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1. ULAŞTIRMA 

1.1.Bursa İl Sınırları İçinde Ulaştırma Sistemi 

 

Bursa İli sınırları içindeki ulaştırma sistemi karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu 

ulaştırma sistemlerinden oluşmaktadır.  

 

Ülke genelinde olduğu gibi İl’deki ulaştırma sisteminde ağırlık ve yoğunluk karayolu 

ulaştırma sisteminde toplanmıştır.  

1.1.1.Karayolu 

 

2010 yılı itibarıyla Bursa İli’ndeki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan 

Devlet ve İl Yolları ile Otoyolun toplam uzunluğu 1.199 km.’dir. Bunun 525 km.’si Devlet 

Yolu, 588 km.’si İl Yolu, 86 km.’si otoyoldur. Devlet ve İl yollarının 330 km.’si bölünmüş 

yoldur.   

 

Bursa İli’ndeki karayolu ulaştırma sisteminin omurgasını doğu- batı yönünde Ankara- İzmir 

karayolu ile kuzey yönünde uzanan İstanbul karayolu oluşturmaktadır.  

 

Bu iki önemli karayolu Bursa kent merkezi içinde birleşmektedir.  

 

Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içindeki karayollarının % 80’i kentsel yol niteliğindedir.  

 

Bu karayolu bağlantıları hem İç Anadolu’yu Bursa üzerinden Ege ve Marmara Bölgelerine 

bağlayan trafiğin yükünü taşımakta hem de bu yolların geçtiği ilçe yerleşim alanlarının Bursa 

kent yerleşim alanı ile bağlantısını sağlamaktadır.  

 

2005 yılında Güzelyalı Feribot İskelesi’nin faaliyete girmesiyle Ankara- İzmir yoluna Bursa 

kent merkezinin kuzey- batı istikametinden bağlanan Mudanya karayolu da İstanbul ve 

Trakya bölgesine denizyolu ile ulaşan trafik için önemli bir güzergah olmuştur.  

 

Bursa İli içinde Ülke çapında hizmet veren önemli ulaşım güzergahlarından birisi de Bursa 

kent merkezinin güneyinden Ankara- İzmir karayoluna bağlanan Uludağ karayoludur. 

 

Bursa çevre yolu Bursa Kent yerleşim alanı içinden geçen Ankara- İzmir karayolu trafiğinin 

Bursa kentsel yerleşim alanı dışına alınması amacıyla yerleşim alanının kuzeyindeki bölgeden 

geçirilen çevre yolu 2006 yılında hizmete girmiştir. Otoyol mevcut durumda ücretsizdir. 

Doğu’da mevcut Bursa- Ankara yolu ile Yenişehir yolu geçtikten sonra ayrılan oto yol 

Uluabat Gölü’ne yakın bir bölgede Bursa- İzmir karayoluna bağlanmaktadır.  

 

Otoyol Bursa Kent yerleşim alanına 5 noktadan bağlanmaktadır. Uzunluğu 86 km.’dir.    

 

TR41 Bölgesinde Devlet Yolu üzerinde 2009 yılında km.’de seyreden taşıt trafiğinin 

%62.37’si, km.’deki yolcu sayısının % 59.57’si, km.’de taşınan yükün % 52.23’ü Bursa İli 

sınırları içindeki yollarda gerçekleşmiştir.  
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TR41 Bölgesinde yer alan tek otoyol olan Bursa Çevre Yolu üzerinde 2009 yılında km.’de 

gerçekleşen taşıt trafiği sayısı 280.206, taşınan yolcu sayısı km.’de 1.009.226 ve taşınan yük 

miktarı 983.955 ton’dur.  

Bursa kent merkezinden geçen ve birbirine Bursa kent merkezinde bağlanan bu önemli 

karayolları kent içi trafik yükünü önemli ölçüde artırmaktadır.  

 

Bursa İli’nden geçen karayolları üzerinde çift yönde seyreden yıllık ortalama günlük motorlu 

araç sayısı ise 153.941’dir.  

 

2010 yılı itibarıyla Bursa İli sınırları içinde kayıtlı toplam motorlu araç sayısı 533.921’dir.  

 

Bursa’da 2007 yılı nüfus verilerine göre her 1000 kişiye düşen araç sayısı 183 iken, 2008 

yılında bu değer 191 ve 2010 yılında ise 209 olmuştur. Nüfus ve araç sahipliğindeki büyüme, 

trafik seviyesinde de eşdeğer bir büyümeye neden olmaktadır.    

 

Bursa İli karayolu trafiğinin en önemli bölümü İstanbul’la ilgili olup bu durum son 10 yılda 

oransal olarak değişmemiştir (% 27).  İkinci önemli akım, Bursa’nın Bandırma ve İzmir 

bağlantısını sağlayan Bursa-Karacabey yolu üzerindedir (% 16). Bursa- Ankara yolu 

üzerindeki trafik hacminde son on yılda % 13.4’lük bir azalma olmuştur. Buna karşılık 

Mudanya yolu üzerindeki trafik, İDO feribot iskelesi bağlantısı nedeniyle, aynı dönemde %44 

artmıştır. Bursa ilinin dağ yerleşmelerine (Orhaneli- Keles- Harmancık) ulaşımı sağlayan 

güzergahta özellikle 2005 yılından sonra artış olmuş ve % 2.24 olan payı 2010’da %3.9’a 

yükselmiştir. 

 

Bursa ile ilgili karayolu trafiğinin 2000 - 2010 yılları arasındaki araç cinsi değişimi 

incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir: 

 

Bursa- İstanbul güzergahında; 

 

Toplam trafik yoğunluğu içinde bütün sayım dönemlerinde ilk sırada otomobil trafiği yer 

almaktadır. Otomobil trafiğinde 2000- 2005 arasında bir miktar azalma yaşanması ile % 71 

olan payı % 65’e düşmüş, ancak 2010’da tekrar % 70’e yükselmiştir.Bütün dönemlerde 2. 

sırada yer alan kamyon trafiğinde artış yaşanmasına rağmen toplam içindeki payı % 19’dan % 

14’e düşmüştür. 3. sırada yer alan TIR trafiğinde önemli artışlarla toplam içindeki payı % 

6’dan % 9’a yükselmiştir. Orta yüklü ticari araç trafiği artarak 2005 ve 2010 yıllarında % 

4’erlik paylarını muhafaza etmiştir. Otobüs trafiği ise 2005’te artmış, ancak 2010’da yaşanan 

düşüş nedeniyle % 4’ten 2005’de % 8’lere çıkan payı 2010’da % 3’e düşmüştür. 

 

Bursa - Karacabey güzergahında;  

 

Bütün dönemlerdeki trafik sayıları içinde otomobil trafiği ilk sırada yer almaktadır. Otomobil 

trafiği artarak gelişmiş ve toplam içinde % 63 olan payı da 2005 yılında % 53’e düşmesine 

rağmen 2010 yılında % 75’e yükselmiştir. 2000- 2010 yılları arasında güzergahta gerçekleşen 

trafik içinde 2. sırada yer alan kamyon trafiği 2000- 2010 yılları arasında artış göstermesine 

rağmen toplam içindeki payı % 32’den % 26’ya ve 2010 yılında ise % 12’ye gerilemiştir. Orta 

yüklü ticari araç trafiğii artmış, toplam içindeki % 6 olan payı % 8’e yükselmiştir. TIR 

trafiğinde 2000’den 2005’e kadar önemli bir artış olmuş ve toplam içindeki payı % 1’den % 

7’ye yükselmiş, ancak TIR trafiğinde yaşanan azalma nedeniyle toplam içindeki payı 2010 

yılında % 4’e gerilemiştir. Otobüs trafiğinde 2005’e kadar olan  artış % 4 olan payı % 8’e 
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yükselmiş, ancak otobüs trafiğinde yaşanan azalma nedeniyle 2010’daki payı % 1’e kadar 

düşmüştür. 

 

 

Bursa - Bandırma Güzergahı;  

 

Özellikle Bursa’yı ve çevre illeri Bandırma Limanı’na ve Çanakkale’ye bağlayan önemli 

karayolu bağlantılarından birisidir. Bu güzergah üzerindeki 2000 - 2010 yıllarındaki trafik 

sayımlarına bakıldığında; 1. sırada otomobil, 2. sırada kamyon, 3. sırada orta yüklü ticari araç 

trafiğinin yer aldığı, 1. sırada yer alan otomobil trafiği payının 2005’de % 56’dan % 64’e 

yükseldiği, 2010’da yine artış göstererek % 72’ye yükseldiği, 2. sıradaki kamyon trafiğinin % 

32’lik payının 2005’de % 22’ye, 2010’da ise % 15’e düştüğü, 3. sıradaki orta yüklü ticari araç 

trafiğinin % 6’den % 2’ye düştüğü, 2010’da ise  % 8’e yükseldiği, otobüs trafiği payının % 

3’den 2005’te % 8’e yükseldiği, ancak 2010’da  % 1’in altına düştüğü gözlenmektedir. 

 

Bursa – Balıkesir - İzmir Güzergahı;  

 

Bursa ili sınırları içinde Bursa - İstanbul karayolundan sonraki 2. yoğun trafik yükünü taşıyan 

karayolu arteridir. Bu güzergah üzerinde 2000- 2010 yılları arasındaki taşıt trafiği sayımları 

incelendiğinde; otomobil trafiğinin 1. sırada, kamyon trafiğinin 2. sırada, TIR trafiğinin 3. 

sırada yer aldığı, otomobil trafiği payının 2000 yılında % 41’den 2005’de % 55’e yükseldiği, 

2010’da % 54’e düştüğü, kamyon trafiğinin 2000 yılında % 44’den 2005’de % 27’ye düştüğü, 

2010’da toplam içinde % 23’lük pay aldığı, TIR trafiğinin de 2000 yılında % 4’den, 2005’de 

% 8’e yükseldiği, sonra 2010’da % 15’e yükseldiği, orta yüklü ticari araç trafiğinin 2000 

yılındaki % 5 olan payının 2005’de % 4’e düştüğü, 2010’da ise bu payı muhafaza ettiği, 

otobüs trafiğinin 2000 ve 2005 yıllarında % 6’lık payını muhafaza ettiği 2010’da ise % 4’e 

düştüğü gözlenmiştir. 

 

Bursa - Ankara Güzergahı;  

 

Bursa İli sınırları içinde 2000 - 2010 yılları arasında karayolu taşıt trafiğindeki yoğunluk 

sıralamasında 3. sırayı almaktadır. Bu güzergah üzerinde 2000- 2010 yılları arasındaki taşıt 

trafiği sayımları incelendiğinde; ilk sırayı otomobil, 2. sırayı kamyon, 3. sırayı TIR trafiğinin 

oluşturduğu, yıllar içindeki gelişmelerde otomobil trafiğinin % 52’den % 54’e çıkıp, 2010’da 

% 50’ye gerilediği, kamyon trafiği payının % 37’den % 26 ve 2010’da % 23’e düştüğü, 

3.sıradaki TIR trafiğinin % 5’den % 8’e yükselme trendi gösterdiği, orta yüklü ticari araç 

trafiği payının % 1’in altında iken 2005 ve 2010’da % 5’lik paylara ulaştığı, otobüs trafiği 

payının % 6’dan % 7’ye yükselip, 2010’da % 4’e düştüğü görülmüştür. 

 

Bursa- Mudanya Güzergahı; 

 

2000 - 2010 yılları arasındaki trafik sayımları değerlerine göre, Bursa ili sınırları içinde Bursa 

ilçe merkezlerine ulaşım sağlıyan karayolları arasında ilk sırayı alan Bursa - Gemlik 

güzergahından sonra, 2. sırayı Bursa- Mudanya karayolu arteri almaktadır. Bu güzergah 

üzerindeki 2000- 2010 trafik sayımları incelendiğinde; toplam trafik yükü içinde en büyük 

payı otomobilin, 2. sırayı kamyon trafiğinin aldığı, otobüs trafiği payının 2005’te 

yükselmesine rağmen 2010’da azaldığı, orta yüklü ticari araç trafiği payının ise artış trendinde 

olduğu, otomobil trafiğinin de artış trendi gösterdiği, % 83’lük payının % 89 ve % 88’lere 

ulaştığı, kamyon trafiğinin % 14’lük payının % 3’e düştüğü, 2010’da ise % 6’ya 

yükselmesine rağmen önemli bir düşme  trendi gösterdiği, TIR trafiğinde artış olmasına 
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rağmen toplam içindeki payının düşük olduğu, 2000- 2010 yılları arasında hep % 1’lik payı 

muhafaza ettiği, orta yüklü ticari araç trafiğinde önemli bir artış trendi yaşandığı ve % 1.2’nin 

altında olan trafik payının 2010’da % 4’e çıktığı, otobüs trafiği payının % 2’den % 7’ye 

yükselip, 2010’da % 1’e gerilediği gözlenmiştir. 

 

Bursa- Orhaneli- Keles Ayrımı; 

 

Bursa ili sınırları içinde yer alan ilçelere ulaşımı sağlayan karayolu güzergahları arasında dağ 

bölgesinde yer alan ilçelere ulaşan Bursa – Orhaneli - Keles karayolu, en az trafik 

yoğunluğunun yaşandığı güzergahlardan birisidir. Bu güzergah üzerinde 2000 - 2010 yılları 

arasındaki taşıt trafiği sayımları incelendiğinde; ilk sırada otomobil, 2. sırada kamyon ve 

3.sırada TIR trafiğinin yer aldığı, otomobil trafiğinin toplam içinde % 70’den % 79 ve 

%78’lere ulaştığı, kamyon trafiği payının % 29’dan, % 17’ye düşüp, 2010’da % 18’e çıktığı, 

TIR trafiği sayısında önemli bir artış olduğu ve toplam içindeki payının da %1’in altında iken 

% 4’e ulaştığı, 2010 yılında da önemli bir trafik yükü artışı olmasına karşılık toplam içinde 

%4’lük payı muhafaza ettiği, orta yüklü ticari araç trafiğinin bütün sayım dönemlerinde yer 

almadığı, otobüs trafiğinin ise azalıp, 2010’da çok az artmasına rağmen toplam içinde % 1’lik 

payın altında olduğu gözlenmiştir. 

 

Bursa- Uludağ Güzergahı; 

 

Bursa ili sınırları içinde ülke turizminde de önemli bir konuma sahip olan Uludağ Turizm 

bölgesine ve bu bölgedeki dağ köylerine ulaşımı sağlayan Bursa - Uludağ karayolu üzerinde 

gerçekleşen 2000- 2010 yılları arasındaki trafik değerlerine göre ortaya çıkan sonuçlar 

şöyledir: Güzergahta 2010 yılı itibariyle otomobil trafik yoğunluğu ilk sırada, orta yüklü ticari 

araç 2.sırada, kamyon trafiği 3.sıradadır. Otobüs trafiğinde özellikle 2005 yılında önemli bir 

artış olmasına ve toplam içindeki payının % 3’den % 10’lara kadar ulaşmasına rağmen 

2010’da toplam içindeki payı % 1’e düşmüştür. 

 

Bursa İlinde 2000 – 2010 yılları arasında kayıtlı motorlu araç sayısındaki ve araç sahipliği 

1000 kişi başına düşen otomobil sahipliği 2000 yılında 85 iken 2010 yılında 100 olmuştur. 

Kent merkezinde ise, Bursa Ulaşım Ana Planı kapsamında 2010 yılı Ekim ayında yapılmış 

olan ev halkı anketleri sonuçlarına göre, otomobil sahipliği 113’dür. Bu değerler, Avrupa 

kentleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve gelecekte artması beklenmelidir. On yıllık 

dönemde, yıllık ortalama nüfus artış hızı % 2,1 olurken motorlu araç sayısı % 4,6 artmıştır.  

