüfüs Kayıt Sistemi) kayıtları, 2000 

Bina sayımı ve İnşaat istatistikleri, iktisadi yapıdaki değişimler ise TEDAŞ Elektrik 

tüketim İstatistikleri, ve 1985-90 ve 1995-2000 dönemi daimi ikametgaha göre ülke ve 

bölge içi göçlere ilişkin ham veriler üzerinden incelenmiştir.  

 

Bursa çevresindeki kentsel bölgenin oluşum ve dönüşümü aşağıda verilen üç farklı 

düzeyde ve verinin izin verdiği ölçüde üç zaman kesitinde (1990 – 2000- 2008) 

incelenmiştir. Bunlar: 

1. Bursa İlinin Türkiye içindeki yerine ilişkin Ülke Düzeyinde Çözümlemeler, 

2. Bursa’nın Güney Marmara kentsel bölgesi içindeki yerine ilişkin İlçe düzeyindeki 

Çözümlemeler, 

3. Bursa genişletilmiş Metropoliten Alanı’nın yapısal özelliklerine ilişkin mahalle -  köy 

düzeyindeki çözümlemelerdir. 

 

Toplumsal ve demografik değerlendirmelerde toplam, kadın ve erkek nüfusa ilişkin yaş, 

eğitim, meslek, statü, konut mülkiyeti (hane reisi düzeyinde) ve doğum yerleri tabloları ile 

Bursa’da sonlanan ve Bursa’dan hareket eden göç akımlarına ilişkin veriler 

değerlendirilmiştir. Fiziksel yapı ve yapı stok özellikleri, yapı stoğundaki değişimler, il ve 

ilçelerin yanısıra mahalle ve belde düzeyinde hazırlatılacak döküm tabloları üzerinden 

incelenmiştir. İl düzeyinde iktisadi etkinlik değerlendirmeleri TEDAŞ tarafından düzenli 

olarak yayınlanan elektrik tüketim istatistikleri verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
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2. PLANLAMA ALANININ MEKANSAL, SOSYO-DEMOGRAFİK VE 

SOSYO-EKONOMİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. TOPLUMSAL-MEKANSAL FARKLILAŞMANIN NİTELİKSEL BOYUTU: 

İLLER, İLÇELER, MAHALLELER 

 

Bursa’nın ülke ve il düzeyindeki toplumsal alanlar içindeki konumunun sergilediği 

dönüşümler ele alındı. Ülke düzeyindeki değerlendirme il, il ölçeğindeki değerlendirme ise 

ilçe mahalle veya köy düzeyinde veriler kullanılarak ortaya çıktı. Süperpozisyonunun yol 

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

çözümlemelerde toplam, kent ve kır nüfus katmanları ayrı ayrı ele alındı. 

 

Türkiye’nin değişen toplumsal coğrafyası içinde Bursa’nın konumunu ve Bursa’da il içi 

toplumsal farklılaşmayı 1990 ve 2000 sayım örneklemleri ve 2008 ADNKS verileri 

üzerinden incelendi. İlk bölümde Bursa’nın Türkiye’nin değişen toplumsal ve ekonomik 

peyzajı içerisindeki yeri, ikinci bölümde ise bu değişimin Bursa iline nasıl yansıdığı 

indirgenmiş veri tabloları üzerinden ele alındı. 

 

2.1.1. Bursa’nın Türkiye içindeki yeri ve 1990-2000-2008 döneminde değişim 

2.1.1.1. 1990, 2000 ve 2008 döneminde yaş yapısı: Türkiye içinde Bursa 

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 profileri içinde daha gençleşir görünmektedir. Kırsal nüfus yaş profillerine 

bakıldığında ise Bursa’da yaşlı nüfus yoğunlukla temsil edilmektedir. (Yorum Çerçevesi 

1.1) 

 

2.1.1.2 1990 ve 2000 dönemi Doğum yeri: Türkiye içinde Bursa 

Yerleşme nüfuslarının doğum yeri profilleri, kentsel yapı ve süreçlerin mekansal 

çerçevenin yönlendirici etkileri altında göçmen toplulukların etkileşimin şekillendirdiği 

ekolojik örüntüler şeklinde yorumlanabilir. Metropoliten alanlarda mekansal etkileşimin 

hakim yönleri ve yoğunluğu yerel nüfusun dışardan gelenlerle kurduğu birliktelikler 

üzerinden okunabilir. Farklılaşmış ve yoğun metropoliten bölgelerde yerel nüfus oranı 
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görece düşük, yere bağlı 10 iktisadi etkinliklerin yoğun olduğu bölgelerde yüksektir. Yerel 

veya yöre dışı nüfus oranı haritalandığında yerel olumsallıklar bağlamında göçmenin 

kentle bütünleşmesini ve iş pazarı bağlantılarını yansıtan, atalet nedeniyle kısa erimde çok 

da uçucu olmayan örüntüler elde edilir. Bu bölümde 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımları 

üzerinden yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. 2008 ADNKS verileri doğum yeri 

bilgileri yerine nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerini içerdiği için değerlendirmeye 

alınamamıştır. 

 

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.  

 

2.1.1.3. 1990, 2000 ve 2008 Döneminde Eğitim: Türkiye İçinde Bursa 

İl düzeyindeki çözümlemeler, Türkiye’de kırsal ve kentsel alanların eğitim düzeyleri 

arasında kentsel alanlar lehine dikkat çekici farklar bulunduğunu, göçe ve 1990 sonrası 

büyük değişime rağmen kır ve kent katmanlarının kendi aralarındaki ve kendi içlerindeki 

düzey ve yapı farklarının zamana karşı dirençli olduğunu gösterir. İllerin toplam 

değerlendirmeleri ilin kırsal ve kentsel nüfusları için elde edilen sonuçların ağırlıklı 

ortalamasıdır. Bu nedenle kırsal ve kent nüfuslarının eşitsiz dağılımına özen göstermeyen 

aceleci değerlendirmeler yanlış yönlendirici olabilmektedir. 

 

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 (Yorum Çerçevesi 1.2). 

 

2.1.1.4. 1990 ve 2000 döneminde İşgücüne katılım: Türkiye içinde Bursa 

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 (Yorum çerçevesi 1.3).  
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2.1.1.5. 1990 ve 2000 döneminde İşgücüne katılım (iki basamaklı işkolları) : Türkiye 

içinde Bursa 

Türkiye nüfusu işgücü katılım yapısının illere göre farklılaşması iki basamaklı işkolları 

üzerinden incelendiğinde istihdamın mekansal yapısı ve dağılımına ilişkin detaylı 

değerlendirmeler yapılabilmektedir. Genelde ayırtedici olmakla birlikte tek basamaklı 

istihdam kodlarının ihmal edilemeyecek düzeyde genel ve yorumlar itibariyle 

perdeleyiciliği gözden uzak tutulmamalıdır.  1990 – 2000 döneminde özellikle Bursa kırsal 

nüfusunun işkollarında önemli bir değişim, tarımdan uzaklaşma ve mavi yakalı işlerde 

yoğınlaşma gözlenir (Yorum çerçevesi 1.4).  

 

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 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 

yanısıra 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, 
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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 öenmli 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.  

 

2.1.1.6. 1990 ve 2000 döneminde Meslek Profilleri (Tek basamaklı Meslek sınıflaması): 

Türkiye içinde Bursa 

Tutulan işlerin mesleki yetkinliklerle örtüşmeyebilmesi nedeniyle esas meslek ve tutulan iş 

aynı kipler üzerinden ayrı ayrı betimlenir. Tutulan iş ve meslek profillerinin uyumu 

toplumsallaşma süreci kazanımlarının uyumuna, uyumsuzluğu ise toplumsal yatırımın 

başka amaçlarla kullanılmakta olduğuna işaret eder. Her iki durumun da planlama süreci 

açısından önemi teslim edilerek, Bursa araştırmasında tutulan iş ve meslek profilleri ayrı 

ayrı katmanlaştırılarak incelenmiştir. Yerel birimlerdeki ayırtedici yığılma ve seyreklikleri 

saptamaya yönelik bu keşifsel araştırmanın metropoliten planlama sürecine yararlı ve 

geçerli ip uçları üretmesi beklenmektedir İlk aşamadaki genel keşifsel değerlendirmemiz 

tek basamaklı meslek kiplerini kapsamaktadır. 

 

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 (Yorum çerçevesi 1.5). 

 

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 olda girişimci, direktör ve üst kademe yöneticileri 

meslekleri yer alır. 2000’de Bursa, İstanbul ve Ankara’nın ardından tarım dışı meslekler 
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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. 

 

2.1.1.7. 1990 ve 2000 döneminde Meslek Profilleri (İki basamaklı Meslek sınıflaması): 

Türkiye içinde Bursa 

Tek ve iki basamaklı istihdam kodlarında belirtildiği gibi, meslekler kategorisinde de tek 

basamaklı soyutlama ihmal edilemeyecek düzeyde genel ve yorumlar itibariyle 

perdeleyicidir. 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 (Yorum çerçevesi 1.6). 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. 

 

2.1.1.8. 1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri: Türkiye içinde Bursa 

İktisaden aktif toplam, kırsal-kentsel nüfusların sektörel profillerinin sektörel dağılımları 

incelendiğinde 1990-2000 döneminde Türkiye’nin değişen yapısı açığa çıkmaktadır. 

Toplam iş kolu 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 
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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 

(Yorum çerçevesi 1.7). 

 

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. İmalat yoğun, ancak mali kurumlari, toptan 

perakende ticaret, tüketici hizmetleri ana sektörlerindeki değişimin ayrıntıları iki basamaklı 

sektör profili incelemesinde değerlendirilecektir. 

 

2.1.1.9. 1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri (İki basamaklı 

sektörler sınıflaması): Türkiye içinde Bursa  

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 nğüfusta tüketici 

hizmetkeri artarak sektörel bir dönüşüm gerçekleşmiştir. (Yorum çerçevesi 1.8). 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. 

 

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. Raporun ilerleyen kısımlarında Bursa kırsal nüfusunu ilçelere 

göre farklılaşması bu konuda aydınlatıcı olacaktır. Bursa kırsal alanında (a) sadece tarım 
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ve yere bağlı faaliyetlerde (b) sadece tarımda (c) ormancılıkta (d) tarım dışı faaliyetlerde 

uzmanlaşan ilçe ve ilçe gruplarının varlığından söz edilebilir. 

2.1.1.10. 1990 ve 2000 döneminde (İşyerindeki) Statü Profilleri: Türkiye içinde Bursa 

İşteki statü kavramı çalışanın iş sürecinde işgal ettiği konumu dört modalite üzerinden 

tanımlar. Ücretli, işveren, kendi hesabına çalışan, ücretsiz aile işçisi şeklindeki sınıflama, 

ayrıntı düzeyi yüksek araştırmalarda aşırı genel olsa da, araştırma alanına ilişkin genel 

keşifsel çalışma sürecinde yararlı ve ufuk açıcı bir başlangıç oluşturur. Kırsal alanda da 

tarımın sanayileşmesi ve sanayi desantralizasyonuna bağlı ücretli emek kullanan örgütlü 

işyerlerininin varlığına rağmen, kendi hesabına çalışan (KHÇ) ve aile işletmesinde ücretsiz 

çalışan (AİÜÇ) modaliteleri kırsal alanın ayırtedici göstergeleridir. Ücretli ve işveren 

modaliteleriyse, örgütlü sanayi ve hizmet işyerlerininin şekillendirdiği farklılaşmış kentsel 

istihdam yapılarının göstergeleridir.  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 (Yorum çerçevesi 1.9). 2000’de 

Bursa kırsal alanı ücretli grupların, kendi hesabına çalışan ve aile içi ücretsiz çalışanlarla 

birlikte temsil edilmesi ile Türkiye içinde ayrıcalıklı bir konumdadır.  

 

2.1.1.11. 1990 ve 2000 döneminde Konut Mülkiyeti Profilleri: Türkiye içinde Bursa 

Stratejik önemlerine rağmen konut mülkiyeti soruları 1990 ve 2000 sayımlarında farklı 

biçimlerde formüle edilmiş ve bu soruların toplumsal mekansal çözümleme sürecine 

yapabileceği olumlu katkılardan tam olarak yararlanılamamıştır. 1990 Sayımında konut 

mülkiyet kategorileri (a) Varlıklılar (the well-off) biri sayım mülakatının yapıldığı olmak 

üzere en az iki konut birimine sahip olanlar; (b) Sahip-Sakinler (owner occupiers ) sayım 

mülakatı sırasında ikamet ettikleri dışında konuta sahip olmayan haneler; (c) Mülk –Sahibi 

Kiracılar (well-off tenants) sayım sırasında ikamet ettikleri konuta sahip olmayan ancak bir 

başka yerde konut sahibi haneler; (d) Mülksüzler (The propertyless) sayım sırasında 

ikamet ettikleri konuta ve bir diğer konuta sahip olmayanlar.  2000 Sayımında Konut 

mülkiyet kategorileri ise (a) Kiracı, (b) Ev Sahibi, (c) Lojman, (d) Kira ödemez, (e) Diğer.  

1990 sayımındaki kategoriler gündelik dilde kullanılanlardan daha soyut tanımlara sahip 

olmalarına rağmen, 1990 yılında yapılan konut mülkiyet kategorileri kentsel toplumsal 

mekansal farklılaşmayı izleme konusunda çok daha elverişli bir çerçeve oluşturuyordu. 

2000 sayımında Konut mülkiyetiyle ilgili soruların formülasyonunda yapılan değişiklik 
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sonucu bu ilginç temsil avantajlarından yararlanma olanakları tümüyle ortadan kalkmıştır.  