 

2010 yılı itibarıyla Bursa İli’ndeki motorlu araçların yaklaşık yarısını otomobiller 

oluşturmaktadır. Motorlu araçların % 40’ı Osmangazi İlçesindedir. Yıldırım ve Nilüfer 

İlçeleri ile birlikte kent merkezindeki motorlu araç oranı % 66’yı bulmaktadır.  

1.1.2.Denizyolu  

 

Bursa İli’nde kullanılmakta olan mevcut liman ve iskeleler ağırlıklı olarak yük 

taşımacılığında hizmet vermektedir. Bursa’daki limanların yük elleçleme hacmi, Marmara 

Bölgesi’nin % 8- % 10’u, Türkiye’nin ise % 4’ü civarındadır.  

 

1970’li yıllarda yapılmış olan Gemlik ve Mudanya İskelelerine ilave olarak 1980’li yıllardan 

itibaren yapımına başlanılan liman ve rıhtım tesisleri özellikle son yıllarda bölge ve ülke 

içinde olduğu kadar uluslararası taşımacılıkta da önemli bir konuma ulaşmıştır. 
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Ülkedeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak Bursa Limanlarına olan talep artışı neticesinde 

mevcut liman tesislerinde ilaveler yapılmakta, yeni liman tesisleri için de araştırmalar devam 

etmektedir. 

 

Bursa ilinde, Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlığı kontrolünde hizmet veren limanlar 

şunlardır: 

 

 Gemport Limanı 

 Borusan Limanı 

 Gemlik Gübre Rıhtımı 

 BP İskelesi 

 Roda Lojistik Limanı 

 Marmara Kimya Sanayi 

 Mudanya Limanı 

 Gemlik Liman Bölgesi 

 

Gemlik Körfezi Limanlarının (Mudanya dahil) hizmet alanında gelişmiş sanayinin bulunduğu 

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri yer almaktadır. Marmara Deniz’inde yer alan limanların etki 

alanları OSB’ler açısından Marmara ve kısmen Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi illerini 

kapsamaktadır. Bu bölgelerde OSB sayısı fazladır ve bunlar Türkiye’nin en büyük 

OSB’lerdir. 

 

İstanbul ve İzmit Körfezi Limanları hemen hemen aynı ulaşım sistemlerini kullandığı için 

hinterlantlarının örtüşmesi doğaldır. Gemlik Limanları ise, ulaşım bağlantıları açısından diğer 

iki bölge kadar gelişmişlik göstermese de, yakın çevresinin gelişmişliği ve sanayileşmesi 

nedeniyle yük çekebilmekte, İstanbul Limanları’nda kimi zaman, özellikler konteyner 

taşımacılığında yaşana dar boğazlar nedeni ile etki alanını genişletmektedir. İstanbul 

Limanları, tüm potansiyellerine karşın art alanlarındaki yetersizlik nedeni ile hızlı yük akıtma 

sorunu yaşamaktadırlar. 

 

Gemlik Liman Bölgesi, Bursa’nın en büyük ve önemli yük limanı olarak hizmet vermektedir. 

Toplamda, 12.000.000 Ton genel kargo, 1.250.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

konteyner, 500.000 Bin araç elleçleme kapasitesi ile sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de en 

önemli Yük Limanları bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Gemlik Limanlar Bölgesinde 

600.000 m² gümrüklü, 270.000 m² gümrüksüz terminal sahası bulunmaktadır. 

 

Bursa'nın deniz ulaşımı için kullanılan yolcu iskelesi Mudanya’dadır. Uzun yıllar boyunca 

Bursa’nın yolcu ve araç trafiğinin denizyolu ile karşılanması Mudanya İskelesinden 

sağlanmıştır. 1997 yılına kadar Denizcilik İşletmelerine ait yolcu vapurları ile İstanbul- 

İmralı-Gemlik-Mudanya güzergahında seferler düzenlenmiş, bu tarihten itibaren İstanbul 

Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından düzenli tarifeli seferlere başlanmıştır. Vapurlar ile 

yaklaşık 4 saat süren İstanbul – Mudanya seferi, deniz otobüsleri ile 75 dakikaya indirilmiştir. 

2007 yılından itibaren Güzelyalı’daki Bursa Feribot İskelesi açılması ile ve araç ve yolcu 

taşımacılığı seferleri buradan devam etmektedir. 

 

Bursa Feribot İskelesi, boyları 59,9 m ila 86,6 m ve genişlikleri 17,5 m ila 24,0 m olan 4 adet 

feribotun kullanımına uygun kapasitedir. İskele otopark alanı 500 araçlık kapasitedir. 

Güzelyalı’dan Kadıköy-Kabataş ve Yenikapı’ya Deniz Otobüs seferleri İDO tarafından 

düzenlenmektedir.  
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İstanbul - Bursa hattında 225 Araç ve 1.200 Yolcu kapasiteli dünyanın en gelişmiş hızlı 

feribotları hizmet vermektedir. Bursa’dan Kadıköy ve Kabataş’a deniz otobüsü sefer süreleri, 

sırasıyla, 75 dakika ve 120 dakikadır. İDO seferlerine göre Bursa Feribot İskelesi’nden şehir 

merkezine, Bursaray Organize Sanayi İstasyonu, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 

Üniversite’ye hareket eden otobüsler ve minibüsler ile kent bağlantılı taşıma 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Bursa İl sınırları içinde kıyıda yer alan yerleşmeler arasında yük ve yolcu taşımacılığı 

gelişmemiştir.  

1.1.3.Demiryolu  

 

Bursa İli bölgede şehirlerarası demiryolu güzergahı üzerinde yer almayan kenttir. Bursa ili 

içindeki demiryolu şebekesi sadece Bursa kent merkezinde yer alan Bursaray güzergahıdır. 

Mevcut güzergahın uzunluğu toplam 16 km’dir. Kent içinde etaplar halinde çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

TCDD sorumluluğundaki Ankara- İstanbul hızlı tren hattının, Bandırma’ya kadar uzatılması 

ile ilgili hızlı tren hattının proje çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır. Hattın Osmaneli’den 

Bursa’ya da bağlanmasını sağlayacak projenin 2010 yılında başlanması ve 4 yılda bitirilmesi 

hedeflemektedir. Bursa bağlantısının 45km’lik Bilecik- Yenişehir ve 80km’lik Yenişehir- 

Bursa olarak iki etapta çalışılması planlanmaktadır. 

1.1.4.Havayolu 

 

Bursa İli’nde 3 havaalanı yer almaktadır. Bunların 2’si sivil, 1’i Gemlik’teki askeri 

havaalanıdır. Sivil havaalanları Yenişehir İlçesindeki Yenişehir Yenişehir Havaalanı ile kent 

merkezindeki Osmangazi İlçesi sınırları içindeki Yunuseli Havaalanıdır. Yunuseli Havaalanı 

Bursa’nın ilk sivil havaalanı olmasına rağmen kent yerleşim alanında kalması nedeniyle 

uçuşlara kapalıdır. Küçük kapasiteli uçakların iniş kalkışına uygundur. Tekrar açılması ile 

ilgili çalışmalar devam etmektedir.   

 

Sivil-askeri amaçla kurulan havaalanının kente uzaklığı 50 km olup 2993 m x 45 m ve 2993 

m x 30 m boyutlarında iki adet beton kaplama pisti bulunmaktadır. Yolcuya açık alanlar iç ve 

dış hat kullanım alanı 5600 m² olup, 1.500.000 yolcu/yıl kapasiteye sahiptir. 
 

Havaalanın hizmet vermeye başladığı 2008 yılından itibaren 2010 yılına kadar iç ve dış 

hatlarda inen- kalkan uçak sayılarında artış yaşanmıştır. 2008 yılında iç hatlardaki inen- 

kalkan uçak sayısı 1.906 iken 2010 yılında 2.983’e ulaşmıştır. Dış hatlarda ise 2008 yılında 

214 olan uçak sayısı 2010 yılında 452’ye ulaşmıştır. Buna karşılık, iç hatlardaki yolcu 

sayısında düşmüş, dış hatlardaki yolcu sayısında artış yaşanmıştır. 2008 yılında iç hatlardaki 

yolcu sayısı 64.902 iken 2010 yılında 57.484’e düşmüştür. Dış hatlarda ise 2008 yılında 

10.560 olan yolcu sayısı 2010 yılında 31.598’e ulaşmıştır. 

 

Havaalanından kente ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca hususi kullanım 

için Havaalanı Taksi ve Havaalanı Kamyonetleri 24 saat hizmet vermektedir. Toplu taşıma 

araçları; 80 hat numarası ile Havaalanı – Şehirlerarası Otobüs Terminali güzergahında günde 

9 sefer yaparak çalışmaktadır. 
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Yenişehir Havaalanında soğuk hava deposu, kargo binası bulunmaktadır. Ancak havaalanı 

yolcu ve kargo taşımacılığında etkin bir şekilde kullanılmamaktadır.   

1.1.5.Teleferik 

 

Bursa kent yerleşim alanı ile Uludağ arasında çalışan teleferik hattı Bursa'nın Teleferik 

semtiyle Kadıyayla ve Sarıalan arasında karşılıklı çalışmaktadır. Bu hattaki ulaşım süresi 20 

dakikadır. 29 Ekim 1963 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılan Teleferik iki kısımdan 

meydana gelmektedir. Birinci kısım, Teferrüç-Kadıyayla-Sarıalan istasyonları arasında 30 

kişilik kabinlerin çalıştığı Teleferik sistemi ve ikinci Sarıalan-Çobankaya istasyonları arasında 

iki kişilik kabinlerin çalıştığı Telesiyej kısmından meydana gelmektedir. İstasyon rakımları; 

Teferrüç istasyonu 374m., Kadıyayla İstasyonu 1231 m., Sarıalan İstasyonu 1634 m. ve 

Çobankaya İstasyonu 1711 m.den oluşmaktadır.  

2010 yılı itibarıyla taşınan toplam yolcu sayısı 204.543’dür. Taşınan yolcu sayısı 1989- 2010 

yılları arasında düşme göstermiştir.  

1.2.Bursa Büyükşehir Sınırları İçinde Kent İçi Ulaştırma Sistemleri 

 

Bursa İli’nde Bursa Büyükşehir sınırları içindeki kentsel ulaşım karayolu, otoyol, hafif raylı 

sistem ve yerleşim alanları içindeki yollarla sağlanmaktadır. 

 

Bursa Büyükşehir sınırları içinde yer alan karayollarının % 80’i kentsel yol niteliğindedir. 

Kent içindeki yolların bir kısmını park eden araçların işgal etmesi nedeniyle, yollar verimsiz 

çalışmaktadır. Kent içi tali yolların büyük çoğunluğunda plansız yapılaşma nedeniyle yaya 

kaldırımı bulunmamaktadır. Bunlardan bazıları 4 m genişliğinde dar yollar olup, eğimleri % 

10’un üzerindedir. Bursa il sınırları içerisinde şu an Ankara - İzmir istikametinde bir otoyol 

mevcuttur. Bu otoyolda geçiş ücreti alınmamaktadır. İzmir – Gebze Otoyolunun faaliyete 

geçmesiyle bu bölümünde ücretlendirilme olasılığı vardır. Şu anda mevcut otoyol 5 bağlantı 

noktasından Bursa çevre yolları ve ana trafik arterlerine bağlanmaktadır. Bursa’nın mevcut 

yerleşim konumu göz önüne alınırsa doğu - batı aksı olan ana arter, Nilüfer, Osmangazi ve 

Yıldırım’dan geçmektedir. Bu aks aynı zamanda Ankara – İzmir istikameti için de 

kullanılmaktadır.  

 

Bu doğu - batı aksından kuzeye doğru iki anayola bağlantı mevcuttur. Bunlardan birisi 

kuzeybatı istikametinde Mudanya’ya gitmektedir. Diğeri kuzeydoğu istikametinde Gemlik ve 

Yalova üzerinden Kocaeli ve İstanbul’a ulaşmaktadır. 

  

Osmangazi ilçesinde başlayan bir diğer aks, kış sporlarının ülkemizdeki en önemli alt 

yapısına sahip olan ve şehir merkezinin güney yönünde bulunan Uludağ’a doğru 

uzanmaktadır. Özellikle kış aylarında daha yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden yakın çevre yolu geçmektedir. Bu yol Doğu - Batı 

konumunda olup şehir içi trafik dolaşımını rahatlatmaktadır. Ankara İzmir yolunun aksine 

yakın çevre yolunda battı – çıktı bulunmayıp sinyalize kavşaklar mevcuttur. 

 

Bursa Büyükşehir alanında trafik diğer metropol kentlere benzer davranışlar göstermektedir. 

İş yerlerine ve okullara ulaşma ve buralardan hanelere dönme vakitleri olan yolculukların en 

yoğun olarak gerçekleştirildiği ve zirve saatler denilen sabah 07:00- 09:00 arası ve 16:00- 

20:00 saatleri arasında özellikle ana arterler, çevre yolları ve ana yollar trafiğin en yoğun 

olduğu saatleri oluşturmaktadır.  
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Kent merkezinde yer alan kamu kurumları, alışveriş merkezleri, dükkanlar, sanat ve eğlence 

merkezleri, finans kurumları ve benzeri aktivitelerin sergilendiği alanlar dolayısı ile şehir 

merkezindeki araç ve yaya trafiği saat 09:00 – 20:00 arasındaki gündüz saatlerinde sürekli 

yoğun olmaktadır.  

 

Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) kapsamında 2010 yılı Ekim, Kasım aylarında yapılmış olan 

evhalkı yolculuk anketlerine göre, Bursa’da kişi başına hareketlilik değeri 1,43 dür. Buna 

göre Bursa Metropoliten Alanı’ndaki 7 ilçede günde yaklaşık 2,823,000 yolculuk yapılmakta 

olup bu yolculukların % 43’ü yaya yolculuklardır. Günlük yolculukların % 14,6’sı özel 

otomobillerle, % 14,8’i otobüslerle, % 15,3’ü iş ve okul servis araçları ile yapılmaktadır. 

Hafif Raylı Sistem’in payı % 4,1’dir. Yolculukların yaklaşık % 70’i iş ve eğitim amaçlı 

yolculuklardır. 

 

Zirve saatlerde özellikle Ankara-İzmir karayolu, Yalova Yolu, Mudanya Yolu, Çevre Yolu ve 

diğer ana arterlerde ve yollarda ve bunlar üzerinde bulunan ana kavşak noktalarında ciddi 

oranda trafik sıkışıklığı ve yoğunluğu gözlenmektedir. Kent merkezinde ise gün içinde 

Cumhuriyet, Cemal Nadir, Atatürk ve İnönü Caddeleri ile bunlara bağlanan diğer caddelerde 

ve sokaklarda araç ve yaya trafik yoğunluğu söz konusudur. 

 

 Otoparklar 

 

Bursa kent merkezinde yoğun özel araç trafiğine paralel olarak araç parkı ihtiyacı da baş 

göstermektedir. Kent merkezinde yol kenarı araç parkları Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı 

kuruluşu olan BURBAK A.Ş. tarafından işletilmektedir. BURBAK A.Ş. tarafından işletilen 

12 katlı ve açık otoparkın toplam araç kapasitesi 2.382 olup kullanım oranları mevsimlere ve 

organizasyonlara göre değişim göstermektedir. Örneğin kış döneminde Güzelyalı otoparkı 

%50 oranında çalışmakta iken yaz aylarında % 90 doluluk oranlarını yakalayabilmektedir. 

 

Ayrıca açık ve katlı otopark olarak hizmet veren ve özel müteşebbisler tarafından işletilen 

araç parkları da bulunmaktadır. BUAP kapsamında toplanan verilere göre bu şekilde işletilen 

84 otoparkın toplam kapasitesi 7.156 araçtır. Bu otoparkların kapasiteleri 15 – 700 araç 

arasında değişmektedir ve ortalama kullanım oranları % 40 kadardır. 

 

 Toplu Taşıma Sistemi 

 

Bursa Büyükşehir sınırları içinde Toplu Taşıma Hizmetleri BOİ’nin BURULAŞ’ın 

bünyesinde gerçekleştirilen otobüsler ve BURULAŞ bünyesinde çalışan raylı sistem ile özel 

sektörce çalıştırılan minibüs, dolmuş, taksi ve servis türünde araçlarla verilmektedir.  

 

2011 yılı verilerine göre Bursa Büyükşehir sınırları içinde motorlu araç yolculuklarının %41’i 

özel araç, % 20’si otobüs, % 12’si servis araçları, % 11’i minibüs , % 8’i Bursaray, % 5’i 

taksi, % 4’ü dolmuş, % 3’ü güzergah izin belgeli kendi sahipliğinde servis ile yapılmaktadır.  

 

BUAP kapsamında 2010 yılında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketi sonuçlarına göre, 

Bursa’da günlük yolculukların % 14,8’i otobüslerle, % 5,1’i minibüslerle ve % 1,5’i ise 

dolmuşlarla yapılmaktadır. 

 

BUAP kapsamında 2010 yılında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketi sonuçlarına göre, 

Bursaray’ın günlük yolculuklardaki payı % 4,1’dir. 
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Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) kapsamında 2010 yılı Ekim, Kasım aylarında yapılmış olan 

ev halkı yolculuk anketlerine göre, Bursa’da kişi başına hareketlilik değeri 1,43 dür. Buna 

göre Bursa Metropoliten Alanı’ndaki 7 ilçede günde yaklaşık 2,823,000 yolculuk yapılmakta 

olup bu yolculukların % 43’ü yaya yolculuklardır. Günlük yolculukların % 14,6’sı özel 

otomobillerle, % 14,8’i otobüslerle, % 15,3’ü iş ve okul servis araçları ile yapılmaktadır. 

Hafif Raylı Sistem’in payı % 4,1’dir. Yolculukların yaklaşık % 70’i iş ve eğitim amaçlı 

yolculuklardır. 

 

2010 yılı itibarı ile toplam otobüs sayısı 231, yıllık ortalama günlük yolcu sayısı (hafta içi) 

125.540’dır.  

 
Bursaray’ın toplam araç sayısı 48, yıllık ortalama günlük yolcu sayısı (hafta içi) 143.936’dır.  

 

 Servis Araçları 

 

Servis uygulaması gerek işyerleri gerek öğrenci servisleri olarak Bursa’da yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. BUAP kapsamında 2010 yılında yapılmış olan ev halkı yolculuk anketi 

sonuçlarına göre, Bursa’da günlük yolculukların % 15,3’ü servis araçları ile yapılmaktadır. 

Özel ve kamu işyerleri ile okullarda tüm bölgelerde ve ana güzergahlarda servis araçları trafik 

oluşturmaktadır. Bursa servisçiler odası meslek odası olarak hizmet vermektedir. Güzergah 

izin belgeli 1.011 adet kendi sahipliğinde servis de bulunmaktadır.  

 

Bursa Büyükşehir sınırları içindeki yolcu taşımacılığında önemli bir yer tutan işyeri ve okul 

servis araçlarının dağılımı şöyledir: 

 
Kasım 2010 İtibariyle İşyeri ve Okul Servis Araç Sayıları ve Kapasiteleri 

Cinsi  Araç Adet  Koltuk Sayısı/Kapasite  

Minibüs  2.238  39.410  

Midibüs  105  2.790  

Otobüs  392  17.530  

Toplam  2.735  59.730  
Kaynak: BBB Ulaşım Ana Planı Çalışması, 2011 

 

 Ara Toplu Taşıma Hizmeti (Taksi- Dolmuş- Minibüs- Özel Halk Otobüsü) 

 

Bursa kent içinde çalışan 36 adet taksi dolmuş durağındaki araç sayısı 2010 yılı itibarıyla 

684’dür. Kent içindendeki dolmuşların tamamına yakını kentsel yerleşim alanları ile kent 

merkezi olan Heykel arasında çalışmaktadır.   

 

Bursa Büyükşehir sınırları içindeki ticari taksiler durağa bağlı çalışmaktadır. Bursa merkez 

bölgesinde 73 adet taksi durağında toplam 695 taksi, Kestel ilçesindeki 3 adet taksi durağında 

17 taksi, Gürsu ilçesinde 15 taksi, Mudanya İlçesi’nde 15 taksi, Gemlik İlçesi’nde 5 adet taksi 

durağında toplam 40 taksi olmak üzere Büyükşehir sınırları içinde 782 adet taksi 

çalışmaktadır. 

 

Bursa Büyükşehir sınırları içinde çalışan toplam minibüs sayısı 1034’dür.  
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Bunlardan Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içinde merkez bölgesindekiler Bursa 

Minibüsçüler Odası’na bağlı olarak çalışmaktadır ve doğu- kuzey ve güney hatları olmak 

üzere 3 ana güzergah üzerinde ulaşım hizmeti vermektedir.  

 

Doğu bölgesinde 16 hat üzerinde 360 araç ile günlük ortalama taşınan toplam yolcu sayısı 

99.862’dir.  

 

Kuzey bölgesinde 10 hat üzerinde 240 araç ile günlük ortalama taşınan yolcu sayısı 

52.470’dir.  

 

Güney bölgesinde 2 hat üzerinde 29 araç çalışmaktadır. Bunlardan 17’si Uludağ Bölgesine 

hizmet vermektedir. 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkez yerleşim alanını çevreleyen ilçe ve belde 

yerleşimlerine çalışan minibüs sayısı toplam 402’dir. Minibüsler yerel meslek odaları veya 

taşıyıcılar kooperatifleri bünyesinde çalışmaktadır.  

 

Bursa Büyükşehir sınırları içinde çalışan özel halk otobüslerinin toplam sayısı 501’dir. 

Taşıdıkları günlük ortalama toplam yolcu sayısı (hafta içi) 233.391’dir. Halk otobüsleri doğu 

ve batı olmak üzere 2 güzergahta hizmet vermektedir. Otobüsler batı bölgesinde 62, doğu 

bölgesinde 26 ve BURULAŞ ihaleli hatlarda 37 olmak üzere toplam 125 hatta çalışmaktadır.  

 

Bursa Büyükşehir Mücavir Alanı dışında kalan Orhangazi, İznik, Orhaneli, Yenişehir, Keles, 

M.Kemalpaşa, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Büyükorhan ilçelerinin ve köylerin kent 

merkezi ile bağlantısını sağlayan toplu taşıma hizmetleri 3 adet garaj ve 2 adet durak aracılığı 

ile yapılmaktadır. Eski Batı Garajı, Nilüfer ilçesinde bulunup, Orhaneli, Keles, Büyükorhan 

ve Harmancık ilçelerine, Doğu Garajı, Yıldırım ilçesinde bulunup, Kestel, Gürsu, İnegöl ve 

Yenişehir ilçelerine, Küçük Sanayi Batı Garajı Nilüfer ilçesinde bulunup, Mustafakemalpaşa 

ve Karacabey ilçelerine taşıma hizmetini sağlamaktadırlar. 

  

Organize Sanayi ve Tahtakale duraklarından da Büyükşehir dışı yerleşim merkezlerine toplu 

taşıma yapılmaktadır.  

 

Ayrıca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinden, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerine de 

taşıma hizmeti sağlanmaktadır. Hafta içi günlerde sabah 06:00 ile gece 22:00 saatleri arasında 

20 dakikada bir sefer, hafta sonu günlerde ise 30 dakikada bir sefer olmak üzere toplu taşıma 

hizmeti verilmektedir.  

1.3.Bursa İli’nde Ulaşım Sektöründe Büyük Ölçekli Kamu Yatırımları 

 

Bursa İli’nde kara ulaştırma sektöründe 2 büyük kamu yatırımı planlanmıştır.  

 

Bunlar Gebze- İzmir Otoyolu’nun Bursa kesimi ile Orhaneli- Bandırma Hızlı Tren Projesi’nin 

Bursa geçişidir.  

 

Gebze - İzmir Otoyolu Bursa ili sınırlarından geçecektir. İstanbul - İzmir arasındaki ulaşımı 

3,5 saate indirmesi planlanan 452 km’lik otoyol, Darıca-Hersek arasındaki asma köprülü 

Körfez Geçişi’nden sonra Orhangazi ve Bursa üzerinden Balıkesir’e bağlanacaktır. 7 yılda 

tamamlanması öngörülen projenin yatırım maliyeti 9,4 milyar TL olarak öngörülmüştür. 
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Bursa ilinde şehirlerarası demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Yakın gelecek için planlanan, 

TCDD’nin hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bandırma Hızlı Tren Projesinin Yenişehir-

Bursa-Karacabey güzergahından geçen kısmından, Bursa kenti de yaralanabilecektir. Söz 

konusu hattın Ön Yeterlilik İhalesi Ekim 2010’da yapılmıştır. Hattın 2013’de işletmeye 

alınması planlanmaktadır. Hattın Bursa - Yenişehir kesimi 54 kilometre, Yenişehir - Osmaneli 

kesimi ise 41 kilometre olarak projelendirilmiştir. 

                                                                                           

Bursa’nın hava ulaşımını güçlendirerek hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de ulaşımda 

yaşanan zaman kaybını önlemek amacıyla başta İstanbul olmak üzere yakın çevreye küçük 

uçaklarla hizmet verilmesi için Yunuseli’nde bulunan havaalanının Bursa’ya kazandırılması 

çalışmaları devam etmektedir . 

1.3.1.Kentiçi Ulaştırma Yatırımları 

 

 Karayolu Ulaştırma Yatırımları 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Samanlı Bağlantı Yolu Projesi kentin doğusunu 

otoyola bağlayarak trafiği düzenleme ve ulaşımı kolaylaştırma amacı ile planlanmıştır. 

Toplam 6,6 km uzunluğunda planlanan yolun tamamlanması ile kent merkezinin doğusunda 

kalan bölüm otoyol üzerinden ulaşımını sağlayabilecektir. 

 

 Hafif Raylı Sistem Yatırımları 

 

BursaRay 2. aşama kapsamında Kuzey Hattında Organize Sanayi İstasyonundan sonra 2 

istasyon ve 2.3 km hatta inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

 

Arabayatağı İstasyonu Kestele bağlayacak, 8 km ve 7 istasyondan oluşan, BursaRay 3.aşama 

çalışmaları için 30.07.2011 tarihinde temel atma töreni yapılmıştır.  
 

 Gelecekle İlgili Plan ve Projeler 

 

Bursa kentsel yerleşim alanında yapılması planlanmış ve bir kısmının yapımına başlanmış 4 

büyük kamu yatırım projesi mevcuttur. Bunlar Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi’ndeki 

Sağlık Kompleksi, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiindeki BESOB Küçük Sanayi Sitesi, 

Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu üzerindeki Adliye Binası, Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım 

Bölgesindeki Stadyum Tesisleri’dir. Bu büyük tesislerin yaratacağı trafik hacmi için kent içi 

ulaşım arterlerinin irdelenmesi, kapasitelerinin artırılması için çözüm önerilerinin getirilmesi 

ve gerekli otopark alanlarının planlanması gereklidir. 

1.4.Büyük Ulaşım Yatırımlarının Kentsel Gelişmelere Etkisi 

 

 Karayolu’nun Kentsel Yerleşim Alanlarına Etkisi 

 

Bursa İlindeki karayolu güzergahları bazı yerleşim alanlarının içinden, bazı yerleşim 

alanlarının ise yakınından geçmektedir.  

 

Karayolları güzergahlarının geçtiği yerleşim alanlarının mekansal gelişmelerine bakıldığında 

ülkedeki diğer kentlerde de yaşandığı gibi Bursa İli’nde de karayolunun kentlerin nüfus, 

sektörel gelişmelerini hızlandırdığı ve mekansal gelişmelerini de yönlendirici şekilde 

etkilediği görülmektedir.  
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Bursa İli, sınırları içinde yer alan ilçelerden nüfus ve ekonomik yönden gelişmiş olanlar 

önemli karayolu güzergahları üzerinde veya yakınında yer almaktadır.  

 

Örneğin: Bursa merkezinin kentsel yerleşim alanlarını oluşturan Osmangazi, Yıldırım, 

Nilüfer, Kestel ve Gürsu İlçeleri önemli karayolları üzerinde ve bu yolların kesiştiği 

bölgelerde yer almaktadır. Bu yerleşim alanları Bursa İli’nin nüfus ve ekonomik yönden en 

gelişmiş ve hakim kesimini oluşturmaktadır.  

 

Bu yerleşim alanı dışında, Ankara Karayolu üzerinde yer alan İnegöl İlçesi, İzmir 

Karayolu’nun yakın çevresinde yer alan Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa İlçeleri ile İstanbul 

Karayolu üzerinde yer alan Gemlik ve Orhangazi İlçeleri Bursa İli’nin merkez bölgesi dışında 

en gelişmiş yerleşim alanlarıdır.  

 

Karayolunun yerleşim alanı içinden geçen kısımlarında kentsel yerleşim alanının mekansal 

gelişmesi de karayolu güzergahı boyunca uzanma eğilimi göstermiştir. Özellikle işyerleri 

karayolu kenarında yoğunlaşmıştır.  

 

Karayolunun kentsel yerleşim alanlarına yakın mesafede geçtiği bölgelerde de kentsel gelişme 

karayoluna doğru uzanma eğilimi göstermiştir.  

 

Karayolu güzergahlarının kentsel yerleşim alanlarının içinden veya yakınından geçtiği 

bölgelerde kentsel gelişmeleri hızlandırıcı yönde olumlu etkisi olması yanında özellikle kent 

içi geçişlerinde bu kesimlerde hem şehirlerarası trafik yükünü hem de şehir içi trafik yükünü 

üstlenmesi nedeniyle ve kentsel ulaşım sistemini olumsuz ve tehlikeli bir biçimde 

etkilemektedir.  

 

Karayolunun kentsel alan içindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Bursa Kent yerleşim 

alanının kuzey kısmında doğu- batı yönünde yakın çevre yolu gibi çözümler üretmiş ancak 

kısa mesafeli ve yerleşim alanına bitişik konumda olması nedeniyle bu yol güzergahı da 

zamanla kent içi yola dönüşmüştür.  

 

Şehirlerarası trafiğin kent yerleşim alanları dışına çıkartılması amacıyla yapılan Bursa uzak 

çevre yolu 2006 yılında hizmete girmiş ve Bursa şehir içinden geçmekte olan Ankara- 

İstanbul- İzmir şehirlerarası trafiğin büyük kısmının özellikle ağır tonajlı motorlu araçların 

yükünü üstlenmiştir.      

 

Cazip konumu olan karayolunun ve otoyolun geçiş güzergahlarının çevresinin kentsel 

gelişmelerle sarılmaması için yapılmış olan mekansal planlama çalışmalarında önleyici 

tedbirler, plan kararları getirilmiştir.  

 

Ancak bugüne kadar ülke genelinde yaşanmış olan deneyimler göz önüne alındığında 

uygulamadan sorumlu kurumların otoyol ve devlet yollarının kentlerin mekansal 

gelişmelerindeki cazibeleri nedeniyle oluşacak baskılara maruz kalmaları kaçınılmazdır.  

 

Ayrıca otoyolun Bursa İli sınırları içindeki mevcut geçiş güzergahı ile devamında yapılacak 

olan güzergahı Bursa Ovası’ndan geçmektedir. Sektörel analiz çalışmalarına ilişkin yapılan 

toplantılardaki katılımcılar güzergahın verimli tarım alanlarından geçirilmesi ile tarım 

arazilerinin, ovadaki kurulu sulama sisteminin zarar göreceği ile ilgili görüşler belirtilmiştir.  
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Görüşlerde otoyolun mümkün olan kısımlarda dağ yamaçlarından, mutlaka ovadan geçmesi 

gereken kısımlarda ise viyadük ile geçirilmesi, İstanbul- Bursa- İzmir otoyol güzergahının ise 

eski proje güzergahı olan Uluabat’ın güneyine alınmasının uygun olacağı ile ilgili öneriler 

getirilmiştir.    