Yüksek gelirli hane halklarının yoğunlaşma alanları genellikle varlıklı veya konut seçim 

özgürlüklerini kullanan konut sahibi kiracı, istatistiksel anlamda manidar yığılma 

 gösterdiği alanlardan oluşur. Kırsal kesimde ve büyük metropollerin gecekondu vb. 

düzensiz konut alanları sahip sakinlerin, kamu lojmanlarının yoğun olduğu bölgelerde ise 

konut sahibi kiracı kesiminin manidar yığılma sergilediği kesimlerdir. Mülksüz 

hanehalklarının daha çok modern sanayi yaşamıyla ilişkili oldukları ve sanayi emeğinin 

yoğunlaştığı çeper alanlarda ve kent merkezleri çevresindeki sanayi komplekslerinde 

yoğunlaştıkları görülmektedir. Konut Mülkiyeti Farklılaşması sayımı örneklem verileri 

yardımıyla hane halkları itibariyle izlenebilmektedir. 

 

1990 yılında Bursa toplam nüfusunda konut mülkiyeti varlıklı yoğun, mülk sahibi kiracı,ve 

mülksüzler ağırlıklı iken, 2000’de kiracı ve kira ödemezler dahil olmuştur. Kentsel 

kesimine baktığımızda ise varlıklı ve kiracılar 2000 yılında yerini kira ödemez ve ev sahibi 

birlikteliğine bırakmıştır. Kırsalda ise varlıklı yoğun ve kiracılarla ağırlıklı görüldüğü 1990 

profili, 2000 yılında kiracı yoğun, kira ödemezlerin ağırlıkta olduğu profile dönüşür 

(Yorum çerçevesi 1.10). 

 

 

 

2.1.2. Bursa İli Toplumsal Peyzajında Dönüşüm: Bursa ilçeleri ve 1990-2000-2008 

döneminde değişim  

 

Ülke düzeyindeki değişim sürecine Bursa’nın eklemlenme biçimini, il nüfusunun eğitim, 

köken, meslek, işkolu gibi göstergelerinin sergilediği değişim ve süreklilik üzerinden açığa 

çıkarmayı amaçlayan bu bölüm; Türkiye’nin değişen toplumsal ve ekonomik peyzajı 

içerisinde Bursa’nın yerini belirlemeyi amaçlar. Yukarıda açıklanan değerlendirmeyi ilin 

toplumsal peyzajına yansıma biçimini açığa çıkarmaya yönelik çözünürlük düzeyi görece 

daha yüksek bir değerlendirmeyle sürdüreceğiz.  

 

Bursa ilçeler arası toplumsal verileri bu bakış açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki 

noktalar vurgulanabilir.  

1. 2000-2008 döneminde Bursa metropoliten alanınında nüfus artış hızı önemli ölçüde 
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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, 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 yanısıra bu bölgelerin sakinleri tarafından tescili anlamına gelir. 

 

1990, 2000 ve 2008 yıllarına ilişkin bulgularda kentsel ve kırsal alanlarla ilgili verileri ayrı 

ayrı ele aldık. Bu nedenle idari statü değişimlerini dikate alan bir düzeltme yapılmadan 

dönemler arası karşılaştırmanın yanıltıcı ve yanlış yönlendirici olabileceği dikkate alınmış, 

2008 verileri kendi içinde değerlendirilmiştir.  Bursa ilçeler arası toplumsal farklılaşmaya 

ilişkin çözümlemelerimizde, kent ve kıra ait verilerin süperpozisyonu sonucu oluşan 

örüntüyü Bursa toplumsal coğrafyasının genel temsili resmi şeklinde ele almayacağız. Ve  

1990 ve 2000 yılına ait kent ve kırsal nüfusa ilişkin bulguları ayrı ayrı yorumlayacağız. 
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2.1.2.1. 1990, 2000 ve 2008 döneminde Bursa’nın yaş yapısı: İlçeler itibariyle 

değerlendirme 

Demografik ve kentsel geçiş süreçlerinin ileri aşamalarına gelindiğinde, yoğun göç alan 

veya almış metropoller iktisaden aktif genç ve orta yaşlıların, uzun süre göç veren veya 

göç alsa da ileri yaşlardaki dönüş göçlerinin sonlandığı kırsal kesimde ise yaşlı nüfus 

ağırlık taşır. Toplam nüfus bu iki katmanın bileşkesi şeklinde ele alındığında kentler ve 

Metropoliten alanlar genellikle genç kırlar ise genellikle yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu 

bölgeler şeklinde öne çıkar. 

 

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.  

 

İlçe Kentsel Nüfuslarının yaş yapısı 

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 değidir. 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 bir çok köyün büyükşehire bağlı mahalleleye dönüştürülmüş  olması 

ilçeler arası yaş farklarını ve makası daraltarak belirsizleştirse de, kendi içinde 

değerlendirildiğinde yerleri ayırtedici 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.  
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Bursa İlçe Kırsal Nüfuslarının yaş yapısı 

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 ayırtedici bileşenlerini tanıtan permüte 

tablo üzerinde üç küme seçilebilmektedir. Büyükşehiri 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 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 ayırtedici 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 

yeralan (Büyükorhan, Yenişehir) ilçeleri genç ve yaşlı nüfusun birlikte yoğunlaştığı, 
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(Harmancık, İznik, Mudanya) ile (Karacabey, Kestel ve Mustafakemalpaşa) ilçeleri ileri 

yaşlardakilerin yanısıra en gençlerin ve orta ve ileri yaştaki nüfusun yoğunlaşma alanı 

olarak öne çıkar. Nihayet büyükşehiri 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 çepereri 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 

yorumlanlanmalı. 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.  

 

Değerlendirme her hangi bir yıl temel alınarak yapılsa yoğun göç ve metropol içi 

hareketliliğin yaş yapısı üzerindeki etkileri çok daha açık izlenebilirdi. Ne var ki katmanlar 

kendi içlerinde değerlendirildiğinde yüksek hareketliliğin, katmanların birbirlerine göreli 

konumlarının fazla değişmediği; 1990 yılında gözlenen yaş yapısının zaman içerisinde 

kendini yeniden üreterek kristalize olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Büyükşehir 

sınırlarının genişletilmesini çok sayıda kırsal yerleşmenin mahalleye dönüştürülmesinin 

sınırlı bir yumuşatma etkisi dışında yaş yapısı üzerinde çok fazla etkili olmadığı 

anlaşılmaktadır. Kırsal yerleşim statüsünü üreten yerleşmelerde çok farklı bir yaş dağılımı 
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ölsa bu sonuç büyük bir olasılıkla ortaya çıkmazdı.  

 

Yirmi yıl süren çalkantılı bir dönüşüm döneminde yaş yapılarının sergilediği bu 

kararlılığın önemli olduğunu ve kristalize olmuş toplumsal yapıların uzun ve kısa mesafeli 

göç süreçlerini yönlendirmekteki örtük etkisinin bir sonucu olarak yorumluyoruz. Varolan 

yerel toplumsal oluşumlar uzun ve kısa mesafeli göç akımlarını yönlendirmekte bu ise 

diğer pek çok özellik gibi yaş dağılım kalıbının zaman içerisinde kendini yeniden üretimini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

Özet olarak , toplam yaş profillerinin 1990-2008 döneminde değişimine bakıldığında, 

Anakent (Osmangazi, Yıldırım), ve Nilüfer ayırtedici genç profilini korumuştur. Batı çeper 

(Karacebey, M.Kemalpasa), doğu çeper (Yenişehir, İznik) ve Mudanya 1990 ve 2000 

yıllarında orta-ileri yaşların 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 sahipke, 2000 yılında genç yoğunluklu, 2008’de ise 

genç ve yaşlı birlikteliğinin görüldüğü bir yaş profili sergiler. Nilüfer ise 1990-2008 arası 

gittikçe gençleşmiştir (Yorum çerçevesi 2.1)  

2.1.2.2. 1990 ve 2000 döneminde Doğum yerleri: İlçeler itibariyle değerlendirme 

Yerleşme nüfuslarının doğum yeri profilleri kentsel yapı ve süreçlerin mekansal çerçevenin 

yönlendirici etkileri altında göçmen toplulukların etkileşimin şekillendirdiği ekolojik 

örüntüler şeklinde yorumlanabilir. Metropoliten alanlarda mekansal etkileşimin hakim 
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yönleri ve yoğunluğu yerel nüfusun dışardan gelenlerle kurduğu birliktelikler üzerinden 

okunabilir. Farklılaşmış ve yoğun metropoliten bölgelerde yerel nüfus oranı görece düşük , 

yere bağlı  iktisadi etkinliklerin yoğun olduğu bölgelerde yüksektir. Yerel veya yöre dışı 

nüfus oranı haritalandığında yerel olumsallıklar bağlamında göçmenin kentle 

bütünleşmesini ve iş pazarı bağlantılarını yansıtan, atalet nedeniyle kısa erimde çok da 

uçucu olmayan örüntüler elde edilir. 

 

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 
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kökenlilerin %69’unun İç Anadolu kökenlilerin %60’ının yaşadığı Yıldırım ve Gürsu 

ilçelerinde 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 Batmanlılar’ın %86’sı, Muş ve Vanlılar’ın 

%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 tarımdışı faaliyetlere katılan göçmen topluluklarının yerleşimi sonucu tedricen 

azalan tarımsal olmadığı, üretimin artık ayırtedici  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. 

 

2.1.2.3. 1990, 2000 ve 2008 döneminde Eğitim: İlçeler itibariyle değerlendirme 

İl düzeyindeki çözümlemelerde, Türkiye’de kırsal ve kentsel alanların eğitim düzeyleri 

arasında kentsel alanlar lehine dikkat çekici farklar bulunduğunu, göçe ve 1990 sonrası 

büyük değişime rağmen kır ve kent katmanlarının kendi aralarındaki ve kendi içlerindeki 

düzey ve yapı farklarının zamana karşı dirençli olduğunu görmüştük.  

 

1990’da Bursa genel eğitim alanı en düşük eğitim düzeyinden en yüksek eğitim düzeyine 
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hiyerarşik bir düzende konumlandıkları, kademelenmiş ve okunaklı bir yapıdaydı. Kırsal 

ve kentsel okul çağı nüfuslarını birlikte değerlendirmenin getirdiği sakıncalara rağmen 

eğitime bağlı ayrışma son derece açıktı. Üniversite mezunu yoğun ilçelerde, alt düzey 

eğitim görenler azınlıktaydı ve bu eğilimin tersi de geçerliydi. Eğitime bağlı 

segragasyonun gözardı edilemez boyutta olması nedeniyle açık karşıtlıklara dayalı 

okunaklı bir eğitim haritası elde ediliyordu. (Bu eğilimi mahalle düzeyindeki 

çözümlemelerde de göreceğiz.)  

 

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. 

 

İlçe Kentsel Eğitim Düzeyi Farklılaşması 

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.  

 

Kırsal katmanın değerlendirme dışı bırakılması genel resmi değiştirmez, ancak farklılaşmış 
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profillerin azalması karşıtlıkları belirginleştirir. 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 yeralacağını, yoğun göç akımlarının varış noktası 

Yıldırım’ın 1990’daki farklılaşmış eğitim profilini koruyamadığı, 2000 

katmanlaştırmasında bir basamak altta (orta alt) yeraldığı 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. 

 

Ara Değerlendirme 

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 yoğunlaşma alanı oluşturduğu 

görülüyor. ABD örneğinde birçok metropolde gözlenen iç kent-çeper karşıtlığını anımsatan 

bu önemli değişme; göç, nüfus ve işyeri desantralizasyon süreçlerinin yanısıra, köy 

statüsünü yitiren bir çok yerleşmenin mahalle sıfatıyla hesaba katılmamış olmasından 
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sonucudur. Ancak önemli olmasına rağmen idari statü değişimlerinin etkisini abartmamak 

gerek. Çünkü benzer süreçlerin yaşandığı Nilüfer eğitim profilinde hiçbir azalma 

olmamıştır. Mudanya profili ise bir basamak ilerliyor. 

 

2000-2008 aralığında bir çok köy yerleşmesinin özerk statülerini yitirip büyükşehire 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 büyükşehire 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. 

 

İlçe Kırsal Eğitim Düzeyi Farklılaşması 

Metropoliten ölçekte kırsal kesim eğitim haritaları kırsal hanelerin eğitim düzeyi 

farklarının yanısıra beyaz mavi yakalı katmanların alt kentleşme süreci, sanayi emeğinin 

işyerilerinin ve hizmetlerin desantralizasyonu ve bu süreçlerden etkilenmeyerek tarımsal 

kimiğini 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 



Bursa Çevre Düzeni Planı Sentez Raporu: Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümlemeleri 

Prof. Dr. Murat Güvenç, Şehir Araştırmaları Merkezi, İstanbul Şehir Üniversitesi 

23 
 

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 zırai ve sınai yeniden yapılanma sonucu:  

 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. 
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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 ayırtedici 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 ayırtedici 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 (Yorum Çerçevesi 2.2) 

 

2.1.2.4. 1990 ve 2000 döneminde İşgücüne katılım: İlçeler itibariyle değerlendirme 

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 
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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 
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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 

 İdari işlerde çalışanalar : %6.8, 

 Müteşebbis, direktör ve üst kademe yöneticileri: % 1.3 

 Mavi Yakalılar (ulaştırma inşaat dahil ): %34.6 

Büyükşehirdeki ayırtedici seyreklik nedeniyle tarımın istihdam payı düşük görünüyordu. 

Bu, 1990’da tarımın anakent dışında gözardı 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 büyükşehire 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 

istiham yapıları ve sergiledikleri dönüşümler yorum çerçevesi 2.3’de özetlenmiştir.  Kırsal 

ve kentsel istihdam profillerinin birlikte değerlendirilmesinin bazı ilginç dönüşümleri açığa 

çıkarır ve planlama süreci açısından son derece ilginç bir çok 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 gözardı ederek değerlendirmenin her zaman 
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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. 

 

Nitekim kentsel ve kırsal katmanların sergilediği değişim kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde, Bursa istihdam coğrafyasında ayırtedici 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 toplum hizmetleri 

açısından önemlerini yitirdiği;  
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 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 yanısıra 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 informel 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 informel 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 (yorum çerçevesi 2.3). 