 

 Hızlı Demiryolu Güzergahı’nın Kentsel Yerleşim Alanlarına Etkisi 

 

Osmaneli- Bandırma Hızlı Tren Hattının; Bursa İl sınırları içindeki güzergah üzerinde 3 

istasyon noktası ve 1 siding yer almaktadır. İstasyonlar Yenişehir İlçesi’nde (Yenişehir 

İstasyonu), Gürsu İlçesi’nde (Kazıklı İstasyonu) ve Nilüfer İlçesi’nde (Bursa İstasyonu)’dur. 

Siding yeri Karacabey İlçesinde yer almaktadır.  

 

İstasyon yerlerinin kent içi ulaşım sistemi ile bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması 

önemlidir. Henüz söz konusu güzergah projesi uygulama imar planlarına işlenmemiştir. 

Projenin imar planlarına işlenmesi sırasında alanın çevresindeki mekansal kullanım kararları 

ile ilişkilendirilmesi, bu noktanın kent içi ulaşıma getireceği trafik yükü göz önüne alınarak 

mevcut ulaşım sisteminin irdelenmesi gereklidir.  

 

 Bursa İli’nde Yerleşim Alanlarındaki Ulaşım Sorunları 

 

Mevcut AVM’ler kentin önemli ve yoğun ulaşım aksları üzerinde ve önemli kavşaklarına 

yakın konumlarda yer seçmişlerdir. Bu nedenle bu bölgedeki yolların ve kavşakların 

yoğunluğunu artırmakta bazı gün ve pik saatlerde tıkanmalara neden olmaktadır.  

 

Bursa kent yerleşim alanı dahil, bütün yerleşim alanlarında imar planlarında geniş planlanmış 

olan imar yollarının mevcut durumda büyük kısmı gerçekleşmemiştir.  

 

Özellikle kent merkezlerinde ve toplu kullanım alanlarının çevrelerinde yeterli otopark 

alanları bulunmamaktadır. Araçların büyük kısmı cadde ve sokaklara park etmektedir. Son 

dönemlerdeki Belediye uygulamaları ile bu durum ücretli hale getirilerek, tescillenmiştir.   

 

Çevredeki bazı İlçe merkezlerindeki otopark alanları ise ücretli olmaları nedeniyle 

kapasiteleri altında kullanılmaktadır.  

 

Araç sahipliliğinin hızla artışına paralel imar yollarının genişletilmemesi, toplu taşınımın ve 

otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle nüfusu yoğun olan yerleşim alanlarında ulaşım 

sorunları bulunmaktadır. 

 

İmar planlarında yol genişlikleri yoğunluk değerleri dikkate alınarak planlanmamakta veya 

daha sonra yapılan değişikliklerle yoğunluk artışına cevap verememektedir. 

1.5.Sonuç 

 

Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi’nin sürekli artan nüfusu ve gelişen ekonomisine paralel 

olarak Bursa ili de sürekli büyüme ve gelişme göstermektedir. Coğrafi olarak üç büyük kentin 

(İstanbul-Ankara-İzmir) tam merkezinde bulunan Bursa, gerek dinamik nüfusu gerekse 

sürekli büyüyen sanayi, tarım ve turizm sektörleri ile tam bir metropoliten kent 

karakterindedir. Bu büyüme beraberinde trafik ve ulaşım sorunlarını da getirmektedir. Yakın 

ve orta vadede gerekli planlama ve önlemler alınmadığı takdirde sorunların daha da 

büyüyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi daha yaşanabilir bir 
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kent için son dönemde trafik ve ulaşım projelerine büyük önem vermiş ve yatırımlarının 

yaklaşık % 70’ini bu alanlara yönlendirmiştir.  

 

Bursa, gerek Büyükşehir bölgesi gerekse diğer alanları ile Türkiye karayolu ağına otoyol, 

devlet yolları, il yolları ve ana yolları ile entegre olmuş bulunmaktadır. Gebze-İzmir 

Otoyolu’nun tamamlanması ile bu bütünlük daha üst düzeye ulaşacaktır. Gemlik ve Mudanya 

ilçelerindeki Marmara Denizi kıyısı da deniz toplu taşımacılığı için bir fırsat oluşturmaktadır.  

 

Kentteki ana yollar, ana arterler, çevre yolları ve büyük caddeler oldukça kaliteli olarak imal 

edilmişlerdir; ara yollar ve dar sokaklarda yol kalitesi yükseltilmesine ihtiyaç vardır. Çevre 

ilçelerin kent merkezi ile ilişkilerini sağlayan ulaştırma altyapısı genellikle yetersiz ve 

sorunludur. Kentiçi yaya trafiğine ayrılmış caddeler, yollar ve alanlar ile bisiklet yolları 

yetersizdir ve gelecek için bu konuların planlamalara alınması önem arz etmektedir. 

 

Dünyanın değişik kentlerindeki deneyimler de göstermektedir ki, kentsel ulaşım sorunlarının 

yalnızca yeni karayolu yatırımları ve kapasite artırımları ile çözümü mümkün değildir. Yeterli 

bir karayolu altyapısı sağladıktan sonra, eldeki kapasitenin etkin kullanımı, ulaşım talebinin 

yönetimi ve güvenilir bir toplu taşıma sisteminin kurulması gerekmektedir. 
 

Güvenli toplu taşıma talebini kurarken özellikle karayolu taşımacılığının payını azaltacak 

şekilde düzenlemeler yapılmalı ve raylı sistem lehine bir atılım gerçekleştirilmelidir. Bursa’da 

günlük yolculukların % 25,5’i toplu taşıma ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kamu kuruluşları 

ve büyük sanayi kuruluşları ile okullar tarafından kendi çalışanlarını ve öğrencileri taşımak 

üzere çalıştırılan servisler de mevcuttur. Bursa’da servis araçlarının taşıma payı % 15,3’dür.   

 

Bursa’nın demiryolu ağına bağlı olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı 

ulaşım politikaları nedeniyle Bursa ilindeki ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna 

bağımlıdır. Sanayi ve tarım kesimlerine ilişkin taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt 

oranı % 32 kadardır. Motorlu taşıtların kent yaşamında giderek daha fazla kullanılması, 

sağladığı esnekliğin yanı sıra önemli sorunlara neden olmuştur. Otomobili temel alan bir 

ulaştırma sisteminin önemli çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri vardır. Motorlu taşıtların 

ve özellikle otomobil kullanımının hızla arttığı bir ulaştırma sisteminde, yaratılan sera gazı 

her şeyden önce küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Kentlerarası ve kentiçi ulaşım 

etkinliklerinin ürettiği kirlilik, bulunduğu çevre ile sınırlı kalmayıp bütün yeryüzü yaşamını 

etkilemektedir. 

 

Kentsel ölçekte, ulaşıma ilişkin bir diğer olumsuz etki, bugünkü yapısına müdahale 

edilmezse, otomobil odaklı ulaşım tercihinin fiziksel çevreyi onarılmaz biçimde bozan en 

önemli etkenlerden biri konumunda olmasıdır. Artan taşıt trafiği talebini karşılamak için 

yapılan yeni yollar, yol genişletmeleri, katlı kavşaklar ve tüneller gibi ulaştırma yapıları 

kentlerin ve bunları çevreleyen kırsal alanların giderek betonlaşmasına, kültürel mirasımız 

olan bina ve kentsel dokunun giderek daha fazla zarar görmesine yol açmaktadır  

 

Bursa kentiçi trafiğinde, Kestel- Görükle ve Ovaakça Santral Garaj güzergahları büyük bir 

trafik yükü taşımaktadır. Bursa ili metropoliten alan içerisindeki ana ulaşım aksları; Bursa- 

Ovaakça, Bursa- Mudanya, Bursa- Gürsu- Kestel, Bursa- Görükle’dir. Bursa’da trafik 

yoğunluğunun en fazla olduğu yollar ise Yalova- Orhangazi, Gemlik- Bursa- Karacabey- 

M.Kemalpaşa yollarıdır.  
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Kent içinde trafik kontrol sinyalizasyon sistemi ana kavşaklarda ve ana yollarda 

bulunmaktadır ve yaygınlaştırılarak geliştirilmelidir. Kentin bir Ana Trafik Kontrol 

Merkezi’ne ihtiyacı olduğu ve yakın gelecekte daha da gerekli olacağı öngörülmektedir.  

 

Yaya ulaşımı ve toplu taşıma kullanımı, Bursa’da hala önemli oranlardadır. Ancak, hem 

kentsel gelişmenin yaygın/parçalı bir nitelik kazanması, hem de otomobil odaklı ulaşım 

politikalarının desteklenmesi halinde bu ulaşım türlerinin kentiçi ulaşımdaki payları 

azalacaktır. Özel araç kullanımı hızla artarken, bu gelişmeyi daha da destekleyecek şekilde 

yol yatırımları yapılması, gerek özel araç kullanımındaki artışa, gerek enerji tüketimine etkisi 

açısından sakıncalar barındırmaktadır. 

 

Semt ve kent merkezi ölçeğinde ise, yayalar yerine otomobillere öncelik veren uygulamalar 

sadece fiziksel çevreyi değil, toplumun sosyal ve kültürel iletişimini, trafik kazaları yoluyla 

can güvenliğini ve solunan kirli hava nedeniyle insan sağlığını da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu toplumsal maliyetlerin yanı sıra, otomobile duyulan güven nedeniyle 

herhangi bir sınıra bağlı olmadan büyüyen kentlerde mesafeler artmakta; uzun mesafelerde 

etkin ve verimli toplu taşım hizmeti sunulması zorlaşmakta; bisikletli ulaşım ve yürüme gibi 

seçenekler olanaksız hale gelmektedir. Ulaşım maliyetleri süre ve parasal açıdan artarken, 

özellikle araba sahibi olmayan, kullanmak istemeyen ya da kullanamayan kesimler için 

erişebilirlik koşulları kötüleşmektedir.  
 

Sürdürülebilirlik ilkesinin üçayağını oluşturan çevresel, ekonomik ve toplumsal 

sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, ulaştırma sisteminin: 

 Çevresel açıdan sürdürülebilir olması için, çevreyi olumsuz etkileyen gaz salımının ve 

yenilenemez yakıt kullanımının en aza indirilmesi; ulaştırma ağının genişlemesine 

paralel olarak gerçekleşen kentsel yayılmanın (ve beraberinde doğal alanların hızla 

yapılaşması eğiliminin) en aza indirilmesi; 

 Ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için, enerji kullanımının ve enerjide dış kaynak 

bağımlılığının en aza indirilmesi; trafikte kaybedilen zaman maliyetleri ile trafik 

kazaları maliyetlerinin en aza indirilmesi; 

 Toplumsal açıdan sürdürülebilir olması için, herkes için erişebilirlik sağlaması ve 

herkes tarafından maliyetinin ödenebilir düzeyde olması gerekmektedir.  

 

Yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde geliştirilecek planlarda; 

 

 Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu bir ulaştırma altyapısı oluşturulmalı, 

 Ulaştırma türleri arasında gereksinimlere uygun denge sağlanmalı, 

 Ulaşım talebini en az düzeyde tutacak kentsel ve bölgesel arazi kullanım politikaları 

önerilmeli, 

 Çevreye verilecek zararlar en aza indirilmeli, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmalı, 

 Ulaştırma sisteminin iyileştirilmesine ilişkin tüm yatırımlar ekonomik, mali ve 

çevresel etki analizleri yapılarak aşamalandırılmalı ve bu yatırımlar bir eylem planına 

dönüştürülmeli,  

 Deprem gibi afet durumları için Afet Durumu Planları üretilmeli, 

Yatırım ve kapasite iyileştirmelerine ek olarak talep yönetimi politikaları oluşturulmalı ve 

bunlar için gerekli hukuksal ve kamu yönetimi araçları da geliştirmelidir. 
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Sonuç olarak, Bursa, yakın gelecekte de Türkiye’nin en önemli sanayi, tarım, turizm 

kentlerinden bir olmaya devam edecektir ve bu yolda yaşanabilir bir kent olmayı 

sürdürmesinde ve daha kaliteli bir metropoliten kent olma yolunda trafik ve ulaşım konularını 

kısa ve uzun vadeli olarak planlamış olmasının avantajlarını yaşayacağı öngörülmektedir. 

 

 

 Bursa İli’ndeki yerleşim alanlarında genel ulaşım sorunları 

  

 Mevcut AVM’ler kentin önemli ve yoğun ulaşım aksları üzerinde ve önemli kavşaklarına 

yakın konumlarda yer seçmişlerdir. Bu nedenle bu bölgedeki yolların ve kavşakların 

yoğunluğunu artırmakta bazı gün ve pik saatlerde tıkanmalara neden olmaktadır.  

 

 Bursa kent yerleşim alanı dahil, bütün yerleşim alanlarında imar planlarında geniş 

planlanmış olan imar yollarının mevcut durumda büyük kısmı gerçekleşmemiştir.  

 

 Özellikle kent merkezlerinde ve toplu kullanım alanlarının çevrelerinde yeterli otopark 

alanları bulunmamaktadır. Araçların büyük kısmı cadde ve sokaklara park etmektedir. Son 

dönemlerdeki Belediye uygulamaları ile bu durum ücretli hale getirilerek, tescillenmiştir.   

 

 Çevredeki bazı İlçe merkezlerindeki otopark alanları ise ücretli olmaları nedeniyle 

kapasiteleri altında kullanılmaktadır.  

 

 Araç sahipliliğinin hızla artışına paralel imar yollarının genişletilmemesi, toplu taşınımın 

ve otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle nüfusu yoğun olan yerleşim alanlarında 

ulaşım sorunları bulunmaktadır. 

 

 İmar planlarında yol genişlikleri yoğunluk değerleri dikkate alınarak planlanmamakta 

veya daha sonra yapılan değişikliklerle yoğunluk artışına cevap verememektedir. 
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2. LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

 

Lojistik, 1950’li yıllar ile birlikte, piyasa süreçleri içerisinde kullanılan bir terim olmaya 

başlamıştır. Bu tarihten itibaren, üretime yönelik ekonomik faaliyetlerdeki üst düzey 

yöneticilerinin ilgisi ile birlikte, lojistik faaliyetler, askeri alandan ticari alana doğru kaymaya 

başlamıştır. Ancak, bu dönemde, lojistik faaliyetler, bağımsız olarak var olamayan, üretim ile 

ilgili işletmelerin kendi bünyelerinde yürütülen bir faaliyettir ve 1970’li yılların sonuna kadar, 

lojistiğin ekonomik sistem içerisindeki bu pozisyonu değişmeden devam etmiştir. 

 

Lojistik, modern anlamını 1980’li yıllar ile birlikte kazanmıştır. Bu dönemde, lojistik 

faaliyetler, üretici firmaların bünyesinden ayrılmaya ve uzmanlaşmış firmalar tarafından 

yürütülen bağımsız bir faaliyet alanı haline gelmeye başlamıştır. 

 

Modern anlamda lojistik, üretici firmaların giderek artan bir biçimde, doğru ürünün, doğru 

müşteriye, doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyatla 

ulaştırılması taleplerine karşılık veren bir sektördür. Yaygın kanının aksine, lojistik sektörü, 

taşımacılık, depolama, elleçleme faaliyetlerinin ötesine geçen, stok yönetimi, dağıtım, 

gümrükleme, paketleme, ambalajlama, etiketleme, sipariş işleme, sigortalama ile ilgili 

faaliyetlerin entegre bir biçimde geliştiği bir faaliyetler grubuna karşılık gelmektedir. Bu 

nitelikleri ile tedarik zincirlerini besleyen lojistik sektörü, bir başka deyişle, ürünleri 

kaynağından son tüketicisine ulaştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin yönetimi ile ilgili iş 

kalemlerini kapsamaktadır. Sektörün öneminin bu ölçüde artması, serbest pazar ortamında 

rekabetçiliğin başarılabilmesinin bir kaynağı olarak görülmesi ile ilişkidir, çünkü, 1980 yılı 

sonrasında, lojistik yetenekler, düşük maliyetle girdi temin edilmesi ve çıktının uygun 

fiyatlarla pazara sunulmasını sağlayarak, pazar payının ve karlılığı korumanın- arttırmanın en 

önemli etmelerinden biri haline gelmiştir. 

 

Karayolu taşımacılığı Dünya Lojistik Sektöründe % 40, Türkiye’de ise % 50’nin üzerinde bir 

paya sahiptir.  Türkiye’de Denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatların, üretici- liman 

erişimleri ile yolcu taşımacılığının % 95’i, yük taşımacılığının ise % 92’si karayolu ile 

gerçekleştirilmektedir.   

 

Bursa İli yer aldığı TR41 Bölgesi içinde denizyolu ve karayolu taşımacılığında ön plana 

çıkmaktadır. Bölgedeki lojistik sektörü Bursa İli’nde yoğunlaşmıştır. Bursa’da sanayinin 

gelişmiş olması ve özelikle büyük otomobil fabrikalarının yer alması Bursa’yı karayolu 

taşımacılığında önemli bir konuma getirmiştir.  

 

Bursa’nın demiryolu ağına bağlı olmaması ve ülke genelinde izlenmiş olan karayolu ağırlıklı 

ulaşım politikaları nedeniyle Bursa ilindeki ulaştırma hizmetleri de büyük oranda karayoluna 

bağımlıdır. Sanayi ve tarım kesimlerine ilişkin taşımlar nedeniyle, karayolu ağındaki ağır taşıt 

oranı % 32 kadardır. Motorlu taşıtların kent yaşamında giderek daha fazla kullanılması, 

sağladığı esnekliğin yanı sıra önemli sorunlara neden olmuştur. Otomobili temel alan bir 

ulaştırma sisteminin önemli çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri vardır. Motorlu taşıtların 

ve özellikle otomobil kullanımının hızla arttığı bir ulaştırma sisteminde, yaratılan sera gazı 

her şeyden önce küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Kentlerarası ve kentiçi ulaşım 

etkinliklerinin ürettiği kirlilik, bulunduğu çevre ile sınırlı kalmayıp bütün yeryüzü yaşamını 

etkilemektedir. 
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Türkiye genelinde Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND) kayıtlı 915 lojistik taşımacılık 

firmasından 15’i Bursa’da bulunmaktadır.  

 

2009 yılında karayollarında gerçekleşen ithalat – ihracat istatistiklerine göre Bursa’ya gelen 

tır sayısı 13.240, giden tır sayısı 23.866’dır.  

 

2008 ve 2009 yılı verilerine göre 2009 yılında gelen tır sayısında % 30.8’lik, giden tır 

sayısında ise %42.6 azalma yaşanmıştır.  

 

Bursa’da lojistik sektörü, fiziki altyapı başta olmak üzere temel yapısal eksiklikler nedeniyle 

sorunlar yaşamaktadır. En önemli sorun, üretim yerlerinden deniz, demiryolu ve havayolu 

terminallerine erişimdeki sıkıntılardır. Lojistik altyapı eksiklikleri operasyon maliyetlerinin ve 

sürelerinin uzamasına, operasyon kalitesinin ve lojistik standartların düşmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca bu yetersizlikler reel sektöre ek taşımacılık maliyetleri kadar iş kayıpları 

da getirmekte ve büyük pazarlara yakın olma avantajını azaltmaktadır. 

 

Limanlara Demiryolu ve Havayolu bağlantılarının gerçekleştirilmesi ile maliyetlerin düşmesi 

sonucu ithalat ve ihracat hızla artacaktır. Bu kapsamda Bandırma, Bursa, İnegöl ve Osmaneli 

Demiryolu Projeleri, Gebze Körfez geçişi ile ilgili karayolu projesi, Bursa İzmir Otoyol 

Projesi Lojistik Sektörünü olumlu yönde etkileyecek önemli projelerdir.  

 

İzmit Körfez Geçişi ve Bursa- Balıkesir- İzmir Otoyolu karayolu ile 6,5 saat olan İzmir- 

İstanbul arası seyahat süresini 3,5 saate indirerek İstanbul- İzmir arasını 140 km. kısaltacaktır. 

İzmit Körfez Geçişi Gebze’den başlayacak ve körfezi köprü ile geçerek Orhangazi’ye 

bağlanacaktır. 

 

Lojistik altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönünde Bölgede Ulaşım, Liman ve Lojistik 

Merkezler konusunda son yıllarda bazı çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Bölge illerinden Eskişehir ve Bilecik için TCDD planlanan lojistik köy projeleri mevcuttur. 

Ancak Bursa bu çalışma kapsamında yer almamaktadır.  

 

Bursa İli sınırları içindeki organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, haller, depolar, 

antrepolar, serbest bölge alanları lojistik odak oluşturan merkezlerdir. 

2.1.Sanayi Bölgeleri 

 

Bursa İli’nde Faaliyette olan 11 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlar 

şöyledir: 

 

 BTSO OSB: Ülke’de 1960 yılında kurulan ilk OSB’dir. Alanı, 679 ha, firma sayısı 

250 adettir, çalışan sayısı yaklaşık 35.000 kişidir. 

 

 Batı Organize Sanayi Bölgesi (Hasanağa OSB): Alanı 111 ha, toplam 118 parselden 

57’sinde işletme mevcuttur. Çalışan sayısı 2645’dir. Oto yan sanayi ve metal sanayi 

ağırlıklıdır. 

 

 Demirtaş OSB: Alanı 475 ha, firma sayısı 269, çalışan sayısı 27.250 kişidir. Tekstil 

sektörü ağırlıklıdır. Tekstil sektörü ağırlıklıdır (%68). 



 19 

 Gürsu OSB: Alanı, 101 ha, toplam parsel sayısı 77 olan sanayi bölgesinde doluluk 

oranı %68, çalışan sayısı 5000’dir. Tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayi ağırlıklıdır. 

 

 İnegöl OSB: Alanı 300 ha, firma sayısı 90, çalışan sayısı 12.600’dür. Ağaç işleri, 

mobilya sanayi ağırlıklıdır. 

 

 Kestel OSB: Alanı 73,43 ha alana yayılan Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde, 

toplam alanın % 80’inde kurulu sanayi tesisleri içinde tekstil sektörü % 70’in 

üzerindeki payıyla lider konumdadır. 5000 kişinin çalışmaktadır. 

 

 Mustafa Kemalpaşa Mermerciler OSB: 80 ha alanda kurulmuştur. 8 adet fabrika 

faaliyet göstermektedir (7 adet mermer, 1 adet un fabrikası). Mermer işletmeleri ve un 

fabrikası faaliyette olup toplam 216 kişi çalışmaktadır. 

 

 Mustafa Kemalpaşa OSB: 1999 yılında tamamlanmıştır. 220 ha alanda kurulmuştur. 

Rezerv alanda 2.396 kişiye istihdam sağlayacak olan 18 adet yatırımcının 63.500.00 

m2’lik yer talebi mevcuttur. 

 

 Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi: 2001 tarihinde OSB ünvanı kazanmıştır. 232 ha 

alan üzerinde kurulmuştur. 305 faal firma sayısı bulunmaktadır. Sanayi bölgesinde 

14.733 kişiye istihdam sağlanmaktadır. 

 

 Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi: 2004 yılında 173,58 ha alanda kurulmuştur. 782 

kişi istihdam etmektedir.  

 

Bursa İli’ndeki mevcut OSB’lerin toplam alanı 2444 ha, 105622 kişi çalışmaktadır. Bunlardan 

büyük kısmı tekstil ve otomotiv yan sanayi ağırlıklıdır. 

 

AltYapı Çalışmaları Devam Eden Organize Sanayi Bölgeleri: 

 

 Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi 

 İnegöl II. Organize Sanayi Bölgesi (İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi)  

 

Kurulum Aşamasında Olan OSB’ler: 

 

 Barakfakih OSB 

 Samanlı OSB 

 Kayapa OSB 

 

Bursa İli’nde kurulu 15 adet küçük sanayi sitesi yer almaktadır. Bunların toplam alanı 

2.447.577 m²’dir. 

2.2.Gümrük- Antrepo 

Bursa İli’nde hizmet veren gümrük birimleri: Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 

Bursa Gümrük Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mudanya Gümrük Müdürlüğü’dür. 

Bunlardan Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa 

yerleşim alanında Nilüfer İlçesi’nde pilot organize sanayi bölgesinde ve aynı alanda yer 

almaktadır.  
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Bursa’da Gemlik ve Mudanya’da genel ve özel toplam 60 tane antrepo bulunmaktadır.  

 

 Taşıt, Yolcu ve Konteynır Trafiği 

 

Bursa İli’ne gelen- giden konteynırların giriş ve çıkışları Gemlik Limanı’ndaki Gümrük 

Müdürlüğü’nden yapılmaktadır. 

 

2007- 2010 yılları arasında Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne gelen TIR sayısı 

2007 yılından sonra ara yıllarda düşme göstermesine rağmen 2010 yılında yükselmiştir. Giden 

TIR sayısında ise azalma görülmektedir. Giden TIR sayısı gelen TIR sayısından daha fazladır. 

Bu değer Bursa’dan yapılan ihracatın ithalattan daha fazla olduğunun bir göstergesidir. Gelen 

ve giden gemi ve uçak sayıları ise artış göstermiştir. Giden uçak sayısı gelen uçak sayısından 

daha fazladır. 

 

2007- 2010 yılları arasında Bursa Gümrük Müdürlüğü taşıt istatistiklerine göre gelen ve giden 

TIR ve uçak sayılarında düşme görülmektedir.  

 

2007- 2010 yılları arasında Gemlik Gümrük Müdürlüğü verilerine göre gelen ve giden TIR 

sayısında ara dönemlerde düşmeler yaşanmasına rağmen artış olmuştur. Gelen TIR sayısı 

giden TIR sayısından daha fazladır. Gelen- giden gemi sayıları ise artmış ve birbirlerine yakın 

değerlerde gerçekleşmiştir. 

 

2007- 2010 yılları arasında Mudanya Gümrük Müdürlüğü verilerine göre gelen ve giden tır 

sayısında azalma yaşanmıştır. Gelen TIR sayısı giden TIR sayısından daha fazladır. Gelen 

gemi sayısında düşme, giden gemi sayısında ise artış görülmüştür. 2007 yılında gelen gemi 

sayısı daha fazla iken 2010 yılında gelen ve giden gemi sayıları birbirine yaklaşmıştır. 

2.3.Sonuç 

 

Türkiye genelinde uluslararası nakliyeciler derneğine kayıtlı 915 lojistik taşımacılık 

firmasından 15’i Bursa’da bulunmaktadır. Bursa İli’nde lojistik sektöründe gelişme 

yaşanmaktadır. Özellikle liman, demiryolu, havayolunda yük taşımacılığının artışına bağlı 

olarak lojistik sektörü de gelişecektir.    

 

İl sınırları içinde lojistik sektörü organize olmamıştır. Lojistik firmaları yerleşim alanları 

içinde dağınık bir şekilde yer seçmiştir. Büyük bir kısmı gümrük, sanayi bölgeleri, kentin 

giriş- çıkış noktaları ve liman bölgesinde yer almaktadır.  

 

Limanlar ile OSB ve serbest bölge arasında belirli merkezlerde organize bir şekilde 

toplanamamış olmaları, kent içi trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

 

Bursa İli’nde lojistik eğitime önem verilmektedir. BTSO ile UİB’de lojistik sektör ile ilgili 

eğitimler verilmekte, seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. 
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3. TEKNİK ALTYAPI 

 

Kentlerin hızlı büyümeleri ve giderek karmaşık bir yapıya sahip olmaları nedeniyle ve 

varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli altyapı gereksinimlerinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Tarihsel açıdan bakıldığında kentlerde ortaya çıkan çeşitli fiziksel ve mekansal 

sorunlara, tehditlere, risklere bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşanmış olduğu da 

bilinmektedir. Bütün bunların bir sonucu olarak, kamusal nitelikteki teknik altyapı 

hizmetlerinin büyük önem kazanmış, çeşitlendirilerek geliştirilmiştir.  

 

Teknik altyapı hizmetleri, kentlerin ve kentsel gelişimin, yayılımın kontrol edilmesinin, 

biçimlendirilmesinin ve yönlendirilmesinin en önemli bileşeni, aracı haline gelmiştir. Bir 

başka açıdan bakıldığında kentsel üst yapının oluşumu, teknik altyapının oluşumunu da 

gerektirmekte ve bir ölçüde buna bağlı olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla, kentsel teknik 

altyapı hizmetleri, bir alanın iskana açılması ve iskan sonrasında, mekansal ve toplumsal 

olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre için gerekli olan tüm iletim kanalları ve bunlara 

bağlı tesislerden oluşmaktadır. 

 

Gerek doğrudan kentsel teknik altyapının planlanmasında gerekse de geniş kapsamlı kent 

planlamasında kentsel üst yapıya ilişkin karar üretilmesi aşamasında, teknik altyapı 

hizmetlerinin irdelenmesine ve yerleşmede teknik altyapı hizmetlerine ilişkin var olan mevcut 

ve olası sorunların, tehditlerin, risklerin tespit edilmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu 

yüzden, altyapı sistemlerinin teknik analizi zorunlu hale gelmektedir. Bu noktada, kentsel 

yerleşmelerdeki teknik alt yapı sorunları, mühendislik uygulamaları, yönetim ve organizasyon 

becerileri ve finansman olanaklarının yanı sıra bunlarla ilgili sorunları düzenleyen ve 

kullanım standartlarını belirleyen kent planlarına bağlı olarak çözümlenebilmektedir.  

 

Özellikle ülkemizde, hızlı kentsel büyümeye bağlı olarak kaçak, plansız ve kontrolsüz 

yapılaşmalar nedeniyle, teknik alt yapı hizmetlerinin etkin, kaliteli, eşit, adil ve sağlıklı bir 

şekilde hazırlanması ve sunulması güçleşmekte, mekansal ve fiziksel krizlerin meydana 

gelmesine neden olmaktadır. Bütün bu nedenlerle, çok yönlü uzmanlık katkıları gerektiren 

teknik alt yapıya ilişkin belirlemelerin kent planlama ile olan karşılıklı ilişkisi çerçevesinde 

ele alınması ve ortak- eşgüdümsel bir ortam içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

 

Kentlerde teknik altyapı sorunlarının saptanması, irdelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 

analizlerin yapılması, altyapı projelerinin hazırlanabilmesinde, ortak- eşgüdümsel niteliklere 

göre çözüm önerilerinin ve ortak gerçekleştirme- programlama yaklaşımlarının 

geliştirilebilmesinde izlenmesi gereken yöntemin ortaya konulması açısından planlamada 

temel bir amaç durumuna gelmektedir. Bu analizlerin, iş- süre- öncelik ilişkilendirmelerinde, 

işlerin programlamasında ve yatırım olanaklarının, finansal kaynakların etkin ve verimli 

kullanımlarında yol gösterici olacağı da varsayılmalıdır.  