 

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 profilininoluştuğu 

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 büyükşehire bitişik alanlarda kırsal istihdam alanlarında beyaz yakalı 

yoğunluğunun arttığı gözlendiği bu süreçte, kırsal alan münhasıran tarımsal  retimin 

yapıldığı alan olma özelliğini yitiriyor. Bu yerleşmelerin 2000-2008 döneminde 
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büyükşehire bağlı ilçelere ve mahallelere dönüştürülmesi, toplumsal-mekansal dönüşümün 

tetikleyen bir idari mü-dahale olmaktan çok, varolanı tescil eden dönüşümleri izleyen bir 

idari statü değişimi olarak ortaya çıkıyor.  

 

2.1.2.5. 1990 ve 2000 döneminde Meslekler: İlçeler itibariyle değerlendirme 

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 çalışanlarınun %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.  

 

2.1.2.6. 1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri: İlçeler itibariyle 

değerlendirme 

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 ayırtedici 
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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 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 
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(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 (Yorum çerçevesi 2.7). 

 

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, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve ve Keles gibi 
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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.  
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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. 

 

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 
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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. 

 

2.1.2.7. 1990 ve 2000 döneminde Sektörel Uzmanlaşma Profilleri (İki basamaklı 

sektörler sınıflaması): İlçeler itibariyle değerlendirme 

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 
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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 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 
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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 

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 (Yorum çerçevesi 2.8)  
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2.1.2.8. 1990 ve 2000 döneminde (İşyerindeki) Statü Profilleri: İlçeler itibariyle 

değerlendirme 

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. 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 
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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. (Yorum Çerçevesi 2.9) 

 

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 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 
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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 (Yorum çerçevesi 2.9). 

 

2.1.2.9. 1990 ve 2000 döneminde Konut Mülkiyeti Profilleri: İlçeler itibariyle 

değerlendirme 

1990 yılında Bursa’da yaşayan 360 bin hanenin %54.5’i sahip-sakin, %29.3’ü mülksüz 

kiracı, %4.8’i Konut Sahibi Kiracı, %11.4’ü ise varlıklıydı (en az iki konut sahibi). Konut 

mülkiyet tipleri üzerindeki correspondence çözümlemesine kiracılık ve ev sahipliği en 

önemli farklılaşma ekseninin iki zıt kutubunda yer almaktadır. Bu karşıtlığa atıfla anakent 

ile çevresindeki yaşam tarzı farklılaşması en çarpıcı biçimde kiracılık göstergesinin 

yoğunlaşma değerleri üzerinden okunabilmektedir. Kiracılık anakenti oluşturan Osmangazi 

ve Yıldırım ilçeleri kiracılık kategorisinin sergilediği kayda değer yoğunluk açısından 

diğer ilçelerden ayrılmaktadır. Nitekim 1990 yuılında Bursa’nın hiçbir ilçesinde kiracılık 

bu iki ilçedeki kadar yoğun değildi. Bu açık kutuplaşma nedeniyle Bursa geneli için 

hesaplanan %29.3 düzeyindeki kiracılık oranı ne anakent düzeyindeki yüksek kiracılık 

oranını (%37), ne de anakent dışında kalan kesimlerde (%7.6-%27) bandında değişen 

görece düşük kiracılık oranlarını temsil eder. 

 

Kiracılığın ana kent kadar yoğun olmadığı, anakente mücavir ve çevre ilçeler kendi 

içlerinde üç alt grup oluşturmaktadır. Gemlik ilçesi varlıklı ve konut sahibi kiracı 

katmanlarının belirgin yoğunluğu ile diğer alt gruplardan kolayca ayrılır. Tarımsal nüfusun 

ikinci konut sahipleriyle birlikte yaşadığı Harmancık, Büyükorhan, Keles ve Mudanya gibi 

“turistik” ilçeler ikinci alt grubu oluşturur. Bu ilçelerin metropoliten merkezde yaşayan 

varlıklı haneler için çekici bir ikinci konut alanı oluşturduğu söylenebilir. Nihayet üçüncü 

alt grubu oluşturan Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Orhangazi ve İznik, 

Mustafakemalpaşa, Orhaneli, ve Yenişehir ilçelerinde sahip-sakin hanelerin belirgin 

yoğunluk sergilediği gözlenmektedir. Kırsal kentsel kesimler birlikte değerlendirildiğinde 

üçüncü grubu oluşturan bu ilçeler kümesinin 1990 yılında henüz metropolitenleşme 

sürecinin beraberinde getirdiği farklılaşma eğilimlerinden fazla etkilenmedikleri söylebilir.  

 

Bursa ilçelerinin Kentsel alanında ikamet eden 266 bin hanenin %36.1’i mülksüz (düz 

kiracı), % 47.1’i sahip-sakin, % 5.7’si konut sahibi kiracı, % 11.1’i ise varlıklı statüdeydi. 
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Ne var ki, Bursa geneli için saptanan bu eğilim ilginç yerel farklılaşma sergilemekteydi. 

Bu bağlamda, Bursa ilçeleri kentsel alanında gözlenen konut mülkiyet kalıbı farklılaşması 

yukarıda saptanan eğilimleri desteklemektedir. Varlıklı 11 hane halklarının Gemlik, 

Mudanya, Harmancık ve Orhaneli gibi dağ veya deniz manzarasına sahip kesimlerde 

yoğunlaştıkları görülmektedir. Bursa genelinde %11.1 oranında temsil edilen bu grubun 

oranı Harmancık, Orhaneli, ve Mudanya’da %20 düzeyine Gemlik’te de %17 düzeyine 

yükselmektedir. Kiracı haneler tarımsal ve dağ faaliyetinin yoğun olduğu İznik, 

Büyükorhan, Karacabey, Nilüfer,Yenişehir, Keles ilçelerinde seyrek temsil edilirken, 

sanayi desantralizayonuyla önem kazanan Kestel, Orhangazi ilçeleri ve Osmangazi gibi 

kentleşmiş ilçelerde dikkat çekici düzeyde yüksek olabilmektedir. Konut sahibi kiracılık 

kategorisi konut seçebilme özgürlüğünü kullanabilen varlıklı haneler ile uzun yıllar konut 

lojmanlarında yaşamanın sağladığı tasarruf olanaklarıyla bir başka yerde konut edinebilmiş 

haneleri kapsar. Bu kategorinin sanayi işçilerinin bulunduğu yöreler ile yoğun tarımsal 

üretim alanlarında seyrek, turizm faaliyetinin ve kamu lojmanlarının yoğun olduğu 

bölgelerde ağırlık taşıdığı saptanmıştır. 

 

1990 yılında Bursa genelinde kentsel alanda gözlenen eğilim Güvenç’in 12 beş büyükşehir 

genelinde saptadığı genel eğilimle tutarlıdır (1998). Nitekim konut sahibi kiracı kesim 

Harmancık, Orhaneli ve Mudanya gibi doğal açıdan çekici yörelerde Bursa genelindeki 

düzeylerinin üzerinde; buna karşılık Nilüfer, Karacabey, Orhangazi, Büyükorhan veya 

İznik gibi tarımsal üretimin veya ücretli yoğunluğun yüksek olduğu kesimlerde kayda 

değer düzeyde düşük yoğunlukla temsil edildiği görülmektedir.  

 

Kırsal kesimde kiracılık ve birden fazla konuta sahip haneler kırsal alanların ayırtedici 

özelliklerİ arasında değildir. Yoğun tarımsal üretim yapılan kırsal kesimlerde sahip sakin 

hane halklarının yoğun temsili beklenir. Bu açıdan sahip sakin hane halklarının yanısıra 

mülksüz hane halklarının yoğun temsil edildiği kırsal alanlar, sanayi işçilerinin ve ücretli 

kesimin çiftçilerle birlikte yaşadığı alanlar şeklinde görülebilir.  

 

Sahip-sakin varlıklı katmanların birlikte yoğunlaşması üst gelir gruplarının 

desantralizasyonuna işaret eder. Metropoliten çekirdek çevresindeki kırsal alanlarda ise 

tüm konut mülkiyet tiplerinin birlikte yoğunlaştığı farklılaşmış konut mülkiyet profilleri 

gözlenir. 
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Bu değerlendirme ve beklentiler ışığında:  Varlıklı ve sahip sakin hane halklarının birlikte 

yoğunlaştığı Marmara kıyısındaki Mudanya, Uludağ’ın üst kotlarındaki Büyükorhan ve 

Harmancık ilçelerinin kırsal kesimleri üst gelir gruplarının alt kentleşme alanları olarak  

görünmektedir.  Sahip-sakin hane halklarının diğer konut mülkiyet tipleri üzerinde manidar 

yoğunluk sergilediği Mustafakemalpaşa Yenişehir, Gürsu, Keles ve Orhaneli ilçelerinin 

tipik kırsal alan niteliklerini korudukları görülür. İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçeleri kırsal 

kesiminde gözlenen sahip sakin ve kiracı yoğun konut mülkiyet profilinde tarım 

üreticileri, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan ücretliler ağırlık taşır.  Buna karşılık 

anakentin Yıldırım, Osmangazi ve kuzey komşuları Gemlik ilçelerinde varlıklı ve 

mülksüzlerin birlikte yoğunlaşmasına işaret eden konut mülkiyet profili 

metropolitenleşme sürecinin küçük ücretli ve emekçi kesimin yerseçimi ile varlıklı 

katmanların desantralizasyonunun yol açtığı bir sonuç şeklinde yorumlanabilir. 

 

1990 yılında Karacabey, ve Nilüfer ilçeleri ile ana kentin doğusunda yer alan doğu 

komşuları Kestel ilçelerinin kırsal alanında metropol çeperlerine özgü tüm mülkiyet 

tiplerinin birbirine benzer oranlarda temsil edildiği farklılaşmış konut mülkiyet profilleri 

bulunuyordu. Bu farklılaşmış bileşim konut mülkiyet bileşiminin hızlı kentsel gelişme 

sürecinin tetiklediği sanayi desanstralizasyonu alt kentleşme, toplu konut inşaatları ve 

tarımsal faaliyetlerin birlikte yürütüldüğü girift bir bir konut mülkiyet bileşimine işaret 

eder. 

 

Son olarak, 1990 yılında Bursa kırsal alanında ikamet eden varlıklı hane halkllarının 

%16.4’ü kırsal hane halklarının sadece %10.6’sının yaşadığı Büyükorhan, Harmancık ve 

Mudanya ilçelerinin kırsal alanında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu ilçelerin kırsal 

alanında gözlenen varlıklı-sahip-sakin birlikteliği, sahil kesimi ile Uludağ’ın üst gelir 

gruplarının yer seçimi üzerindeki çekiciliğine işaret eder. Ne yazık ki aynı sorular 2000 

sayımında kıullanılmamış bu nedenle bu ilginç eğilimin nasıl geliştiğini sayım verileri 

üzerinden izlemek mümkün değildir. 

 

1990 yılında anakent toplam nüfusunda konut mülkiyeti ağırlıklı olarak kiracı yoğun 

farklılaşmış profil ile temsil edilirken, 2000 yılında bu profile kira ödemezler dahil 

olmuştur. Anakentin kentsel kesimine baktığımızda ise kiracılar 2000 yılında yerini kiracı, 

kira ödemez ve ev sahibi birlikteliğşne bırakmıştır. Anakentin kırsalında ise mülksüz 

kiracılarla varlıklıların birlikte görüldüğü 1990 profili, 2000 yılında da küçük 
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değişikliklerle sabir kalmıştır. Nilüfer’de 1990’da ev sahibi sakinler yoğunluklu iken, 2000 

yılına gelindiğinde farklılaşmış, ev sahibi zayıf yoğunlukta bir profil gözlenmektedir. Bu 

raporda detaylı sunulan Nilüfer ilçesine ilişkin göç, eğitim ve iş profili değişiklikleri ile 

birlikte okunmalıdır. Zira Nilüfer’in kentsel nüfusuna bakıldığında ev sahipleri yoğunluklu 

profil bu dönemde değişiklik göstermemiştir. Süerpozisyonda izlenen niteliksel değişim 

daha çok Nilüfer’in kırsal alanlarının toplamda temsili olarak görülebilir. Mudanya, 

1990’da sahip sakin ve varlıklılar profili ile temsil edilirken, 2000 yılında ev sahibi, lojman 

kipleri birlikte yer almıştır. Doğu çeper ve batı çeper her iki dönemde ve kentsel kırsal 

katmanlarında yoğunlukla ev sahibi kipiyle temsil edilmektedir. Bursa genelinde ev 

sahipleri doğu çeper (Yenişehir, İznik), doğu (Kestel ve Gürsu) ve anakentte yoğunlukla 

temsil edilmektedir. (Yorum çerçevesi 2.10) 

 

2.1.3. Bursa Metropoliten Alan Mahalle Düzeyinde Toplumsal Farklılaşma: 2000-2008 

döneminde değişim 

Mahalle düzeyindeki değerlendirmelerle il ve ilçe düzeyinde görece düşük çözünürlükteki 

keşifsel değerlendirmelerin desteklenmesi, düşük çözünürlük düzeyinin perdeleyebileceği 

anlamlı yığılma veya seyrek yerel oluşumların açığa çıkarılması, farklı düzeylerdeki 

planlama kararları için yol gösterici nirengi noktaları elde edilmesi amaçlanmıştır. 

TÜİK’ten elde edilen 2000 sayımı mahalle profilleri; yeni ADNKS verileri kullanılarak 

metropoliten ölçekte mahalle çözünürlük düzeyinde toplam kadın ve erkek nüfusu 

kapsayan iki toplumsal ekoloji çalışması ve 1990 yılına ilişkin bir köy değerlendirmesi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

2.1.3.1. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun Doğum 

Yeri Profilli Farklılaşması: 2000 

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 



Bursa Çevre Düzeni Planı Sentez Raporu: Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümlemeleri 

Prof. Dr. Murat Güvenç, Şehir Araştırmaları Merkezi, İstanbul Şehir Üniversitesi 

43 
 

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. 

 

2.1.3.2. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun Eğitim 

Profilli Farklılaşması: 2000 

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 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. 
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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. 

 

2.1.3.3. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun Tuttuğu 

İşler ve İşgücüne Katılım Profilleri: 2000 

 

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 
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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. 

 

2. 1.3.4. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun Esas 

Meslek Profilleri: 2000 

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 
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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. 

 

2.1.3.5. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam, Erkek ve Kadın Nüfusun İşkolu 

(Sektörel) Farklılaşması: 2000 

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 
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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 haritalarının5 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. 

 

2.1.3.6. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam Nüfusun Yaş Profilli Farklılaşması: 

2008 

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 mozayiğe 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. 

 

2.1.3.7. Bursa Metropoliten Alan Mahalleleri Toplam (Okul Çağı) Nüfusun Eğitim Profilli 

Farklılaşması: 2008 

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,  
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 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 (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. 
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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. 

 

2.2. İKTİSADİ-MEKANSAL FARKLILAŞMANIN NİTELİKSEL BOYUTU: 

ELEKTRİK TÜKETİMLERİNİN SEKTÖREL VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI: 

2002-2009 
Bursa’nın ülke düzeyindeki iktisadi alan içindeki konumu ve sergilediği dönüşümler, 

2002-2009 TEDAŞ sektörel dağılım ve 1990-2005 TEDAŞ Tüketici grupları verileri 

üzerinden incelendi. 

 

2002-2009 yılları arasında Bursa ili için en yoğunluklu ve ayırtedici elektrik tüketimi 

sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Bursa, 2002-2005 yılları arasında çevre iller (Yalova, 

Kocaeli, Bilecik, Çanakkale); Trakya illeri (Tekirdağ, Kırklareli), ve sanayi tüketimi yoğun 

Batı Karadeniz illeri (Zonguldak, Karabük) ile kümelenmiştir. 2006-2009 yılları arasında 

Bursa; İzmir, İç Ege (Uşak, Denizli, Kütahya, Burdur, Isparta), İç Anadolu illeri (Konya, 

Kayseri), ve güney illeri ile (Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Siirt) ile 

kümelenmiştir. Bursa’nın birlikte kümelendiği il gruplarının 2002-2009 yılları arasında 

elektrik tüketim profili yoğunluklu olarak sanayi sektöründedir. Bu dönem içinde istisnai 

olarak 2006 ve 2007 yıllarında Bursa’nın kümelendiği il grubunun ayırtedici elektrik 

tüketim profiline tarım da eklenmiştir. Bu değişim, Bursa’nın 2006 yılına kadar çevre ve 

kuzey sanayi illeri ile, 2006’dan sonra ise İç Ege ve güney illeri ile kümelenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim 2006 yılı itibariyle Bursa kümesinin toplam elektrik tüketimi 

içinde sanayinin payı %80’lerden %60’lara düşmüştür. Öte yandan bu düşüş, kümenin 

Türkiye toplam sanayi elektrik tüketimi içindeki payını azaltmamış; aksine 2005’te % 26 

olan bu oran 2006’da %31’e çıkmıştır. Aynı zamanda bu küme %37’lik bir oranla 2006 

yılı Türkiye tarım sektöründeki elektrik tüketiminin en yüksek payına sahiptir.  

 

2002-2009 döneminde Bursa’nın ayırtedici elektrik tüketim profili sanayi olsa da, 

sanayinin toplam elektrik tüketimi içindeki payı yine bu dönemde azalmıştır. 2002’de 

Bursa’nın sanayi sektörünün elektrik tüketimi, ilin toplam elektrik tüketiminin %75’ini 

oluştururken, bu oran 2009’a gelindiğinde %64’e inmiştir . Aynı zamanda, 2002 yılında 
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Türkiye sanayi sektörünün elektrik tüketiminin %10’u Bursa’da tüketilmekteyken, 2009 

yılına gelindiğinde bu oran %7’ye inmiştir. Bursa’nın sanayi sektörü elektrik tüketiminde 

2005’te başlayan azalma trendi, sadece 2008 yılında görülen ani artışla sekteye uğramış, 

2009 yılında ise azalmaya kaldığı yerden devam etmiştir. Sanayi elektrik tüketimindeki bu 

artışı 2008’de dünya ve Türkiye’deki ekonomik krizin  Bursa’yı, Türkiye’nin diğer illeri 

kadar etkilememesine bağlayabiliriz. Keza, Türkiye toplam sanayi elektrik tüketimi içinde 

Bursa’nın payı da 2007’de %7 iken, 2008’de %15’e çıkmış, daha sonra 2009’da tekrar %7 

seviyesine çekilmiştir.  

 

2009 yılında, Bursa’nın elektrik profili benzerliği üzerinden kümelendiği illerin (Uşak, 

Isparta, Osmaniye, Gaziantep) azalması, Bursa kümesinin Türkiye toplam sanayi tüketimi 

içindeki payını çarpıcı boyutta (%30’dan %6’ya) azalttığı görülse de, bu kümenin 

ayırtedici elektrik tüketimi profili de sanayidir.  

 

2.3. TÜRKİYE GÖÇ ALANI VE BURSA’NIN KONUMU: 1985-2000 DÖNEMİ İL 

VE İLÇE DÜZEYİNDE KEŞİFSEL ARAŞTIRMA 
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 
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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 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 ikametgah 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 
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(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 ayırtedici 

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. 

  

 

1995-2000 dönemi Türkiye iller arası göç alanı bulguları 
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 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 kesimindan 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 

hareketlliliğinin, 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. 
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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 Usak 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 metropolitan, ana kent ve Trakya ilçelerine, ve 

İstanbul yolu üzerindeki kuzey ilçelerine yöneldiği anlaşılmaktadır.  

 

 İstanbul’a Bursa’ya yönelik bölge içi ve bölge dışınden  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.  

 

 Kent-kent göçlerine bakıldığında Bursa ilçeleri göç çıkış profilleri nitelik farkları 

sergiler. Nitekim çıkış profillleri itibariyle katmanlaştırıldıklarında on yedi ilçenin 

ayryntıları yukarıda verilen beş farklı grupta yeraldığı görülmektedir. 

 

 Çıkışlara genel olarak bakıldığında Bursa’nın bazı ilçelerinin (Nilüfer, Gemlik, 

Gürsu, negöl, 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. 
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 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 artmuş, çıkış ve varış profillerinin ayırtedici niteliği üzerinden oluşturulan 

kümelerin bileşimi dikkat çekici biçimde değişmiştir. Küreselleşme sürecinin 

tetiklediği nüfus ve sermayenin mekansal dağılımındaki nitelik ve nicelik 

değişimlerinin yanısıra, 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 

gore 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 içersinde gerek idari sınırların değişimi, gerekse bir 

çok yerleşmenin belediye statusü 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 yanısıra çıkış ve varış profillerinin yapı ve 
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bileşimlerinin değişmiş, 1985-90 dönemine özgü farklılaşmış çıkış-varış 

 bağlanıtılarının 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.  

 

 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 ayırtedici boyutu olarak ele alınan kır-kent göçleri kentleşme sürecini 

neredeyse tamamlamış Marmara bölgesinde metropol içi hareketlilik, 

merkezileşme,vb. toplumsal mekansal süreçlerle birlikte değerlendirilebilir.  

 

 Marmara bölgesinde kent-kır göçmenlerinin sayısı kır- kent göçmenlerinden çok 

daha fazladır. 

 

Yeni kuramsal çerçeveler mesafe, gelir, toplumsal cinsiyet, uzmanlaşma gibi değişkenlerin 
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tek başlarına açıklayıcı olmadıklarını, daha ilişkisel oluşum ve süreçlerin açıklayıcı 

gücünün daha yüksek olduğunu vurgular. Buna paralel olarak bu projede amaç, Bursa’nın 

Türkiye göç alanındaki yerini illerin çıkış ve varış profilleri arasındaki benzerlik ve 

karşıtlıkları açığa çıkaran bir katmanlaştırma ile belirlemekti.  

 

Bu keşifsel değerlendirmede ancak derin etnografik betimlemelerle  açığa çıkarılabilecek 

ilginç bağlantılara değinmekle yetineceğiz. Ne var ki bu araştırma kapsamında geliştirilen 

ve geçerliliği göç matrikslerine uygulanarak gösterilen ilişkisel katmanlaştırma yönteminin 

bu tür incelikli irdelemeler için yararlı bir başlangıç noktası oluşturduğu söylenebilir. 

 

2.4. YAPI STOĞU  
 

Bu bölümde Bursa Çevre Düzeni Plan çalışmalarında kullanılmak üzere Bursa 

Metropoliten Alanı’nın son 20 yılda sergilediği bölgesel yeniden yapılanma ve kentsel 

dönüşüm süreçleri ve şekillendirdiği yapı stok özellikleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

Bursa metropoliten alanın küreselleşme sürecinde deneyimlediği dönüşüm süreçlerine ve 

bu süreçlerin şekillendirdiği mekansal yapıyı açıklayan fiziksel yapı ve yapı stok 

özellikleri ve yapı stoğundaki değişimler, üç düzeyde ve iki zaman kesitinde  [(1984) 1990 

– 2000] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından gerçekleştirilen ve yayınlanan Bina 

Sayımı verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 

Bursa’ya ilişkin ayrıntılı çözümlemelere geçmeden önce, bina sayımında kullanılan 

değişkenlere ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Bina sayımı verileri, 

il ölçeğinden başlayarak mahalle ölçeğine kadar ayrıntılı bilgiler içermesi ile Türkiye’de 

yerel mekansal kalitenin farklı özelliklerine ışık tutabilecek yüksek kapasitede, önemli bir 

kaynaktır.  Binanın bitiş yılı değişkeni sadece yapı stoğunun hangi yıl aralıklarında 

inşaatının tamamlandığını değil, aynı zamanda yerleşimin nasıl bir kentleşme kalıbı içinde 

geliştiğini ve kentsel örüntünün zaman içinde nasıl oluştuğunu açıklar.  Binanın fiziki 

durumu, kent (köyler ve mahalle) ve bölge ölçeğinde (belde ve ilçeler itibariyle) özellikle 

afet planlarının yapılması, önceliklerin belirlenmesi, yönetiminin sağlanabilmesi ve yapı 

kalitesi açısından önemlidir. Binanın kat sayısı kentsel alanda yapı yüksekliklerini, binanın 

kullanım amacı, ne işlevlere tahsis edildiğini gösterir.  Konutlardaki oda sayısı, özellikle 

hanehalkı büyüklüğü ile beraber incelendiğinde  konutların yeterliğine ve yaşam kalitesine 
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ışık tutar. Binanın nasıl ısıtıldığı ve ısıtma sistemlerinin mekansal dağılımı toplumda 

yaşam kalitesinin, konforun, hatta gelir düzeyinin nasıl farklılaştığının göstergesidir. 

Taşıyıcı sistemi ve yapı malzemesi ve bunların mekansal dağılımı ise, binanın ömrü, 

depreme dayanıklılığı ve bakım gereksinmesi üzerinde etkili olabilecek taşıyıcı sisteminin 

yerleşme düzeyindeki farklılıklarına dikkat çeker. Binanın fiziki durumu ile birlikte 

deprem güvenliği konusunda önemli bilgi verir.  Binanın taban alanı, yapının parselde 

oturduğu alanı gösterir. Kentsel dönüşüm fırsatlarına veya zaafiyetlerine dair bilgi 

verebilir.  

2.4. 1. Bursa’nın Türkiye içindeki yeri: Ülke düzeyinde çözümlemeler 

 2000 yılında Bursa genelinde yapılaşma Türkiye ortalamasının üzerindedir.  

 Bursa il genelinde binalar kullanım amaçlarına göre sınıflandığında konut en 

yaygın bina kullanım biçimidir. 1984 – 2000 döneminde, konut sayısı açısından % 

170’e ulaşan bir büyüme görülür.  

 Bursa mevcut bina stoğunun yarısından fazlası 1980 sonrasında yapılmış ve yirmi 

yaşından gençtir, bina stoğunun yaklaşık % 6sı 50 yaşından büyüktür ve ekonomik 

ömrünü tamamlamıştır.  

 Bursa’daki tadilata ihtiyacı olmayan binaların sayısı Türkiye ortalamasının oldukça 

üzerindedir.  

 Bursa’da  6 ve 7– 9 katlı gibi yüksek katlı binaların oranı, Türkiye ortalamasının 

üstündedir.   

 Bursa’da kat kaloriferi kullanım oranu Türkiye ortalamasının üç kat üstündedir. 

 Bursa yapı stoğunda tuğla dolgulu iskelet tipindeki binaların oranı ülke 

ortalamasının iki kat üzerindedir.   

 

2.4.2 Bursa belde ve ilçeler yapı stoğunun il içindeki yeri: Bölge ölçeğindeki 

değerlendirmeler, 1990 – 2000 

 Bursa ilçelerinde mevcut bina stoğunun yaklaşık yarısı 1980 sonrasında yapılmış ve 

yirmi yaşından genç yapılardan oluşmaktadır . 

 Bursa ilçelerindeki yapı stoğunun % 60’ını 1 ve 2  katlı binalar oluşturur. 

 Bursa belde ve ilçelerinde binaların %  82,7’si konut ve konutla ilgili amaçlarla 

kullanılmaktadır.  

 Bursa ilçelerindeki konut yapılarının binaların dörtte üçünden fazlası 3 ve 4 

odalıdır, ancak bu oran Türkiye genelinin biraz altında kalır.   
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 Bursa belde ve ilçelerinde en yaygın ısınma sistemi sobadır. Tüm Bursa belde ve 

ilçelerinde sayıca en çok görülen yapı malzemesi hem iskelet hem de yığma 

sistemde kullanılan tuğladır.  