 

Kentlerde teknik alt yapı hizmetlerine ilişkin yaşanmakta olan sorunların en aza indirilmesi, 

ortadan kaldırılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunların önüne geçilmesi bu 

sorunların doğru analizi ile mümkün olacaktır. Bu noktada, teknik altyapıya ilişkin sorunlara  

ait bilgilerin toplanması kadar bu bilgilerin doğru bir şekilde irdelenerek ele alınması, 

sınıflandırılması ve bunların mekansallaştırılması ile planlama sürecinde kullanılması büyük 

önem taşımaktadır.  
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Teknik altyapı sistemlerinden sorumlu kurum ve kuruluşlarda yeterli bilginin ve bilgi 

altyapısının veya bilgi sistemlerinin bulunmaması sağlıklı değerlendirmeler yapmayı 

güçleştirmektedir. Özellikle kent planlama sürecinde vizyon, strateji, politika, plan, proje, 

program, oluşturulmasında ve kent planlarının uygulanmasında, gerçekleştirilmesinde, kentsel 

üst yapının biçimlendirilmesini ve geliştirilmesini belirleyen en önemli faktör olan teknik 

altyapı planlaması ve teknik altyapı hizmetlerine ilişkin analizler önemli rol oynamaktadır.  

3.1.Su Kaynakları 

 

 Yerüstü Suları 

 

Bursa İli akarsularının tamamı dış drenaja açık akarsulardır. İnegöl Havzasını sulayan Kocasu 

Çayı ve Boğazköy Barajından sonraki ismiyle; Yenişehir Havzasını sulayarak il toprakları 

dışında Sakarya Nehrine katılan Göksu Çayı dışında, ilin diğer akarsularının tamamı Marmara 

Denizine sularını gönderirler. Kara Dere ve Sölöz Deresi ise öncelikle sularını İznik Gölü’ne 

ulaştırırlar. İznik Gölü göl ayağı olan Karsak Deresi ise gölün fazla sularını Marmara 

Denizine taşır. Aynı şekilde, Mustafakemalpaşa Çayı Uluabat Gölü’ne ilin güneyinin sularını 

Emet ve Orhaneli çayları vasıtasıyla taşır. Manyas’ın göl ayağı Karadere ile Uluabat 

Gölü’nün gölayağı Uluabat Deresi bu göllerin fazla sularını drene ederek, önce Susurluk 

Çayı’na oradan da Marmara Denizine ulaştırırlar. Nilüfer Çayı, Ulu Dere, Deliçay öncelikle 

Bursa Ovasını drene ederler; ancak “Nilüfer Çayı” adı altında birleşerek oluşturdukları akarsu 

aynı isimli taban düzlüğünü aşarak Kocaçay’a katılır. Güney Marmara Bölümünün en önemli 

ve yaklaşık 312 km uzunluğa sahip akarsu olan Susurluk Irmağı ve Karacabey Boğazından 

sonraki ismiyle “Kocaçay” Bursa ilinin başlıca akarsularından birisidir.   

 

Bursa İli’nin en önemli akarsu kaynağı Nilüfer Çayı ve kollarıdır. Nilüfer Çayı’nın ilk çıkış 

yeri, Uludağ’ın güney eteklerinde ki Keles İlçesi’nin yaklaşık 10- 15 km kuzeyindeki Topel 

Dağı’dır. Bursa Ovası ve civarının bütün derelerini ve Çayırköy Ovası’ndan Ayvalı Dereyi 

alarak Uluabat Gölü’ne girer, çıkar ve havza dışında Simav Çayı ile birleşerek Karacabey 

Boğazından Marmara Denizi’ne dökülür. 

 

Deliçay ise Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar ve eğimin çok dik olması nedeniyle bahar 

aylarında karların erimesi sonucu çok rusubat getirmektedir. Ancak taşınan rusubat 

Dokuzgözler Tersip Bendinin rezervuarında çökelmekte ve bu noktadan sonra su kirliliği 

düzeyi düşmektedir. 

 

Diğer akarsu kaynakları şöyledir: 

 

Akarsu Deresi Uludağ’ın kuzey yamaçlarından inen bir deredir. Gölbaşı Göletine 

dökülmektedir. 

 

Kaplıkaya Deresi Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar Bursa Ovası’na girdikten sonra 

Deliçay Deresi ile birleşerek Nilüfer Çayı’na katılır. 

 

Ayvalı Deresi Çayırköy Ovası’ndan geçerek Nilüfer Çayı’na katılır. Hasanağa Deresi de 

Ayvalı deresinden yaklaşık 7 km batıda Nilüfer Çayı ile birleşmektedir. 
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Bursa İli’nin en büyük akarsuyu M.Kemalpaşa Çayının doğuda gelen kolu olan Orhaneli 

Çayı, Kütahya İli’nin Gediz İlçesinde doğar ve 276 km’lik akıştan sonra M.Kemalpaşa 

İlçesine 20 km kala Camandar Köyü’nde M.Kemalpaşa Çayı’nın batıdan gelen kolu olan 

Emet Çayı (Aliova) ile birleşerek M.Kemalpaşa Çayı adını alır ve Uluabat Gölü’ne dökülür. 

 

Bursa İli’nin önemli gölleri Uluabat ve İznik gölleridir. Uluabat Gölü Bursa İli’nin batısında, 

Karacabey İlçesinin doğusunda alüvyonlu ovaların arasında yer almaktadır. Göl güneyden 

M.Kemalpaşa çayı ile beslenerek, sularını kuzeybatı yönünden Marmara Denizi’ne 

boşaltmaktadır. Ortalama derinliği 2m olup, en derin kısmı 4 m’dir. Göl içinde bir çok küçük 

kalker anda mevcuttur. Yüzölçümü 156 km² olan gölün kuzey ve batı kıyıları sazlık 

bataklıktır. 

 

İznik Gölü Bursa İli’nin kuzeyinde Gemlik körfezinin 16 km doğusunda olup, Türkiye’nin 

5.büyük gölüdür. Kuzey- Güney doğrultusundaki genişliği 10- 11,5 km arasında değişen elips 

biçimindeki gölün yüzölçümü 308 km² dir. Göl geniş bir tektonik çukur içerisindedir. 

Ortalama derinliği 30 m civarındadır. En derin yeri ise 65 m’dir. 

 

Bursa İli’nde 9 baraj yer almaktadır. Bunlardan Nilüfer ve Doğancı Barajı içme suyu amaçlı 

Doğancı, Nilüfer ve Demirtaş Barajı Osmangazi İlçesi’nde, Gölbaşı Barajı Kestel İlçesi’nde, 

Büyükorhan Barajı Büyükorhan İlçesi’nde, Hasanağa Barajı Nilüfer İlçesi’nde, Çınarcık 

Barajı Orhaneli İlçesi’nde, Babasultan Barajı İnegöl İlçesi’nde, Boğazköy Barajı Yenişehir 

İlçesi’ndedir.  

 

Bursa İli sınırlarında yer alan barajlardan; Osmangazi İlçe sınırlarındaki Nilüfer Çayı üzerinde 

kurulu Doğancı ve Nilüfer Barajları içme suyu amaçlı, Osmangazi İlçesi’ndeki Ballıkaya 

Deresi üzerinde kurulu Demirtaş Barajı sulama ve endüstri suyu amaçlı, Kestel İlçesi’nde  

Aksu deresi üzerine kurulu Gölbaşı Barajı sulama amaçlı, Büyükorhan İlçesi’ndeki Cumadere 

üzerine kurulu Büyükorhan Barajı sulama ve içme suyu amaçlı Nilüfer İlçesinde Hasanağa 

Deresi üzerine kurulu Hasanağa Barajı sulama ve endüstri suyu amaçlı, Orhaneli İlçesindeki 

Orhaneli Çayı üzerine kurulu Çınarcık Barajı enerji, sulama, taşkın koruma ve içme suyu 

amaçlı, İnegöl İlçesi’ndeki Karadere üzerine kurulu Babasultan Barajı sulama amaçlı ve 

Yenişehir İlçesi’nde Kocasu Çayı üzerine kurulu Boğazköy Barajı sulama ve enerji amaçlı 

kullanılmaktadır. 

 

Bursa İli’nde DSİ I.Bölge Müdürlüğü’nün mevcut ve yapılacak barajların kapasiteleri dikkate 

alınarak 2040 yılına kadar içme suyu temini ile ilgili yapmış olduğu projeksiyona göre 2040 

yılında Bursa İli’nde içme suyu rezervi şöyledir;  

 

Doğancı+Nilüfer+Gölbaşı 225 milyon m³/yıl 

Uludağ 15 milyon m³/yıl 

Çınarcık 145 milyon m³/yıl 

Toplam 385 milyon m³/yıl 

 

İlgili kurumlarca içme suyu kaynakları ve kapasiteleri itibarıyla 2040 yılında Bursa’nın 

erişeceği nüfusun su ihtiyacının karşılanacağı belirtilmektedir.  
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 Göletler 

 

Bursa İli sınırları içinde 18 adet sulama amaçlı Gölet yer almaktadır. Bunlardan 5 tanesi 

Kestel İlçesi’nde, 3 tanesi İnegöl İlçesi’nde, 3 tanesi Nilüfer İlçesi’nde, 2 tanesi Orhaneli 

İlçesi’nde, 2 tanesi Büyükorhan İlçesi’nde diğerleri Orhangazi, Yenişehir, Karacabey ve İznik 

İlçe’lerindedir.  

3.2.Kanalizasyon ve Arıtma 

 

Bursa İli sınırları içindeki ilçelerin İznik İlçesi haricinde kanalizasyon sistemi mevcuttur. 

İznik İlçe yerleşimi tümüyle sit alanı olduğundan kanalizasyon şebekesi yapılamamıştır.  

 

Bursa İlçelerinin kanalizasyon sistemlerinin %53’ü atıksu arıtma tesisine bağlı olup %47’ si 

ise; atıksu arıtma tesisine bağlı olmayan kanalizasyon şebekeleridir. Bir başka deyişle; evsel 

atıksuların %47 si arıtılmaksızın doğrudan mevcut kanalizasyon şebekesine iletilmektedir.  

 

Bursa merkez ve ilçelerinde nüfusa ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak atıksu miktarlarının 

belirlendiği çalışmada 17.350 m3/gün’lük kentsel atıksu herhangi bir arıtma işlemine tabii 

tutulmadan doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtilmektedir. Atıksularını doğrudan 

deşarj eden ilçeler Büyükorhan, Keles, Harmancık, Orhaneli, İznik, Yenişehir, 

Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçeleridir.  

 

176.140 m3/gün debi değerinde kentsel atıksular ise; arıtma işlemine tabii tutulduktan sonra 

alıcı ortama deşarj edilmektedir. Bu debi değeri su kaynakları kirliliği açısından bir problem 

yaratmamaktadır.  

 

Ancak 17.350 m3/gün değerindeki kentsel atıksuyun Kocasu, Aşağıköy, Kirmaslı, Karsak, 

Koyundere Derelerine ve İznik ile Uluabat Gölü’ne doğrudan deşarj edilmesi ileri ki yıllarda 

su kaynakları kirliliği açısından önemli bir kirliliğe neden olabileceği belirtilmektedir.  

 

Bursa İli’nde kurulu on üç (13) adet OSB bulunmaktadır. OSB’lerin kurulu olduğu yerler; 

Bursa merkez (Nilüfer, Osmangazi ilçeleri), İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Kestel, 

Yenişehir ilçeleridir. Bu ilçelerde sanayi kaynaklı ve nüfusa bağlı evsel ve endüstriyel atıksu 

miktarı 302.718 m3/gün’dür. OSB AAT’lerinden çıkan atıksular Ayvalı Deresi, Deliçay ve 

Nilüfer Çayına deşarj edilmektedir. Bu atıksuların kirlilik yüklerinin, Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğine göre değerlendirildiğinde, su kaynakları kirliliği açısından deşarj edildiği alıcı 

ortamlara zarar vermeyecek seviyelerde olduğu görülmüştür. 

 

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

arıtılmaktadır. Toplam arıtılan atıksu miktarı 148.702 m3/gün olup; arıtım önlemi alması 

gereken ancak arıtım ünitesi olmayan işletmelerden alıcı ortama doğrudan deşarj edilen atıksu 

miktarı ise 1650 m3/gün’dür. Tekil endüstrilerden kaynaklanan atıksular; Karsak Deresi, 

Marmara Denizi, Nilüfer Çayı, Hasanağa Deresi başta olmak üzere farklı su kaynaklarına 

deşarj edilmektedir. Arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan deşarj edilen % 44 lük atıksu 

miktarı su kaynakları kirliliği açısından önemli bir kirliliğe neden olmaktadır. 
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Bursa İl Özel İdaresi sorumluluğunda olan alanlardan: Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, 

İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve 

Yenişehir İlçelerine bağlı 228 köyün kanalizasyonu tamamlanmıştır. 248 köyün ise 

kanalizasyon altyapısına henüz başlanmamıştır.  

 

2011 yılı itibarıyla İl Özel İdaresi sorumluluğundaki köylerden 70 köyün, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi sınırları içinde ise 3 köyün arıtması yapılmıştır.  

3.2.1.Atıksu Tesisleri 

 

İl genelinde atıksu kirliliğinin en önemli sebepleri özetle şöyledir:  

 

o Kanalizasyon şebekesinin bazı bölgelerde olmaması veya yetersiz olması (Bursa 

İlçelerinin kanalizasyon sistemlerinin %53’ü atıksu arıtma tesisine bağlı olup 

%47’si ise; atıksu arıtma tesisine bağlı olmayan kanalizasyon şebekesine karşılık 

gelmektedir),  

o Bazı ilçelerdeki evsel atıksuların arıtılmadan doğrudan alıcı su ortamlarına deşarj 

edilmesi,  

o Tekil endüstrilerin çoğunda atıksuların arıtılmaması,  

o Bilinçsizce yapılan zirai faaliyetler ve kimyasal gübre kullanımları.  

 

Bursa İli’nde Uludağ’ın güney yamaçlarından, Keles yakınlarından doğan Nilüfer Çayı’na 

ulaşan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

o Kentin güney yönünden, Keles ve yakın yerleşim bölgelerinden kaynaklanan evsel 

nitelikli atık sular,  

o Kentin güneydoğu yönünden, Uludağ Oteller Bölgesi’ndeki kamu ve özel turizm 

tesisleri ile bölgedeki köylerden kaynaklanan evsel nitelikli atık sular, 

o Kestel ve Gürsu İlçeleri ile Barakfaki Beldesi’nden kaynaklanan evsel nitelikli atık 

sular ile bu bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık 

sular, 

o Büyükşehir Belediyesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel 

nitelikli atık sular ile bu bölgedeki müstakil sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel 

ve endüstriyel atık sular, 

o Kentin kuzey yönünden, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 

işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları, 

o Bursa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanan evsel ve 

endüstriyel nitelikli atık sular, 

o Kent katı atık depo sahalarında oluşan süzüntü suları, 

o Kentin batı yönünden, Çalı, Hasanağa, Kayapa, Görükle yerleşim bölgeleri ile 

köylerden kaynaklanan evsel nitelikleri atık sular ile bu bölgedeki sanayi 

tesislerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık sular, 

o İl genelinde yapılan tarımsal amaçlı sulamalar sonrasında oluşan drenaj sularıdır. 

o Bursa sınırları içinde doğup Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı Bursa İli’ne 

hem ana su kaynağı olarak hem de pis suyun boşaltıldığı ana alıcı ortam olarak 

uzun yıllardan beri hizmet etmektedir. Bursa’daki hızlı kentleşme ve kontrolsüz 

sanayileşme sebebiyle oluşan evsel ve endüstriyel atık suların, direkt deşarjından 

Nilüfer Çayı’nda uzun yıllardan beri önemli bir kirlilik gözlenmektedir. Özellikle 

yaz aylarında yan derelerden gelen suların azalmasıyla Nilüfer Çayı’nda 
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kanalizasyon ağırlıklı bir akış olmakta bu da önemli sağlık problemlerini 

doğurmaktadır. 