 

2.4.3 Bursa genişletilmiş metropoliten alanı: Metropoliten ölçekteki değerlendirmeler, 

1990 - 2000 

 Bursa mahallelerinde binaların inşaat bitiş yılları incelendiğinde 1970 öncesi ve 

sonrası binalar ve bu iki grubun yoğunlaştığı mahalleler birbirinden kesin biçimde 

ayrılır.  

 Metropoliten alandaki binaların dörtte birinin basit tadilata ihtiyacı vardır.  

 Bursa kent merkezinde doğu-batı aksında linear gelişen orta ve yüksek katlı 

binalara ek olarak, Mudanya ve Gemlik sahilinde yüksek katlı binalar izlenir. 

 Bursa metropoliten alanında en yaygın bina kullanımı %  82,7 ile konut ve konut 

çevresindeki kullanımlardır.  

 Bursa metropoliten alanındaki konutlardaki oda sayısı incelendiğinde, 1-2 ve 3-4 

odalı konutların merkezi alanlar ve ana akslar boyunca yoğunlaştığı, çok odalı 

konutların ise kentten uzaklaştıkça yaygınlaştığı izlenir Binalardaki ısıtma sistemi 

açısından yapı stoğunun %  17,6’sında bulunan bina içi- merkezi ve karma ısınma 

sistemi ile kat kaloriferi, mahallelerin yaklaşık yarısında özellikle Doğu –batı ana 

aksında ve Mudanya yolu üzerinde yoğunlukla temsil edilir.  

 Bursa genişletilmiş metropoliten alanında kerpiç ve ahşap iskeletlerin yoğun 

olduğu mahallelerde beton blok iskelet, bu iki malzeme ile birlikte izlenir.  
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3. BURSA ÇEVRE DÜZENİ PLANI TOPLUMSAL, DEMOGRAFİK 

EKONOMİK MEKANSAL ÇÖZÜMLEMELER GRUBU GZFT RAPORU 
“Bursa Çevre Düzeni Planı”  küresel, ulusal ve bölgesel ölçekte; Türkiye’nin, Marmara 

Bölgesi’nin,  Doğu Marmara’nın ve İstanbul’un  stratejik kararlar eşiğinde olduğu son 

derece ilginç bir bağlamda hazırlanıyor. 2008’lerde başlayan, bazı düzelme belirtilerine 

rağmen başka yerlerde başka biçimlerde karşımıza çıkan ekonomik kriz ve tetiklediği 

toplumsal ve ekolojik değişimler ve çalkantılar küresel bağlamın en önemli göstergelerini 

oluşturuyor. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi büyürken yeni pazarlara açılıp yeni iktisadi 

bağlantılar kuruyor. Bu bağlamda kentlerin, metropoliten alanların ve bölgelerin yönetim 

biçimlerinde çok önemli değişimler yaşanıyor. Ulusal ve bölgesel peyzaj; yeni hava 

alanları, duble yollar, yüksek hızlı trenler,  çevre yolları ve geçmişte benzeri görülmeyen 

bir toplu konut hamlesiyle tanışıyor. Hızla yükselen bir küresel kent konumuna gelen 

İstanbul çevresinde, kırsal alan kavramı ayırtediciliğini  yitirirken, daha önce hiç 

tanımadığımız özellikler ve çevre- çevre bağlantıları sergileyen  çok merkezli yeni bir  

kentsel bölge oluşuyor.  Bursa stratejik çevre düzeni planı; bu büyük yapısal değişimlerin 

nasıl algılanıp kavrandığı, yorumlanıp değerlendirildiği, yerel müdahale ve girişime ne 

kadar önem ve öncelik verildiği, kısaca bu büyük değişimin nasıl yönetildiğine bağlı olarak 

şekillenecek. Toplumsal, Demografik, Ekonomik, Mekansal Çözümlemeler Grubu olarak 

iki ayrı GZFT çalışması hazırladık. İlk çalışmada ülke, bölge, il ve metropoliten alan 

düzeyinde ayrıntılı süreç incelemelerimizin etkilerini tematik /sektörel GZFT’ler şeklinde 

sunduk.   

İlk çalışmaya giriş olarak sunduğumuz genel amaçlı sentez niteliğindeki bu metin,  21. 

yüzyıl eşiğinde hazırlanan Bursa İlinin Toplumsal Ekonomik ve Mekansal özelliklerinin: 

 güçlü yanları ve üstünlükleri,  

 zafiyetleri,  

 planlama sürecine sağladığı fırsatları,   

 karşı stratejiler gerektiren  tehditleri  

  genel bir çerçevede tartışıyor.   

3.1. 21. yüzyıl Eşiğinde Bursa İlinin Avantajları ve Güçlü Yanları  

Nüfus yapısı açışından güçlü yanları  

Bursa ilinde kentleşme süreci izlendiğinde 1990’da %70’ler düzeyindek kentli nüfus 

oranının 2008’de  %90’lar düzeyine geldiği, kırsal nüfusun bir toplumsal kategori ve 
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yaşam tarzı olarak ayırtedici yeteneğini yitirerek marjinalleştiği görülmektedir. Bu 

bağlamda Bursa nüfusunun tamamına yakın bölümünün kentsel alanda (belediye sınırları 

içinde) yaşaması (iyi değerlendirilebilirse) Bursa Çevre Düzeni Planının hayata 

geçirilebilmesi, denetlenebilmesi, denetim alanı dışındaki gelişmelerin önlenebilmesi 

açısından benzersiz bir avantajdır.    

Stratejik planla iyi yönetildikleri takdirde Bursa’nın etki alanını doğu(kısmen)-batı ve 

özellikle güney-batı yönünde geliştirecek, aynı ulusal altyapı ve ulaştırma yatırımları 

Bursa’nın bir servis kenti olma özelliğini güçlendirebilecektir.   

Diğer taraftan ülke ve bölge ölçeğindeki nüfüs yapılarıyla karşılaştırıldığında Bursa: 

 Nüfus artış hızı giderek düşen, 

 Eğitim düzeyi yüksek, 

 Ticaret dışı beyaz-yakalı servis istihdamının mavi yaka kadar hızlı artmadığı,  

 Demografik geçiş sonucu stabilizasyona yönelen yaş piramidinin yol açabileceği 

sorunları göç yoluyla karşılayarak aksi halde kapanacak demografik fırsat 

penceresini
1
 uzatarak açık tutabilen  

bir kenttir.   

Tarım ve tarımdışı sektörlerde kendi hesabına veya  aile işletmesinde ücretsiz çalışan, 

enformel sektörün sağladığı rekabet gücü avantajlarından yararlanabilen işgücünü  kısa 

vadede istenen miktarda il içinden veya yakın çevreden temin edebilme kapasitesine 

sahiptir. 

İktisadi yapısı açışından güçlü yanları  

Emsalleriyle kıyaslandığında Bursa imalat sanayi alanında  ilginç avantajlara sahiptir.  

Bursa Avrupa’da ismen bilinen az sayıdaki Anadolu sanayi kentinden biridir. Bursa-

Mudanya ile Marsilya Lyon bağlantıları önemlidir. Düyunu umumiye döneminde yerinde 

ve sistemli kapsamlı müdahalelerle  yeniden güçlendirilmiştir.   

İlk olarak, ipek üretimi ve otomotiv alanında çok önemli ve yerleşik küresel bağlantı 

geçmişine sahiptir. Yolcu taşımacılığı, ulusal ve uluslararası demiryolu ve havayolu 

bağlantıları açısından olmasa da, deniz ve kara yoluyla nihai ürün, ara malı ve ham madde 

                                                           
1
 Fırsat penceresi kavramının Türkiye’nin nüfus ve demografik yapısı bağlamında kullanımı için bkz. Türkiye 

Nüfusu, 1923-1994 Demografi Yapısı ve Gelişimi, DİE Yayınları, 1995.  
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taşımacılığı açısından ilginç avantajlara sahiptir. İmalat sanayinin istikrarlı gelişimi bu 

avantajın  göstergesidir.  

Küresel krizin yıkıcı etkilerine direnebilmek, yerel girişime, bilgiye, inisyatife önem 

vermekten geçer. Bu ise yaratıcı, buluşçu bir rekabet edebilirlik, ulusal ve uluslararası 

düzeyde geçerli ve akredite buluş ve yenilik yapabilme kapasitesine sahip;  bir çok alanda 

becerili (polyvalent) işgücünü  Bursa’ya çekebilmeye ve  Bursa’da genç kuşağı bu amaçla 

sefer edebilme kapasitesine bağlıdır. 

Zengin dağ, orman, kıyı, göl, sulak alan tarım kıyı peyzajları; ulusal ve uluslararası  

yetişmiş uzmanı Bursa’ya çekebilmek açısından bir avantajdır. Emsalleriyle 

karşılaştırıldığında bu avantajlar Bursa’nın rekabet gücünü yükseltebilir.  

Bu, büyük ölçüde  

 Bursa’nın imalat sanayi dışındaki sektörlerde gelişerek istihdam yapısını 

çeşitlendirmesi,  

 krizlere karşı daha direçli bir iktisadi yapıya geçişi,   

 paralel becerilere sahip becerili (polyvalent) işgücünü  Bursa’ya çekebilmesine 

 yerel potansiyeli seferber edebilmesine  

 bir cazibe merkezi olacak  Bursa’nın bu çekimini bir yandan yeniden 

üretebilmesine bir yandan da çeşitlendirebilmesine  

bağlı olacaktır.  

 

3.2. 21. yüzyıl Eşiğinde Bursa İlinde Çevre Düzeni Planı Açısından  Zaafiyetler  

Nüfus yapısı açısından zaafiyetler  

Demografik yapıyla ilgili olarak  ülke ve bölge ölçeğinde saptanan  sayısal ve niteliksel 

üstünlüklerin büyük çoğunluğu, ne yazık ki, il ölçeğinde belirsizleşmektedir. Kentleşmenin 

%90’lara varmış olması nedeniyle kır ve kırsal yaşam tarzı ayırtedici niteliğini yitirirken, 

belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplumsal demografik ve ekonomik özellikleri 

arasında çarpıcı karşıtlıklar vardır. 

Tarım üretiminin ve yere bağlı ekonomik etkinliğin yoğun olduğu çeperdeki ve güneydeki  

ilçelerde nüfusun görece yöre doğumlu, yaşlı, eğitim düzeyi dikkat çekici düzeyde düşük 

olduğu görülmektedir.  Kendi hesabına veya aile içinde ücretsiz çalışanların yoğun 

olduğu,temel kamu  hizmetleri ve ticari faaliyelerin seyrek temsil edildiği bu ilçelerin hızla 
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nüfus kaybetmesi; herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu yörede nüfusun kalmayacak 

olması, hızlı  yaşlanma  yani  demografik dinamiklerin kendini yeniden üreten bir yapı 

oluşturmayışı  önemli bir zaafiyettir.  

Bursa ilinin gelişme potansiyeli yüksek ve düşük alanlar şeklinde ikiye ayrılması; genç-

yaşlı, yöre doğumlu-göçmen, beyaz ve mavi yakalı yaşam tarzlarının birbirinden ayrı ve 

kopuk yaşaması, bu segregasyonun zaman içerisinde kendini yeniden üretebilmiş olması, 

enformel sektörün yaygınlığı; toplumsal yaşamın, dayanışmanın ve çeşitliliğin 

sürdürülebilirliği açısından planlama sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir 

zaafiyettir. 

Diğer taraftan İstanbul’a  yakınlık,  Bursa’nın kendi dinamikleriyle gelişebilen özerk bir 

kent kimliği geliştirebilme konusunda  önemli zaafiyetler yaratmıştır.  İlk olarak, - 

özellikle ithal ikameci dönemin başındaki Doğu Marmara Planı’ndan günümüze dek-  

Bursa, ilk OSB’den sonra istikrarlı bir süreçle  imalat sanayinde uzmanlaşırken,  birkaç 

saat uzaklıktaki İstanbul, ölçeği ve çeşitlenmiş ekonomisi nedeniyle, Bursa’da gelişmiş bir 

servis, ar-ge kurum ve üretici hizmetlerinin gelişmesini önlemiş, Bursa’da  karar 

fonksiyonları açısından İstanbul’a bağımlı iktisadi  ve istihdam yapıları oluşmuştur.   

Küreselleşme süreci bu eğilimi daha da pekiştirmiştir.  Nitekim 1990-2000 döneminde 

İstanbul’un özelleştirilme, yatırım dışı bırakma, kapatma ve desantralizasyon sonucu hızla 

sanayisizleştiği, azman sanayi kenti kimliğinden hızla koparak  beyaz yakalı yoğun bir 

hizmet kentine dönüştüğü görülebilir. Türkiye iktisadi peyzajının dönüşümüne ilişkin bu 

çözümlemede, İstanbul’un yitirdiği mavi yakalı istihdamın çeperde yoğunlaştığı ve 

İstanbul çevresinde mavi yakalı yoğun bir imalat sanayi kuşağının oluştuğu 

gösterilebiliyor. Bu süreç Bursa’nın müzmin servis istihdamı ve endüstrisi yetersizliği 

sorununa eklemlenerek zaten var olan bir eğilimi pekiştirmiş, basit müdahalelerle tersine 

çevrilmesi güç bir problem alanı oluşturmuştur.  

Bu müzmin zaafiyeti tersine çevrilmeye yönelik müdahaleler zamanında 

gerçekleştirilmediği, iyi yönetilmediği, fırsat pencereleri iyi değerlendirilmediği takdirde;  

Bursa çevresinde ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan gelişmeler, karar altına alınmış veya 

halen yürüyen büyük altyapı ve ulaşım yatırımları bu zaafiyeti daha da pekiştirebilir.  

Bursa’da üretici hizmetler sektörü; tasarım, özgün marka,  buluşculuk ve ar-ge faaliyetler 

ile gelişmediği sürece bu sorunu çözmek pek mümkün olmayacaktır. Bu zaafiyet Çevre 
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Düzeni Planı’nın çözmek zorunda olduğu sorunlar gündeminin en ön sıralarında yer 

almalıdır. 

Yerel yönetim birimleri arasında diyalog ve işbirliği kurma konusunda çok ileri noktalarda 

olduğumuz söylenemez. Şayet yerel yönetimler arasında diyalog eksikliği yaşanır, 

birbiriyle çelişen mekansal politikalar uygulanırsa, neredeyse tamamen kentleşmiş kent 

nüfusunun sağlayabileceği müdahale avantajlarından yararlanmak pek mümkün 

olmayabilir.      

3.3. 21.yüzyıl eşiğinde Bursa İlinde Çevre Düzeni Planı açısından Fırsatlar  

Nüfus yapısı açısından fırsatlar 

Tüm özellikleri itibariyle hızlı bir demografik geçiş yaşıyan Bursa, emek pazarı 

parçalanmasının açığa çıkardığı işgücü talebini göç yoluyla karşılayabilmekte ve sanayi 

alanındaki istihdam talebini seferber edebildiği işgücü pazarlarından karşılayabilmektedir. 

Bu yolla, aksi halde hızla kapanacak demografik fırsat penceresini açık tutabilmektedir. 

Servis istihdamı, yaratıcılık, buluşçuluk, tasarım marka üretimi alanındaki önemli müzmin 

zaafiyet hariç tutulursa ve geçerli toplumsal politikalarla iyi yönetilirse, bu yapı 21 yüzyıla 

yarışan bir Bursa kenti oluşturmak için ilginç fırsatlar içerebilmektedir. 

Diğer taraftan, iyi yönetilmediği ve stratejik ve girişimlerle desteklenmediği takdirde 

beyaz-yakalı işgücünün yerleşmesini engelleyerek, Bursa’nın yeniden yapılanma ve 

endüstri sonrası küresel bir kente dönüşüm sürecini tehdit eden ulusal ve bölgesel ulaşım 

ve alt yapı yatırımları stratejik plan kapsamında iyi değerlendirilirse ilginç fırsatlara 

dönüştürülebilir. Bursa’ya çok yakın geçecek Yüksek Hızlı Tren (YHT)’e erişim,  

Bursa’nın uluslarası havayolu bağlantı sorununu hafifletebilecektir. Diğer taraftan yeni 

körfez geçişi, Çanakkale köprüsü,  İzmir otoyolu gibi  önemli ulaştırma yatırımları 

Bursa’nın etki alanını Ege ve İç Anadolu’nun iç kesimlerine genişleterek, servis 

sektörünün gelişimi ve kriz ortamında kentin büyüme ve nüfus payını arttırılması yönünde 

ilginç fırsatlar oluşturabilir.  

Kamu hizmetleri açısından fırsatlar  

Bursa ilinin ulusal nüfus payı % 2.5-%3 bandında değişmekte ve son zamanlarda 

azalmaktadır. Türkiye nüfusunun 21. yüzyılın ikinci yarısından sonra 90 milyon düzeyinde 

kararlılık kazanacak olması,  Bursa’nın küresel rekabet gücünü yükseltebilecek bir fırsattır. 
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Bu bağlamda nüfus artışına bağlı büyüme ve göç baskısı azalırken, Bursa’nın bağımlı 

nüfusu (0-14 ve 65+) yaşlar başka yerlerde gözlenen oranda artmayabilecektir. Türkiye 

genelinde hızla kapanan Fırsat Penceresi’ni Bursa özelinde bir süre daha açık tutmak 

mümkün olabilecektir. Bu, Bursa için önerilen iyi yetişmiş insan gücünün oluşturulması, 

beyaz-yakalı istihdamın arttırılması, İstanbul’a bağımlılığın düşürülmesi açısından bir 

fırsattır. Bu bağlamda kentte kamu hizmetlerinin kalitesini geçmişte hiç görülmemiş 

oranda yükseltmek ve Bursa’yı bir cazibe merkezine dönüştürmek mümkün olabilecektir.   

İdari yapı ve yönetişim açısından fırsatlar 

Bursa nüfusunun tamamına yakının belediye sınırları içinde yaşıyor olması; yerel yönetim 

birimleri arasında  varsa diyalog eksikliğini gidermek, yerel hizmetlerin etkinliğini 

sağlamak, yerel yönetimler arasında  uyum eşgüdüm ve sinerji sağlamak açısından Bursa 

Çevre Düzeni Planı için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

 

3.4. 21.yüzyıl Eşiğinde Bursa İlinde Çevre Düzeni Planı Açısından Tehditler 

Nüfus yapısı açısından tehditler 

İyi yönetildiği takdirde, Bursa’nın 21. yüzyıl rekabet gücünü ve performansını 

arttırabilecek demografik  çeşitlilik, büyüme hızı farklılaşması ve kökene dayalı ayrışma 

süreçleri kendi haline bırakılırlarsa  toplumsal profil farklarını pekiştiren toplumsal 

oluşumlara neden olabilir.  

Toplumsal ayrışma ve yaşam tarzı farklılaşması uzun erimde toplumsal barışa ve birlikte 

yaşama iradesine zarar verecek bir tehdit olarak görülmeli. Bursa Çevre Düzeni planlama 

süreci fiziksel planlamayla birlikte yürüyen aktif ve sürekli izlenenen bir süreç olarak 

tasarlanmalıdır.  

İktisadi yapısı açısından tehditler 

Sınırlı sayıda imalat sektöründe küresel düzeyde uzmanlaşmış bir il olan Bursa açısından 

küresel iktisadi kriz hiç kuşku yok ki büyük bir tehdit oluşturuyor. Gümrük birliğinin 

verdiği avantajla AB’ye yönelik bir üretim üssüne dönüşen Bursa, yeniden yapılanma 

sürecine uyum kapasitesinde zaafiyet gösterirse uluslararası rekabet avantajını büyük 

ölçüde yitirebilir.  
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Diğer taraftan, ilin karşılıklı ulusal ve uluslararası düzeyde; kişi, kurum, üretici, sanat, 

kültür, finans  hizmetleri, tasarım ve yaratıcı faaliyetler, ar-ge ve beyaz-yakalı diğer 

işlerde; tarım ve imalat sanayinin bazı dallarında olduğu kadar uzmanlaşmış olmaması 

nedeniyle görece uzmanlaşmış bir iktisadi yapıya ve istihdam profiline sahiptir. Öte 

yandan küresel krizin tetikleyebileceği sanayi yer değiştirmeleri, ürün çeşitlenmesi, üretim 

teknolojisi değişimleri ve işler oluruna bırakıldığı ve iyi izlenip yönetilmediği takdirde; 

başka bağlamlarda yeniden yapılanma fırsatı şeklinde görülen küresel ekonomik kriz,  orta 

ve uzun vadede,  Bursa’nın iktisadi geleceğini sürdürülebilir iktisadi büyüme olanakları 

üzerinde bir tehdide dönüşebilir. 

Avrupa Birliği ülkeleriyle sıkı iktisadi bağlantılarına rağmen Bursa, Avrupa ülkelerinden 

kolay erişilebilir bir kent değildir. Özellikle Bursa’da bir uluslararası hava limanı 

bulunmayışı,  İstanbul üzerinde bağlantının  seyrekliği önemli bir zaafiyet göstergesi 

olmasının yanısıra Bursa’nın rekabet gücü ve yeniden yapılanma kapasitesini 

engelleyebilecek önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bursa’yı İstanbul’a bağımlı bir kent 

olmaktan çıkarıp kendi hizmetini üretebilen bir bölge merkezine dönüşmesi amaçlanıyorsa 

bu uluslararası havalimanı işi zaman yitirilmeden çözülmelidir.  Bursa’nın iktisadi 

bünyesini çeşitlendirmeye yönelik sanat, kültür, yaratıcı endüstri yatırımlarının sanayi 

yatırımları kadar hızlı olmayışı bu tehdidi daha da önemli kılmaktadır.  

Bu bağlamda Bursa’nın yakınından geçecek Yüksek Hızlı Tren,  Körfez ve Çanakkale 

geçişleri, İstanbul’da bölge ölçeğinde yapılan Marmaray, Gebze’de kurulacak yeni 

şehirlerarası gar,  Marmaray ve İzmir-İstanbul otoyolu inşaatı,  Bursa’nın zaten zayıf servis 

sektörü üzerinde çok olumsuz etkiler yapabilir. Üretici hizmetler ve beyaz yakalı istihdam 

alanında gözlenen müzmin zaafiyet nedeniyle ulusal düzeyde yapılan büyük ulaşım 

altyapısı yatırımları Bursa’nın bir bölge merkezi olarak konumu üzerinde çok olumsuz 

etkiler yapabilirler.  

Benzer şekilde Bursa’nın çevre değerlerini yitirmesi, yaşam kalite göstergelerinin gerileme 

olasılığı, yaşanabilirlik üzerinde bir büyük tehdit oluşturmaktadır.   

Stratejik önlemler alınmadığı takdirde, ulusal ve bölgesel mesafe-zaman matriksini 

değiştirecek büyük ölçekli  ulusal ve bölgesel ulaşım  alt yapı yatırımları, -Fransa’da  TGV  

sonrası gözlenen- bir toplumsal hareketlilik ve nüfus kutuplaşması oluşturarak, Bursa’nın 

genişleyen İstanbul kentsel bölgesi içinde münhasıran mavi-yakalı işlerde uzmanlaşmış bir 

üretim üssüne dönüşmesine yol açabilir.    
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Tablo 3.1. GZFT:  Demografi 

DEMOGRAFİ

* Göçle Birlikte Aktif Nüfus Kuşaklarının 

Yenilenmesi

* Yaşlanma Etkisinin Göç Yoluyla Giderilmesi

* Göçün Toplumsal Çeşitliliğe Yeterince Etki

* Göçün Yönetimi

* Göç Bağlantılarının Kutuplaşması

GÜÇLÜ ZAYIF

TEHDİTLERFIRSATLAR

* Göç Yoluyla Rekabet Gücünün Korunması * Toplumsal Empatinin Azalması

* Nüfus Artış Hızı Azalırken Göç Yoluyla

Makro Ekonomik Fırsat Penceresinin Açık Tutulması

* Göçün Çeşitlenmemesine Bağlı, İşgücü Pazarının, Uzun 

Vadede, Kristalize Olarak Devrevi Hale Gelmesi

* Beşeri Sermayenin Azalması

* Nüfus Baskısının Azalırken Kalite Alanına 

Yatırım Yapılması

* Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin Yükseltilmesi

 

Tablo 3.2. GZFT:  Eğitim 

* Kır - Kent, Kuzey - Güney, Doğu - Batı Karşıtlığı, Eğitim 

Düzeylerinde Büyükşehir Merkez ve Çeper İlçe/Mahalleler 

Arası Büyük Farklılaşma

* Özellikle Uzun Mesafe Göçlerinin Türkiye’nin 

Eğitim Düzeyi Düşük İllerinden Gelmesi

* Desantralizasyon

* Eğitime Bağlı Ayrışmanın Azalması

FIRSATLAR

EĞİTİM

ZAYIFGÜÇLÜ

* İyi Yönetilmediği, Toplumsal Politikalarla Desteklenmediği 

Takdirde Toplumsal Dışlanma Ayrışma, Kamu Alanının 

Parçalanması

TEHDİTLER

* Türkiye Bazında Bakıldığında Yüksek/Yükselen Eğitim Düzeyi
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Tablo 3.3. GZFT:  Meslekler 

* Beyaz Yakalı Dahil Tüm Mesleklerin Temsil Edildiği, Zengin, 

Çeşitli, Farklılaşmış Meslek Profili

* Kır - Kent, Kuzey - Güney, Doğu - Batı Karşıtlığı, 

Metropoliten Ölçekte Bir Servis Kenti Olamama

* Ölçeği ile Bağdaşan Üretici Hizmetlerine ve Karar Verici 

İşlevlere Sahip Olamama

MESLEKLER

ZAYIFGÜÇLÜ

* Güney İlçelerinin Etkileşim Alanı Dışında 

Kalarak İşlevsizleşmesi

* Kentsel Bölge Oluşum Sürecinde İşyeri, Konut, İstihdam 

Desantralizasyonu Yoluyla, Kır – Kent, Kuzey – Güney  

Ayrışmasının Dengelenmesi

* Segregasyon, Beyaz Yakalı İstihdamını İstanbul’a Kaybetme

TEHDİTLERFIRSATLAR

 

 Tablo 3.4. GZFT:  İktisadi peyzaj 

* Yüksek Hızlı Tren, İzmir Otoyolu, Körfez Geçişi vb. Sonucu 

Zaten Zayıf Karar İşlevlerini ve Üretici Hizmetlerini Yitirme

* Sınırlı Sayıda İş Kolunda Uzmanlaşma Krizlere Karşı 

Kırılganlık

* Uluslararası Pazarlara Açılmanın Sağlayacağı Rekabet Gücü

İKTİSADİ PEYZAJ 

GÜÇLÜ ZAYIF

* Bursa’nın Otomotiv, Gıda, Makine, Tekstil, Deri Alanında 

Uzmanlaşmasındaki Sürdürülebilir, İstikrarlı Üstünlüğü

* Farklılaşmış Üretim Yapısına Geçememe

* Sınırlı Sayıda Sektörde Uzmanlaşmaya Bağlılık

* ARGE, Buluşçuluk, Tasarım, Marka Üretme Konusunda 

Bağımlılık

FIRSATLAR TEHDİTLER

* Uluslararası Ölçekte, Tekstil, Otomotiv Yan Sanayi, Makina, 

Elektrik, Gıda vb. Sektörlerde Yatırım Çekebilmesi
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3.5. Bursa Yapı Stoğu: GZFT Analizi  

 

Bursa Çevre Düzeni Plan çalışmalarında kullanılmak üzere Bursa Metropoliten Alanı’nın 

son 20 yılda sergilediği bölgesel yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm süreçleri ve 