 

 Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri 

 

Mevcut durumda Bursa ilinde yer alan on yedi (17) yerleşim yerinin 9 unda evsel atıksu 

arıtma hizmeti verilmektedir. İlçelerde toplam yirmi beş (25) AAT mevcuttur.  

 

Bursa İlinde, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) bağlı 5 adet evsel AAT 

bulunmaktadır. Bu AAT’leri Doğu ve Batı AAT ile Çalı, Kayapa ve Hasanağa’daki arıtma 

tesisleridir. Bursa’da bulunan Doğu ve Batı AAT’lerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi 

mücavir alan sınırları içinde kalan nüfusun %95’inin atıksuları arıtılmaktadır. Doğu AAT’nde 

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin kentsel atıksuları, batı AAT’nde Nilüfer ilçesinin kentsel 

atıksuları arıtılmaktadır.  

 

Bursa İli’nin Gürsu ve Kestel Belediyeleri’nin evsel atıksuları, Gürsu, Kestel OSB’nin evsel 

ve endüstriyel atıksuları ile Kestel ve Barakfakih Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

isletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının arıtılması amacıyla Valilik koordinasyonu ile 

ilgili belediyeler ve bölgede faaliyet gösteren sanayiciler tarafından kurulan S.S. Yeşil Çevre 

İşletme Kooperatifi’ne ait maksimum 52.500 m³/gün kapasiteli bir AAT mevcuttur. Söz 

konusu tesiste İsabey Mahallesi çevresinde bulunan sanayi tesislerinden kaynaklanan 

endüstriyel atıksular da arıtılmaktadır.  

 

Bunların yanı sıra, Bursa İli’nin Karacabey İlçesi’nde 9.600 m³/gün kapasiteli, Nilüfer 

İlçesi’nin Çalı Bölgesinde ise 1000 m³/gün kapasiteli AAT’lerde bulunmaktadır. Çalı AAT, 

evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte arıtılması amacıyla kurulmuştur.  

 

Bursa İli sınırları içerisinde kalan işletmede olan 13 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta 

olup; bu tesislerde ambalaj, elektrik-elektronik, gıda, kimya, boya, mobilya, makine, metal, 

otomotiv, tekstil ve deri iş kollarında faaliyet gösterilmektedir. Bunlardan Bursa İnegöl OSB, 

Bursa Nilüfer OSB, Bursa TSO OSB, Bursa Gürsu OSB, Bursa Demirtaş OSB, Bursa 

Yenişehir OSB, Bursa Hasanağa OSB, Bursa Deri OSB, Bursa Mustafakemalpaşa OSB ve 

Bursa Kestel OSB’de AAT bulunmaktadır. Ayrıca Bursa İli’nde OSB’ler dışında endüstriyel 

faaliyette bulunan işletmelerin birçoğunda (Temin edilen verilere göre 74 adet) AAT 

bulunmaktadır. Arıtma tesislerinin kapasiteleri 10 m3/gün ila 18.500 m3/gün arasında 

değişmektedir. 

 

Tekil endüstrilerden kaynaklanan atıksuların % 44’lük miktarı herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan alıcı su ortamlarına deşarj edilmektedir. Bu durum su kaynakları kirliliği 

açısından önem arz etmektedir ve özellikle Uluabat ve İznik Gölleri başta olmak üzere Bursa 

ili sınırları içerisinde yer alan su kaynaklarının kalitesinin azalmasına ve geri dönüşümü 

mümkün olmayacak şekilde kirlenmesine neden olmaktadır. 
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 Diğer Atıksu Arıtma Tesisleri 
 

Bursa İli sınırları içinde merkez bölgesinde yer alan doğu ve batı arıtma tesisleri dışındaki 

diğer atıksu arıtma tesisleri: 

 

o BUSKİ, Hamitler, Süzüntü suyu arıtma tesisi  

o BUSKİ, Gemlik Ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

o BUSKİ, Mudanya- Güzelyalı ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

o Kurşunlu Ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

o Küçükkumla ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri 

o Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

o Çalı Atık Su Arıtma Tesisi 

o Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

o Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

o Karacaali Paket Atık Su Arıtma Tesisi 

 

 Planlanan Atıksu Arıtma Tesisleri  

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2036 hedef yılı için yapılması planlanan atıksu 

arıtma tesisleri şöyledir; 

 

o Gemlik Atık Su Arıtma Tesisi 

o Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi 

o Kurşunlu (Kumsaz) Atık Su Arıtma Tesisi 

o Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi 

o Badırga Atık Su Arıtma Tesisi 

o Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarının genişlemesinden sonra Büyükşehir 

Belediyesi tarafından master planı çalışması yapılmış ve kapsamdaki tesisler için hazırlanan iş 

termin planları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.  

 

Bu planlar doğrultusunda Uluabat Gölü’nün kirlenmesinin azaltılması amacıyla Akçalar ve 

Gölyazı Bölgelerinde AAT’leri yapılacaktır. Bunların yanında, Bursa’nın Orhaneli ile 

Mustafakemalpaşa ve beldelerinin arıtma tesisleri ile ilgili projeler ihale aşamasındadır.  

 

Yapılması düşünülen iştermin planları hazırlanmış olan atıksu arıtma tesisleri toplam 22 adet 

olup bu tesislerin isimleri sırasıyla; Yenice Belediyesi AAT, Karacabey Belediyesi AAT, 

İnegöl OSB +Belediye AAT, Çakırlı Belediyesi AAT, Çeltikçi Belediyesi AAT, Elbeyli 

Belediyesi AAT, Keles Belediyesi AAT, Mustafakemalpaşa Belediyesi AAT, Orhaneli 

Belediyesi AAT, Yeniköy  Belediyesi AAT, Yenişehir Belediyesi AAT, Büyükşehir 

Belediyesi AAT, Orhangazi Belediyesi AAT, Boyalıca Belediyesi AAT, Büyükorhan 

Belediyesi AAT, Narlıca Belediyesi AAT, Sölöz Belediyesi AAT, Yenisölöz Belediyesi 

AAT, Alanyurt Belediyesi AAT, İznik Belediyesi AAT, Cerrah Belediyesi AAT, Kınık 

Belediyesi AAT, Yeşilova Belediyesi AAT’dir. 
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 İçme Suyu Arıtma Tesisleri 

 

Bursa İli’nde Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan içme suyu arıtma tesisleri 

Osmangazi İlçesi’ndeki Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile Gemlik İçme Suyu Arıtma 

Tesisleri’dir.  

 

Bunlardan Dobruca içme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 500.000 m³/gün, Gemlik İçme suyu 

arıtma tesisinin kapasitesi 11.500 m³/ gün’dür.  

3.2.2.Atık Tesisleri 

 

Bursa’da günde yaklaşık 1287 ton katı atık oluşmaktadır. Bursa ilinin katı atıkları, 1996 yılı 

Mayıs ayına kadar Demirtaş çöp döküm sahasına kabul edilmekteydi. Hamitler’de inşa edilen 

düzenli depolama alanının hizmete görmesiyle önce sınırlı olarak kabul edilen çöp miktarı 

kademeli olarak arttırılarak kabul edilmeye başlanmıştır. 6 Mayıs 1996 tarihinden itibaren ise 

Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde kalan Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım 

ilçeleri ile Mudanya, Kestel, Gürsu ve birçok belde belediyelerine ait katı atıklar Hamitler 

Kent Katı Atık Sıhhi Depolaması Sahası’nda düzenli olarak bertaraf edilmektedir. 

 

M. Kemalpaşa, Yenişehir ve Kestel Belediyesi tarafından katı atık depolama alanları yer 

seçim çalışmaları ve ÇED süreçleri tamamlanmıştır. Ancak bu ilçelerde ve diğer ilçelerde 

vahşi depolama devam etmektedir. 

 

Gemlik ve Orhangazi ilçeleri halen Gemlik atık depolama sahası ortak kullanıma devam 

etmektedirler. İznik- Gemlik Orhangazi ilçeleri ortak katı atık projesi kapsamında 

gerçekleştirilecek düzenli depolama sahası için finans kaynağı arayışı içerisindedirler. 

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle ilçelerde düzenli depolama sahası 

araştırmasına devam edilmektedir. Öte yandan Geriye Dönüşebilen Atıklar ve Geri Kazanım 

Projesi 1993 yılından itibaren belediye sınırlarındaki atıkların toplanması ilçe belediyeler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda merkez ilçe 

belediyeler ve merkezi İstanbul’da bulunan ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 

Değerlendirme Vakfı) işbirliği ile Kaynakta Ayrı Toplama- Geri Kazanım Projeleri devam 

etmektedir. 

 

BBB sınırlarının il sınırları olması halinde bütün belediyelerin toplanarak getirilen katı 

atıkları 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların 

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mevcut kent katı atık depolama 

alanının kapasitesi 2000 ton/gündür. (2011 yılı) BBB sınırlarının il sınırı olması halinde 

14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atık Kontrolü 

Yönetmeliği”ne uygun şekilde “Katı Atık Aktarma İstasyonları” tüm il sınırları için 

planlanmaktadır. 

 

 Tıbbi Atıklar 

 

Bursa İlinde tıbbi atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet soğutmalı tıbbi atık 

toplama ve taşıma aracı ile ayrı olarak belirli bir program dahilinde toplanmaktadır. 

Turuncuya boyanmış araçların üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK amblemi mevcuttur. 5 ton 

yük taşıma kapasitesi olan araçların içinde her birinin hacmi 0.75 m3 olan 6 adet konteynır 

mevcuttur. Atık toplama işlemi konteynırların dolusu alınıp boşu bırakılacak şekilde 
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yürütülmektedir. Yönetmeliğe uygun olarak toplanan tıbbi atıklar Hamitler çöp sahasında 

evsel atıkların içinde gömülmektedir. 

 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yılda 906.110 kg tıbbi atık, atık sahasına kabul 

edilmektedir. 

 

 Tehlikeli Atıklar 

 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 2009 yılında Bursa’da 20.000 ton’a yakın tehlikeli atığın 

oluştuğunu bildirmektedir. İl Müdürlüğü’nün açıklamasında; kayıt altına alınamayan atıklar 

ve kanuna uygun yapılmayan bertaraf işlemleri sebebiyle rakamların reelden daha az olduğu 

belirtilmektedir. Bursa’da tehlikeli atıkla ilgili ana sorunlar ise kaçak işletmeler, çarpık 

sanayileşme, yetersiz denetim ve envanter, ilin reel sorunlarına odaklı çevre sorunları analitik 

etüdleri akademik çalışmaların yetersizliği, ihtisas organize sanayi bölgelerinin yetersizliği ve 

tehlikeli atık bertaraf tesislerinin yetersizliği başlıkları altında özetlenmektedir. Bursa’da 

oluşan tehlikeli atıklarla ilgili; envanter, geri dönüşüm, geri kazanım ve özellikle nihai 

bertaraf konularında önemli sorunlar bulunmaktadır. 

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık miktarı aylık 1000 kg’ı geçen 

firmalar tehlikeli atık sahası oluşturarak, başvuruda bulunmaktadır. Yapılan denetim ve 

incelemelerde uygun bulunan firmalara 1 yıl süreyle tehlikeli atık geçici depolama izni 

verilmektedir. İlde 105 adet tehlikeli atık bırakan tesis denetlenmiş olup ortalama yıllık 

11.022 ton tehlikeli atık bertarafı yapılmaktadır. 

 

 Çöp Alanları 

 

Bursa İli sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hamitler Katı Atık Sıhhi Depolama 

Alanı dışında başka bir kontrollü çöp depolama alanı bulunmamaktadır. Nilüfer, Osmangazi 

ve Yıldırım ilçeleri ile Mudanya, Kestel, Gürsu, Karacabey İlçeleri ve birçok belde 

belediyelerine ait katı atıklar Hamitler Kent Katı Atık Sıhhi Depolaması Sahası’nda düzenli 

olarak bertaraf edilmektedir.  

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Büyükşehir sınırları içindeki mevcut vahşi depolama 

alanlarından Demirtaş, Kirazlı, Gölyazı, Hasanağa vahşi çöp döküm alanlarının 

rehabilitasyonları tamamlanmıştır.  

 

Gemlik, Barakfakih, Akçalar, Kurşunlu, Küçükkumla, Umurbey, Göynükbelen, Karıncalı, 

Barakfakih çöp döküm alanlarının rehabilite edilmesi programa alınmıştır. 

 

 Geri Dönüşüm (Katı Atık- Sıvı Atık)  

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet 

veren mevcut geri dönüşüm tesisleri: Hamitler Çöp Depolama Alanında Metan Gazından 

Enerji Tesisi, Hamitler Evsel Atık Bertaraf Tesisi, Hamitler Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’dir. 

 

Bursa İl sınırları içinde lisanslı veya geçici çalışma izni alan özel sektör tarafından işletilen 12 

adet GDT (Geri Dönüşüm Tesisi) ve 10 adet TAT (Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi) ile         

BBB sınırları içinde 50 yerde özel sektör tarafından işletilen ruhsatlı hafriyat döküm alanları 

bulunmaktadır. Bunların 10’u dolmuştur. 
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3.3.Hava kalitesi Ölçüm ve İzleme İstasyonları 

 

Trafik Kaynaklı Hava Kirliliği ve Kentsel Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonları Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi 

Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi” kapsamında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile 

Bursa kent yerleşim alanında belirlenen istasyon noktaları aşağıdaki gibidir. 

 

 Osmangazi Kaymakamlık Binası yanı (Trafik kaynaklı hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Kültürpark alanı içi (Kentsel hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı içi (Yarı kırsal hava kirliliği ölçüm istasyonu) 

 Ayrıca İnegöl ve Kestel’de sanayi kaynaklı hava kirliliği ölçüm istasyon yerleri de 

belirlenmiştir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen istasyonların teminine yönelik ihale yapılmıştır, 

2011 yılı içinde istasyonların kurulması planlanmaktadır. İşletimi İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nce yapılacaktır. 

 

“Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi” kapsamında 

Bursa, temiz hava eylem planlarının hazırlanmasında pilot il seçilmiştir. 23.09.2012’de 

projenin bitirilmesi planlanmaktadır.  

3.4.Doğalgaz Sistemi 

 

Bursa İli doğalgazı Tekirdağ- Ankara ana boru hattından 25” 75 barla gelen, Canbazlar 

Köyü’nün kuzeyindeki Canbazlar ana istasyonu vasıtasıyla elde etmektedir. Yine aynı boru 

hattı üzerinden Seçköy Mevkiinden PİG İstasyonla ayrılıp Çan’a ulaşan Bursa- Çan Doğalgaz 

Boru Hattının yapımı da tamamlanmıştır. Bu hat Seçköy- Ovaakça- Hasköy- Orhaniye 

üzerinden Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga üzerinden Çan’a ulaşmaktadır.  

 

Tekirdağ- Ankara Doğalgaz Boru Hattı Barakfakih- Turanköy Mevkiinden, İnegöl İlçesi ve 

Kurşunlu Köyü üzerinden Ankara’ya ulaşmaktadır.  

 

Bursa İli’ne gelen doğalgazın dağıtımı 4 firma tarafından yapılmaktadır.   

 

 Bursagaz: Merkez (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Mudanya) yerleşim 

alanına, 

 Ovagaz: Mustafa Kemalpaşa, Susurluk, Karacabey, Ovaazatlı, Yalıntaş, Tatkavaklı 

yerleşim alanlarına, 

 İngaz: İnegöl, Alanyurt yerleşim alanlarına, 

 Gemdaş: Gemlik İlçesine hizmet vermektedir. 

 

Bursa İli’nde toplam doğalgaz abone sayısı 682.714’dür. Toplam yıllık tüketim miktarı 1 

milyar 313 milyon m³’dür.  

 

2011 yılı itibarıyla Bursagazın toplam abone sayısı 605.256’dır. En fazla abone sayısı 

Osmangazi ve Yıldırım İlçelerindedir. Yıllık tüketim miktarı 1 milyar 232 milyon m³’dür.  