şekillendirdiği yapı stok özellikleri üzerinden değerlendirilmiştir. TÜİK tarafından 2000 

yılında gerçekleştirilen bina sayımı verileri ile Bursa ilinin Türkiye içindeki yerine ilişkin 

ülke düzeyinde iller , Bursa il içi farklılaşmaya ilişkin ilçeler ve Bursa genişletilmiş 

Metropoliten Alanı’nın yapısal özelliklerine ilişkin mahalleler düzeylerinde, yerel 

mekansal kalitenin farklı özelliklerine ışık tutabilecek değişkenler üzerinden yapı stoğu 

analizi gerçekleştirilmiştir.  Çözümlemede kullanılan değişkenler Bursa Yapı Stoğunun 

GZFT analizinin ana yapısını belirler. Bu çerçevede, binanın bitiş yılı değişkeni sadece 

yapı stoğunun hangi yıl aralıklarında inşaatının tamamlandığını değil, aynı zamanda 

yerleşimin nasıl bir kentleşme kalıbı içinde geliştiğini ve kentsel örüntünün zaman içinde 

nasıl oluştuğunu açıklar.  Binanın fiziki durumu, kent (köyler ve mahalle) ve bölge 

ölçeğinde (belde ve ilçeler itibariyle) özellikle afet planlarının yapılması, önceliklerin 

belirlenmesi, yönetiminin sağlanabilmesi ve yapı kalitesi açısından önemlidir. Binanın kat 

sayısı kentsel alanda yapı yüksekliklerini, binanın kullanım amacı, ne işlevlere tahsis 

edildiğini gösterir.  Konutlardaki oda sayısı, özellikle hanehalkı büyüklüğü ile beraber 

incelendiğinde  konutların yeterliğine ve yaşam kalitesine ışık tutar. Binanın nasıl ısıtıldığı 

ve ısıtma sistemlerinin mekansal dağılımı toplumda yaşam kalitesinin, konforun, hatta gelir 

düzeyinin nasıl farklılaştığının göstergesidir. Taşıyıcı sistemi ve yapı malzemesi ve 

bunların mekansal dağılımı ise, binanın ömrü, depreme dayanıklılığı ve bakım 

gereksinmesi üzerinde etkili olabilecek taşıyıcı sisteminin yerleşme düzeyindeki 

farklılıklarına dikkat çeker. Binanın fiziki durumu ile birlikte deprem güvenliği konusunda 

önemli bilgi verir.  Binanın taban alanı, yapının parselde oturduğu alanı gösterir. Kentsel 

dönüşüm fırsatlarına veya zaafiyetlerine dair bilgi verebilir.  

 

BURSA YAPI STOĞU GÜÇLÜ YANLAR 

 Konut kullanımında hızlı büyüme      

 Genç yapı stoğu       

 Yoğunlukla tadilata ihtiyacı olmayan yapılar       

 Yoğunlukla  3 ve 4 odalı konutlar       

 Yüksek oranda tuğla dolgulu iskelet tipi binalar (genel ortalamanın iki katı)  

 Yüksek kat kaloriferi kullanım oranı (ülke ortalamasının üç katı)     



Bursa Çevre Düzeni Planı Sentez Raporu: Toplumsal, İktisadi ve Mekansal Yapı Çözümlemeleri 

Prof. Dr. Murat Güvenç, Şehir Araştırmaları Merkezi, İstanbul Şehir Üniversitesi 

71 
 

BURSA YAPI STOĞU ZAYIF YANLAR 

 Yığma binalar ağırlıklı      

 (Bursa merkez) dört binadan biri tadilat ihtiyacı      

 Kısıtlı mekanda yoğunlaşan eski binalar       

BURSA YAPI STOĞU FIRSATLAR 

 Bursa merkezde tadilat ihtiyacı ve eski yapılar ile birlikte kentsel yenileme ve 

koruma      

BURSA YAPI STOĞU TEHDİTLER 

 % 6 yapı stoğu  50 yaşından büyük       

 Yoğun soba kullanımı      

 

 

Tablo 3.5. GZFT Yapı Stoğu 1: Bursa’nın Türkiye içindeki yeri: Ülke düzeyinde çözümlemeler 

* Bursa'da  3 ve 4 odalı konutlar sayıca yoğunluktadır.

* Bursa il genelinde tadilata ihtiyacı olmayan yapılar  yoğundur. 

* Bursa’nın sanayi binalarındaki yoğunluğu Türkiye 

ortalamasının üzerindedir.

* Tuğla dolgulu iskelet tipindeki binaların oranı genel ortalamanın 

iki kat üzerindedir

* Bursa’da soba ile ısınma en yaygın yöntemdir 

* Bursa yapı stoğunda Yığma binalar önemli ağırlık taşır.

 YAPI STOĞU (İL)

* 1984 – 2000 döneminde, konut sayısı açısından % 170’e ulaşan 

bir büyüme görülür.

* Bursa mevcut bina stoğunun yarısından fazlası 1980 sonrasında 

yapılmış ve yirmi yaşından gençtir.

* Bursa’da kat kaloriferi kullanım oranı Türkiye ortalamasının 

üç kat üstündedir

* Bina stoğunun yaklaşık % 6sı 50 yaşından büyüktür ve 

ekonomik ömrünü tamamlamıştır.

GÜÇLÜ ZAYIF

TEHDİTLERFIRSATLAR
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Tablo 3.6. GZFT Yapı Stoğu 2: Bursa belde ve ilçeler yapı stoğunun il içindeki yeri: Bölge ölçeğindeki 

değerlendirmeler  

YAPI STOĞU (İLÇE)

ZAYIF

* Bursa belde ve ilçelerinde en yaygın ısınma sistemi sobadır. 

* Mudanya ve Gürsu ilçeleri 1929 öncesi yapıların yoğun temsil 

edildiği ilçelerdir, bu iki ilçeyi, Osmangazi, Kestel ve Yenişehir 

izler.

* Keles harap ve yıkılması gereken yapı stoğunun en yoğun 

izlendiği ilçedir. 

GÜÇLÜ

* Bursa’da iskelet taşıyıcı sistemi yaygındır 

* Bursa ilçelerindeki yapı stoğunun % 60’ını 1 ve 2  katlı 

binalar oluşturur

* Binaların %  17,6’sında bulunan bina içi- merkezi ve karma 

ısınma sistemi ile kat kaloriferi çoğunlukla Yıldırım ve Osmangazi 

(kat kaloriferi), Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde izlenir.

FIRSATLAR

* Kerpiç ve ahşap iskeletli yapılar Kayapa, Elbeyli, Tahtaköprü 

ve Yenisölöz beldelerinde, ahşap ve kerpiç dolgu malzemeli 

binalar ise Cerrah, Barakfaki, Çetikçi, Ovaazatlı, Yeşilova, 

Büyükorhan, Küçükkumla, İznik, Göynükbelen, Tepecik, 

Hasanağa, Kuşunlu (İnegöl), Narlıca, Sölöz’da gözlenir.

TEHDİTLER

* Bursa ilçelerinde mevcut bina stoğunun yaklaşık yarısı 1980 

sonrasında yapılmış ve yirmi yaşından genç yapılardan 

oluşmaktadır. 

* Nilüfer, Yıldırım, İznik ve Orhangazi ilçeleri ile Emek, 

Ovaakça, Kurşunlu (Gemlik), Alanyurt, Boyalıca, Güzelyalı, 

Yalıntaş ve Göynükbelen beldelerinde 1990 -2000 ve 

çoğunlukla da 1970-1989 döneminde oluşmuştur

* Nilüfer, Orhangazi, İznik ve Harmancık fiziki durumu en iyi 

yapı stoğuna sahip ilçelerdir.

* Bursa ilçelerindeki konut yapılarının binaların dörtte üçünden 

fazlası 3 ve 4 odalıdır

*Akçalar, Göynükbelen, Yenisölöz, Kınık, Kurşunlu (İnegöl), 

Tahtaköprü ve Tepecik'te tarımsal amaçlı bina kullanımı 

yoğundur. 

 

Tablo 3.7. GZFT Yapı Stoğu 3: Bursa genişletilmiş metropoliten alanı: Metropoliten ölçekteki 

değerlendirmeler 

* Bursa metropoliten alanıında en yaygın ısınma sistemi 

sobadır.

YAPI STOĞU (METROPOLİTEN ALAN - MAHALLELER)

* Yığma taşıyıcı sistemde taş ve ahşap (% 7,21) 1970 -1990 

döneminde inşaatı tamamlanan mahallerde, özellikle eski kent 

yapı stoğu ve güney çevre yolu bağlantısı arasında kalan alanda 

yoğunlukla temsil edilir 

TEHDİTLER

ZAYIFGÜÇLÜ

FIRSATLAR

* Yapı stoğunun %  17,6’sında bulunan bina içi- merkezi ve 

karma ısınma sistemi ile kat kaloriferi, mahallelerin yaklaşık 

yarısında özellikle Doğu –batı ana aksında ve Mudanya yolu 

üzerinde yoğunlukla temsil edilir. 

* Sayıca en sık izlenen yapı malzemesi hem iskelet hem de 

dolgu amaçlı kullanılan tuğladır

* Metropoliten alandaki binaların dörtte birinin basit tadilata 

ihtiyacı vardır. 
* Bursa metropoliten alanı yapı stoğunun %  2,5 gibi çok az bir 

kısmına sahip mahalleler, 1929 öncesine ait yapı stoğunun %  

20sine sahiptir:  Cumalıkızık ve Tuzpazarı mahallelerindeki 

binaların yarısı; Kayhan, Reyhan ve Rüştü İpar mahalleleri 

başta olmak diğer yerlerde de üç binadan birinin inşaatı 1929 

öncesinde tamamlanmıştır.
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EK 1 . YORUM ÇERÇEVELERİ  
 

Yorum Çerçeveleri ilişkisel katmanlaştırma sonuçlarının zaman içinde evrimini gösteren, 

çözünürlük düzeyinin değiştirilmesine izin veren modüler yapıda esnek 

görselleştirmelerdir. Yorum Çerçevesinin sütunları, gözlem dönemlerini, sıraları gözlemin 

hangi soyutlama düzeyinde yapıldığını gösterir. Katmanlaştırma sonuçları ilgili sıra ve 

sütunun çakıştığı büyük kutularda özetlenir. Mekansal yapının alt bileşenlerini oluşturan 

yerelliklerin ayırtedici özellikleri büyük kutunun sıralarında yeralır. Katmanların ayırtedici 

özellikleri gösterge kiplerinin şekillendirdiği profiller üzerinden belirlenir.  Çizelgenin 

hücreleri, incelenen katmanın belirlenen tarihteki yapısını sergiler. Bu katmanın ve 

bileşenlerinin zaman içerisinde sergilediği değişim/kararlılık üzerinden izlenebilir.  Yorum 

Çerçeveleri sıra veya sütunlar üzerinden okunabilir. Sıralar itibariyle okunursa Yorum 

Çerçeveleri yerleri diğer yerlerden ayıran veya diğer yerlerle paylaştığı özellikleri gösterir; 

sütunlar itibariyle okunursa hangi kipin hangi yerlerde yoğunlaştığı ortaya çıkar. Bir çok 

katmanın süperpozisyonunun tanımladığı bileşik katmanın çizelgenin en üst sırasında yer 

alması, diğer katmanların sayısal ağırlıkları itibariyle en ağırlıklı katmandan en küçüğe 

azalan dizide tablolaştırılmaları süperpozisyon sonucu yerel göstergelerin ne yönde 

yorumlanması gerektiğine ışık tutabilir.  

 

 

Bursa Çevre Düzeni Planının il ve ilçe düzeyinde yürütülen toplumsal ve ekonomik yapı 

araştırmasında kent ve kır nüfuslarının süperpoze olarak şekillendirdiği toplumsal 

peyzajlar yapısı ve zaman içerisinde sergilediği dönüşüm ve süreklilik yorum çerçeveleri 

üzerinden anlatılmıştır. 

 

 Doğum yerleri, 

 Yaş, 

 Eğitim Düzeyi, 

 Meslek (tek ve iki basamaklı kodlar itibariyle) , 

 İşgücüne katılım (tek ve iki basamaklı kodlar itibariyle), 

 İşkolları Sektörler (tek ve iki basamaklı kodlar itibariyle), 

 İşteki Statü 

 Konut Mülkiyeti, 
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Değişkenler 1990-2000 ve veri temin edildiği takdirde 2008 yıllarına ilişkin kipler 

üzerinden oluşturulmuştur.  

 

Belirlenen yılda ve seçilen çözünürlük düzeyinde il içi farklılaşma ve ilçelerin ayırtedici 

kipleri büyük hücrelerin iç yapısı üzerinden doğrudan okunabilir. Karşılaştırma ve okuma 

kolaylığı açısından ilçe dizilişi sabit tutulmaktadır. Bu çalışmada ilçeler, ana kenti merkezli 

saat yönünün tersine açılan aşağıdaki bir yelpaze dizilişle verilmektedir. 