 

Ovagaz’ın toplam abone sayısı 22.408 yıllık tüketim miktarı 31 Milyon m³, İngaz’ın abone 

sayısı 40.000, yıllık tüketim miktarı 38 Milyon m³, Gemdaş’ın abone sayısı 15.050, tüketim 
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miktarı 12 Milyon m³’dür. Bursa İli’nde en fazla abone sayısı (% 88.65’i) ve tüketim miktarı 

(%93.83’ü) Bursagaz bölgesindedir.  

3.5.Elektrik Sistemi 

 

Bursa İli’ne elektrik enerjisi Türkiye Enterkonnekte Sisteminden 380 kv. Ve 154 kv. luk 

enerji iletim hatlarıyla gelmektedir. 

  

Bursa İli’ne 380 kv. luk enerji Bursa Pilot Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 380 sanayi 

trafo merkezine: 

 

 429 mw gücündeki Tunçbilek Termik Santralinden, 88 km. lik EİH ile, 

 990 mw gücündeki Soma Termik Santralinden, 175 km. lik EİH ile, 

 Keban, Karakaya Atatürk Hidroelektrik santrallerinden, Enterkonnekte sisteme 

verilen, 156 km. lik EİH ile gelmektedir. 

 

Bursa İli’ne 154 kv. luk enerjinin gelişi: 

 

 210 mw gücündeki Orhaneli Termik Santralinden, 33 km.lik EİH ile gelmekteydi. 

Orhaneli Termik Santrali baca gazı desilfirizasyon filtre sistemi olmaması nedeniyle 

mahkeme kararıyla kapatılmış, üretim dışı bırakılmıştır. 

 Göbel TM, Karamürsel TM.den ve Paşalar TM.den,enterkonnekte sisteme dahil olarak 

gelmektedir. 

 

Santrallerde üretilen elektrik enerjisi 154 ve 380 Kv’luk enerji iletim hatları ile TEİAŞ 

bünyesindeki trafo merkezlerine ulaşmakta ve buradan dağıtım hatları ile UEDAŞ 

bünyesindeki dağıtım ve indirici merkez olarak adlandırılan trafo merkezlerine ulaşmaktadır. 

Buradan da dağıtım şebekesi ve dağıtım semt trafoları aracılığı ile elektrik enerjisi 

müşterilerine ulaştırılmaktadır.  

 

Bursa ilinde elektrik enerjisi üretim tesislerinin toplam kurulu kapasitesi 2398 MW ve bu 

kapasitenin karşılığı olan üretim yıllık 21 Milyar kWh, aylık 1,75 Milyar kWh ve günlük 58 

Milyon kWh dolayındadır. 2006 yılında Bursa ili sınırları içinde toplam 10,5 Milyar kWh 

üretim yapılmışken 8,5 Milyar kWh tüketim gerçekleşmiştir. 

 

Bursa İl sınırları içinde EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı üretim yapan; 1400 MW gücünde 

Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 210 MW gücünde Orhaneli Termik Santralı 

bulunmakta ve ayrıca özel şirketlerin üretim yaptığı, toplam 927 MW oto prodüktör grubu 

santral iletim sistemiyle paralel çalışmaktadır. 

 

Bursa İli’ndeki mevcut santrallerin (Doğalgaz, Termik, HES) toplam gücü 3120 MW, 

öngörülen yıllık toplam üretilen elektrik miktarı ise 20 milyar 145 milyon kwh’dır.  

 

Bursa İli’nde 2010 yılında toplam abone sayısı 1.246.635, toplam elektrik tüketimi 

5.448.029.909 kWh, kişibaşı elektrik tüketimi 2859 kWh’tır.  

 

Bursa İli’nde 2011 yılı itibarıyla toplam abone sayısı 1278901’dir. Toplam abonenin yaklaşık 

% 82’si konut amaçlıdır. En fazla abone % 29.34 ile Osmangazi İlçesi’ndedir.  
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Bursa İli’nde kişi başına düşen yıllık elektrik tüketim miktarı 2006- 2010 yılları arasında 

düşme göstermesine rağmen ülke genelinde ülkedeki kişi başına düşen yıllık elektrik tüketim 

miktarının üzerindedir. 

 

Elektrik enerjisi kullanımının ülkenin veya herhangi bir bölgenin medeni durumu veya 

kalkınma hızı ile doğrudan ilgili olduğu ve bu durumun en önemli göstergesi olduğu dikkate 

alındığında Bursa’nın gelişiminin çok hızlı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

 

Bursa İli’nde üretilen enerji tüketilen enerjiden daha fazladır ve Doğu Marmara Bölgesinde üç 

büyük ilden üretimi tüketiminin üzerinde olan tek il Bursa’dır.  

3.6.Haberleşme ve İletişim 

 

Bilgi ve iletişim sektöründe Pazar payı artarken sabit telefon abone sayısı düşüş eğilimi 

göstermektedir. Hali hazırda abone sayısı yaklaşık 16,5 milyon seviyelerine gerilemiştir. 

Abonelerin %6’sı TR41 Bölgesi’nde bulunmaktadır. TR41 Bölgesi’ndeki abone sayısının 

%50’den fazlası Bursa iline kayıtlıdır. 

 

Sabit hat abone sayısındaki düşüşe karşılık, mobil hat abone sayısı çok büyük bir ivme ile 

artmış ve 2009 yılında yaklaşık 62 milyon rakamına ulaşmıştır. Bölge illerindeki abone 

sayıları hemen hemen nüfus miktarıyla eşdeğerdir. Bölgedeki 2G baz istasyonu miktarı 

ülkedeki baz istasyonlarının yaklaşık %52i kadardır. 3G baz istasyonlarında ise bu oran %3.8 

kadardır. 

 

İnternet kullanıcı oranlarına bakıldığında yaklaşık 6,5 milyon Türkiye kullanıcısının %6’sı 

bölgede bulunmaktadır. Bölgedeki ADSL abone sayısı en fazla olan İl Eskişehir’dir.  

 

Haberleşme ve iletişimde etkin bir toplum için yerel medyanın önemi büyüktür. Yerel 

medyanın güçlenmesi ile ildeki katılımcılık artar. Ortak akıl ile hareket edilerek, 

problemlerinin çözülmesinde ilin yararına kamuoyu oluşturulur. TR41 Bölgesi yerel basın 

yayın organları bakımından oldukça güçlü durumdadır. Özellikle Bursa İli Türkiye’deki en 

güçlü yerel medyaya sahip illerden birisidir.  

 

Bursa, Yerel Medya Kuruluşlarının en fazla olduğu illerden biridir. Bursa'da 27'si Merkezde 

olmak üzere Toplam 39 Yerel Radyo Kanalı, 8 Yerel Televizyon Kanalı, 20'si Merkezde 

Toplam 46 Yerel Gazete bulunmaktadır. Bunun yanısıra ilde çıkartılan Magazin Dergileri ve 

Yerel Ekonomi Dergileri de Bursa'nın Diğer Yerel Basın Kuruluşlarıdır. Yerel Basın 

Kuruluşları haricinde Tüm Ulusal Radyo ve TV Kanalları da Bursa'da Farklı Frekanslarda 

yayın yapmaktadır. Şehirde ayrıca, AA (Anadolu Ajansı), İHA (İhlas Haber 

Ajansı), CHA (Cihan Haber Ajansı), DHA (Doğan Haber Ajansı) gibi Önemli Haber 

Ajanslarının büroları bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de TTNET kullanımında İstanbul % 51,8′lik internet kullanım oranı ile ilk sırdadır. 

Sıralamada diğer iller Ankara, Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya’dır. Bursa ilk beş içinde yer 

almamaktadır.  

 

Erişim şebekesi altyapı bilgilerinin sayısallaştırılmasına yönelik olarak GIS projesi 

uygulanmasına başlanmış olup, Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen sayısal haritalara 

şirketin altyapı bilgileri aktarılmaktadır. 
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Bursa’da sayısal data altyapısı tesisi amacıyla kurulan iki tip TDM şebekesi bulunmaktadır. 

TDM Altyapısı yaygın olarak büyük merkezlerde kurulmuş olup talepler analiz edilerek 

uygun yerlere yeni yatırımlar planlanmaktadır. 

 

Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında 24.12.2010 tarihinde 

imzalanan “Elektronik Altyapısı olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon 

ve İnternet altyapısının Kurulması ve İşletilmesi” projesi ile 3410-3425/3510-3525 MHz 

frekans bandında kablosuz erişim teknolojisi (WiMAX- IEEE 802.16e) kullanılarak isteyen 

hane halkına sabit telefon ve internet hizmeti verilmektedir.  

 

380- 385/390- 395 MHz frekans bandında “Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme” 

projesine ait altyapı kurulması, tüm ülke çapında Bakanlıkça sağlanacaktır. 

 

Ayrıca, Bakanlığın “Hedef  2023 Türkiye Ulaşım ve iletişim Stratejisi” belgesinde genişbant 

erişim ve bilgi değişim merkezleri uygulamaları geliştirme, eve kadar fiber ve ortak anten 

tesisleri projeleri kapsamında da altyapı yatırımları öngörülmektedir. 

 

Bakanlığa bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü Bakanlığın Merkez Teşkilatında yer 

almaktadır. Bakanlık taşra teşkilatında yer alan 12 Bölge Müdürlüğünden birisi Bursa 

Ulaştırma Bölge Müdürlüğüdür.   

3.7.Sonuç 

 

İl sınırları içinde mevcut içme suyu kaynakları ve rezervleri 2040 yılına kadar yeterlidir.  

 

Elektrik enerjisi temininde sıkıntı yaşanmamaktadır.  Bursa İli’nde üretilen elektrik enerjisi 

tüketilen enerji miktarından daha fazladır. Kent içi teknik altyapısı ile ilgili ihtiyaca göre 

düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

Yerleşim alanları içinden geçen Yüksek Gerilim Hatlarının geçtiği kısımlarda imar sorunları 

yaşanmaktadır. Bunların aşılması için zaman zaman imkanlar ölçüsünde bu hatların yerleşim 

alanları dışına çıkartılması veya yer altına alınması, trafo ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

Su kaynakları ve yeraltı sularında kirlilik oranları artmaktadır. Kaçak sanayi tesisleri ile 

arıtması olmayan sanayi tesisleri akarsu ve göller ile yeraltı sularını hızla kirletmektedir.  

 

Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılan zirai gübre ve ilaçları da su kaynakları ile yeraltı sularını 

kirletmektedir. Su ve hava kirliliğinin artışı bunlarla ilgili önlemlerin ve tedbirlerin, 

kontrollerin yetersizliğini göstermektedir.   

 

Çöp depolama alanları ve çöp depolama yöntemleri yetersizdir. Bunların bir kısmı yerleşim 

alanlarına yakın mesafededir, yerleşim alanı içinde kalanlar bile mevcuttur. Bunlar hem çevre 

sağlığı açısından tehlike yaratmakta hem de kent içi ulaşıma önemli bir trafik yoğunluğu 

getirmekte hem de kent estetiğini olumsuz etkilemektedir.   

 

Bursa İli’nde haberleşme ve iletişim önemli bir konumdadır. Yerel medya alanında 

Türkiye’nin en güçlü illerinden birisidir. Sabit telefon abone sayısı Türkiye’de olduğu gibi 

düşme eğilimindedir. ADSL kullanımında ise Türkiye’deki ilk 5 il arasında yer almamaktadır.  
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4.GZFT ANALİZİ 

4.1.Güçlü Yönler 

 

 Yolcu iskelesi ve yük limanları 

 Gelişmeye açık havaalanı 

 Kent içi ulaşım çalışmalarının sürdürülmesi 

 Ulaşım bilgi sisteminin kurulması 

 Trafik yönetim merkezinin kurulması 

 Lojistik maliyetlerini azaltacak arazi kullanım ve lojistik imkanların varlığı 

 Güçlü sivil toplum kuruluşları 

 İyi bir su ve atık su altyapısının olması 

 Altyapı Master Planının yapılması hedeflenmesi 

 Enerji kaynaklarının (su, rüzgar) varlığı 

 Enerji üretim firmalarının varlığı 

 Nabucco projesi ile Bursa’nın enerji koridoru konumunda yer alacak olması 

4.2.Zayıf Yönler 

 

 Limanlara demiryolu bağlantısının kurulmamış olması 

 Liman altyapısının yetersizliği ve deniz ulaşımının yeterince kullanılmaması 

 Liman- konut yakınlığı 

 Lojistik imkanları- sanayi- serbest bölge uzaklığı 

 Havaalanına kentten erişebilirliğin zor olması  

 İstanbul’a yakınlığın havayolunun kullanımını olumsuz etkilemesi 

 Dağ bölgelerindeki teknik altyapı yetersizliği 

 Bütüncül/ entegre ulaştırma ağının çözülmüş olmaması, 

 Toplu taşıma altyapısının ve güzergahlarının yetersizliği 

 Hizmet/ talep dengesizliğini kent içi trafiğini olumsuz etkilemesi 

 Kentsel estetik yetersizliği 

 Yük taşımacılığının sadece karayoluna bağlı olması 

 Karayolu altyapısının, demiryolu, lojistik altyapısı, lojistik planlaması ve 

yatırımlarının eksikliği 

 Planların uygulanamaması 

 Üst- alt ölçekli plan uyumsuzluğu 

 Şişeleme tesislerinin kaynak sularını tüketmesi 

 İlçelerde katı atık tesislerinin yetersizliği 

 Limanlar bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının ve arıtma/ bertaraf 

tesislerinin olmaması 

 Gemi atıklarının karayolu ile transfer edilmesi 

 İletişim altyapısının etkili kurulmamış olması 

 Rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin zayıflığı 

 Elektrik üretiminin ithal doğalgaz odaklı olması 

 Su kaynaklarının ve çöpün enerji üretiminde yeterince kullanılamaması 

 Enerji hatlarının yerüstünde olması 
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4.3.Fırsatlar 

 

 Yeni liman gelişiminin ve deniz ulaşım seferlerinin gündemde olması 

 Havaalanının yolcu ve yük taşımacılığında etkin kullanılması için araştırma ve 

çalışmaların yapılması 

 Karayolu ulaşımında ülke, bölge ve uluslararası ana ulaşım güzergahları üzerinde 

bulunması 

 Ulusal ölçekte karayolu ulaştırma projesinin varlığı 

 Demiryolu ulaşımında uygulamalı gelişmelerin yaşanması 

 Bandırma ya da bölge içerisinde yapılabilecek RoRo iskelesinin demiryolu bağlantısı 

ile ilişkilendirilebilecek olması 

 Gemport Limanı içinde intermodal demiryolu istasyonu için yer ayrılmış olması 

 Bursa’nın ihracattaki payının yüksek olması nedeniyle lojistik açıdan avantajlı bir 

konumda olması 

 Güçlü sivil toplum 

 Günümüz küresel büyüme ve borç krizlerinin çözümü çabalarında, kamusal 

yatırımların yönlendirilebileceği anahtar sektör olarak kabul görmüş olan 

yaklaşımların varlığı 

 Altyapı koordinasyonunu sağlayan yasaların olması 

 HES yatırımları ve özel enerji santrallerine özel sektörün ilgisi 

4.4.Tehditler 

 

 Deniz ulaşımındaki gelişim karayoluna yük getirecek 

 Havayolu kullanımı açısından İstanbul’a yakınlık 

 Kentiçi ulaşım sorunlarının bölgesel rekabete olumsuz etkileri 

 Otoyol ve hızlı trenin havayoluna olumsuz etkileri 

 Bölgesel kararların Bursa ile birlikte alınmaması 

 Ekonomik dalgalanmalar 

 Kaçak yapılaşma 

 Altyapı çalışmalarında koordinasyonun sağlanamaması 

 Elektromanyetik kirliliğin yerleşim alanlarına yakınlığı 

 

 