 

Anakent 

Doğu 

Doğu Çeper 

GüneyDoğu 

Kuzey 

Kuzey, batı 

Batı 

Batı Çeper  

(Osmangazi, Yıldırım) 

(Kestel, Gürsu) 

(Yenişehir, İznik) 

(İnegöl) 

(Gemlik, Orhangazi) 

(Mudanya) 

(Nilüfer) 

(Karacabey , Mustafa Kemal Paşa) 

Güney  (Orhaneli, Büyükorhan, Orhaneli , Harmancık, Keles)  
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EK 2: HARİTA LİSTESİ 
TOPLUMSAL VE İKTİSADİ YAPI 

İLLER 

Harita 1.1.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 1.1.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 1.1.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 2.1.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 2.1.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 2.1.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 3.1.1 Türkiye 2008: Toplam Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 3.1.2 Türkiye 2008: Kentsel Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 3.1.3 Türkiye 2008: Kırsal Nüfusun Yaş Profilleri 

Harita 1.2.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 1.2.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 1.2.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 2.2.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 2.2.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 2.2.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Doğum Yerleri 

Harita 1.3.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 1.3.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 1.3.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 2.3.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 2.3.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 2.3.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 3.2.1 Türkiye 2008: Toplam Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 3.2.2 Türkiye 2008: Kentsel Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 3.2.3 Türkiye 2008: Kırsal Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 1.4.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 1.4.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 1.4.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 2.4.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 2.4.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 2.4.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun İşgücüne Katılımı 

Harita 1.5.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 

Harita 1.5.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 

Harita 1.5.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 

Harita 2.5.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 
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Harita 2.5.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 

Harita 2.5.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun İşgücüne Katılımı (2 Kodlu) 

Harita 1.6.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 1.6.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 1.6.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 2.6.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 2.6.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 2.6.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Meslek Grupları (1 Kodlu) 

Harita 1.7.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 1.7.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 1.7.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 2.7.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 2.7.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 2.7.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Meslek Grupları (2 Kodlu) 

Harita 1.8.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 1.8.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 1.8.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 2.8.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 2.8.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 2.8.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması 

Harita 1.9.1 Türkiye 1990: Toplam Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 1.9.2 Türkiye 1990: Kentsel Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 1.9.3 Türkiye 1990: Kırsal Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 2.9.1 Türkiye 2000: Toplam Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 2.9.2 Türkiye 2000: Kentsel Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 2.9.3 Türkiye 2000: Kırsal Nüfusun Sektörel Uzmanlaşması (2 Kodlu) 

Harita 1.10.1 Türkiye 1990: Toplam Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 1.10.2 Türkiye 1990: Kentsel Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 1.10.3 Türkiye 1990: Kırsal Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 2.10.1 Türkiye 2000: Toplam Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 2.10.2 Türkiye 2000: Kentsel Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 2.10.3 Türkiye 2000: Kırsal Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 1.11.1 Türkiye 1990: İtibariyle Toplam Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 

Harita 1.11.2 Türkiye 1990: İtibariyle Kentsel Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 

Harita 1.11.3 Türkiye 1990: İtibariyle Kırsal Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 

Harita 2.11.1 Türkiye 2000: İtibariyle Toplam Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 

Harita 2.11.2 Türkiye 2000: İtibariyle Kentsel Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 
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Harita 2.11.3 Türkiye 2000: İtibariyle Kırsal Nüfus Konut Mülkiyeti Farklılaşması 

 

İLÇELER 

Harita 4.1.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 4.1.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 4.1.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 5.1.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 5.1.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 5.1.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 6.1.1 Bursa İlçeleri 2008: Toplam Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 6.1.2 Bursa İlçeleri 2008: Kentsel Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 6.1.3 Bursa İlçeleri 2008: Kırsal Nüfus Yaş Yapısı 

Harita 4.2.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 4.2.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 4.2.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 5.2.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 5.2.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 5.2.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Nüfus Doğum Yeri İtibariyle Farklılaşma 

Harita 4.3.1 Bursa İlçeleri 1990: Okul Çağı Toplam Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 4.3.2 Bursa İlçeleri 1990: Okul Çağı Kentsel Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 4.3.3 Bursa İlçeleri 1990: Okul Çağı Kırsal Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 5.3.1 Bursa İlçeleri 2000: Okul Çağı Toplam Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 5.3.2 Bursa İlçeleri 2000: Okul Çağı Kentsel Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 5.3.3 Bursa İlçeleri 2000: Okul Çağı Kırsal Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 6.2.1 Bursa İlçeleri 2008: Okul Çağı Toplam Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 6.2.2 Bursa İlçeleri 2008: Okul Çağı Kentsel Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 6.2.3 Bursa İlçeleri 2008: Okul Çağı Kırsal Nüfus Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Harita 4.4.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 4.4.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 4.4.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 5.4.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 5.4.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 5.4.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus Yapılan İşgücü Profilleri 

Harita 4.5.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.5.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.5.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 5.5.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 
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Harita 5.5.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 5.5.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus İşgücü Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.6.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 4.6.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 4.6.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 5.6.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 5.6.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 5.6.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması 

Harita 4.7.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması (2 basamaklı 

kodlar) 

Harita 4.7.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması (2 basamaklı 

kodlar) 

Harita 4.7.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması (2 basamaklı 

kodlar) 

Harita 5.7.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması (2 basamaklı 

kodlar) 

Harita 5.7.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus Meslek Profili Farklılaşması (2 basamaklı 

kodlar) 

Harita 4.8.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 4.8.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 4.8.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 5.8.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 5.8.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 5.8.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus İşkolu Profilleri 

Harita 4.9.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.9.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.9.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 5.9.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 5.9.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 5.9.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus İşkolu Profilleri (2 basamaklı kodlar) 

Harita 4.10.1 Bursa İlçeleri 1990: Toplam Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 4.10.2 Bursa İlçeleri 1990: Kentsel Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 4.10.3 Bursa İlçeleri 1990: Kırsal Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 5.10.1 Bursa İlçeleri 2000: Toplam Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 5.10.2 Bursa İlçeleri 2000: Kentsel Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 

Harita 5.10.3 Bursa İlçeleri 2000: Kırsal Aktif Nüfus Statü Farklılaşması 
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Harita 4.12.1 Bursa İlçeleri 1990: Hane Reisleri İtibariyle Toplam Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

Harita 4.12.2 Bursa İlçeleri 1990: Hane Reisleri İtibariyle Kentsel Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

Harita 4.12.3 Bursa İlçeleri 1990: Hane Reisleri İtibariyle Kırsal Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

Harita 5.11.1 Bursa İlçeleri 2000: Hane Reisleri İtibariyle Toplam Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

Harita 5.11.2 Bursa İlçeleri 2000: Hane Reisleri İtibariyle Kentsel Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

Harita 5.11.3 Bursa İlçeleri 2000: Hane Reisleri İtibariyle Kırsal Nüfus Konut Mülkiyeti 

Farklılaşması 

 

MAHALLELER 

Harita 7.1 Bursa Köyleri 1990: Yaş Profilleri 

Harita 7.3 Bursa Köyleri 1990: Eğitim Profilleri 

Harita 7.4 Bursa Köyleri 1990: Meslek Profilleri 

Harita 7.5 Bursa Köyleri 1990: Statü Profilleri 

Harita 7.6 Bursa Köyleri 1990: Konut Mülkiyeti Profilleri 

Harita 7.7 Bursa Köyleri 1990: Konut Mülkiyeti ve Statü Profilleri 

Harita 8.1.1 Bursa Mahalleleri 2000 Toplam Nüfusun Doğum Yeri Profilleri 

Harita 8.1.2 Bursa Mahalleleri 2000 Erkek Nüfusun Doğum Yeri Profilleri 

Harita 8.1.3 Bursa Mahalleleri 2000 Kadın Nüfusun Doğum Yeri Profilleri 

Harita 8.2.1 Bursa Mahalleleri 2000: Toplam Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 8.2.2 Bursa Mahalleleri 2000: Erkek Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 8.2.3 Bursa Mahalleleri 2000: Kadın Nüfusun Eğitim Düzeyi Profilleri 

Harita 8.3.1 Bursa Mahalleleri 2000: Toplam Nüfusun İş Gücü Profilleri 

Harita 8.3.2 Bursa Mahalleleri 2000: Erkek Nüfusun İş Gücü Profilleri 

Harita 8.3.3 Bursa Mahalleleri 2000: Kadın Nüfusun İş Gücü Profilleri 

Harita 8.4.1 Bursa Mahalleleri 2000: Toplam Nüfusun Meslek Profilleri 

Harita 8.4.2 Bursa Mahalleleri 2000: Erkek Nüfusun Meslek Profilleri 

Harita 8.4.3 Bursa Mahalleleri 2000: Kadın Nüfusun Meslek Profilleri 

Harita 8.5.1 Bursa Mahalleleri 2000: ToplamNüfusun Sektörel Profilleri 

Harita 8.5.2 Bursa Mahalleleri 2000: Erkek Nüfusun Sektörel Profilleri 

Harita 8.5.3 Bursa Mahalleleri 2000: Kadın Nüfusun Sektörel Profilleri 

Harita 9.2 Bursa Mahalleleri 2008: Eğitim Profilleri 

Harita 9.1 Bursa Mahalleleri 2008: Yaş Profilleri 
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İKTİSADİ YAPI 

Harita 10.1 Türkiye 2002: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.2 Türkiye 2003: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.3 Türkiye 2004: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.4 Türkiye 2005: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.5 Türkiye 2006: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.6 Türkiye 2007: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.7 Türkiye 2008: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.8 Türkiye 2009: Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

Harita 10.9 Türkiye 1990: Elektrik Tüketiminin Tüketici Gruplarına Göre Dağılımı 

Harita 10.10 Türkiye 1995: Elektrik Tüketiminin Tüketici Gruplarına Göre Dağılımı 

Harita 10.11 Türkiye 2005: Elektrik Tüketiminin Tüketici Gruplarına Göre Dağılımı 

 

İLLER VE MARMARA İLÇELER ARASI GÖÇ 

Harita 3.1.10  1985-1990 Dönemi İller Arası Toplam Göç  

Harita 3.1.11  1985-1990 Dönemi İller Arası Kent-Kent Göçleri 

Harita 3.1.12  1985-1990 Dönemi İller Arası Kent-Kır Göçleri 

Harita 3.1.13  1985-1990 Dönemi İller Arası Kır-Kır Göçleri  

Harita 3.1.14  1985-1990 Dönemi İller Arası Kır-Kent Göçleri 

Harita 3.1.15  1985-1990 Dönemi İl İçi Kır Kent Göçlerine Duyarlı İller Arası Toplam Göç 

Çözümlemesi  

Harita 3.2.5   1995-2000 Dönemi İller Arası Toplam Göç 

Harita 3.2.6    1995-2000 Dönemi İller Arası Kent-Kent Göçleri 

Harita 3.2.7    1995-2000 Dönemi İller Arası Kent-Kır Göçleri 

Harita 3.2.8    1995-2000 Dönemi İller Arası Kır-Kır Göçleri 

Harita 3.2.9    1995-2000 Dönemi İller Arası Kır-Kent Göçleri 

Harita 3.2.10  1995-2000 Dönemi İl İçi Kır Kent Göçlerine Duyarlı İller Arası Toplam Göç 

Çözümlemesi   

Harita 3.3.2  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası Toplam Göç 

Harita 3.3.3  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi  İlçeler Arası Kent- Kent Göçleri 

Harita 3.3.4  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi  İlçeler Arası Kent-Kır Göçleri 

Harita 3.3.5  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası Kır- Kent Göçleri 

Harita 3.3.6  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi  İlçeler Arası Kır-Kır Göçleri 

Harita 3.3.7  1985-1990 Dönemi Marmara Bölgesi  İlçeler Arası Kır-Kent Ayrıştırılmış Göçler 
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Harita 3.3.9  1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası Toplam Göç 

Harita 3.3.10 1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası Kent-Kent Göçleri  

Harita 3.3.11 1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi İlçelerarası Kır-Kent Göçleri  

Harita 3.3.12 1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası  Kent-Kır Göçleri  

Harita 3.3.13  1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi İlçeler Arası  Kır-Kır Göçleri 

Harita 3.3.14 1995-2000 Dönemi Marmara Bölgesi  İlçeler Arası Kır-Kent Ayrıştırılmış Göçler  

 

 

YAPI STOĞU  

Harita 4.1.1. Türkiye 2000  Bina Sayımı: Binanın Bitiş Yılı 

Harita 4.1.2. Türkiye 2000  Bina Sayımı: Binanın Fiziki Durumu 

Harita 4.1.3. Türkiye 2000  Bina Sayımı: Kat sayısı 

Harita 4.1.4. Türkiye 2000 Bina Sayımı: Konutlarda Oda Sayısı  

Harita 4.1.5. Türkiye 2000 Bina Sayımı: Isıtma Sistemleri  

Harita 4.1.6. Türkiye 2000 Bina Sayımı: Taşıyıcı sistemi ve kullanılan yapı malzemesi cinsi 

Harita 4.1.7. Türkiye 2000 Bina Sayımı: Taban alanı 

Harita 4.2.1. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Bitiş yılı 

Harita 4.2.2. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Bitiş yılı 

Harita 4.2.3. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Fiziki Durum 

Harita 4.2.4. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Fiziki Durum 

Harita 4.2.5. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Kat sayısı 

Harita 4.2.6. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Kat sayısı 

Harita 4.2.7. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Konutlarda oda sayısı 

Harita 4.2.8. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Konutlarda oda sayısı  

Harita 4.2.9. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Isıtma sistemleri  

Harita 4.2.10. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Isıtma sistemleri 

Harita 4.2.11. Bursa ilçe ve beldeleri 1990 Bina Sayımı: Taşıyıcı sistemi ve kullanılan yapı 

malzemesi cinsi 

Harita 4.2.12. Bursa ilçe ve beldeleri 2000 Bina Sayımı: Taşıyıcı sistemi ve kullanılan yapı 

malzemesi cinsi 

Harita 4.3.1. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Bitiş yılı 

Harita 4.3.2. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Bitiş yılı  

Harita 4.3.3. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Fiziki Durum 

Harita 4.3.4. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Fiziki Durum 

Harita 4.3.5. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Kat sayısı 

Harita 4.3.6. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Kat sayısı 

Harita 4.3.7. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Kullanım amacı  
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Harita 4.3.8. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Kullanım amacı  

Harita 4.3.9. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Konutlarda oda sayısı  

Harita 4.3.10. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Konutlarda oda sayısı 

Harita 4.3.11. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Isıtma sistemleri 

Harita 4.3.12. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Isıtma sistemleri  

Harita 4.3.13. Bursa mahalleleri 1990 Bina Sayımı: Taşıyıcı sistemi ve kullanılan yapı malzemesi 

cinsi 

Harita 4.3.14. Bursa mahalleleri 2000 Bina Sayımı: Taşıyıcı sistemi ve kullanılan yapı malzemesi 

cinsi  

 

 


