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Bu rapor, çalışmaları yürütülen 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Mekansal
Planlama ve Strateji Ofisi (MEPS) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde üretilen 2. Taslak
Çevre Düzeni Planı’nın, belirlenen tematik konu başlıkları altında irdelenmesi ve değerlendirilmesine
yönelik olarak gerçekleştirilen “Bursa Çevre Düzeni Planı Tematik Değerlendirme Çalıştayı”na ilişkin
açıklama ve çalıştay sonuçlarının ve sonrasında Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında yürütülecek
çalışma takviminin sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Bursa MEPS tarafından “Bursa Çevre Düzeni Planı Tematik Değerlendirme Çalıştayı”; “Ulaşan Bursa”,
“Üreten Bursa”, “Yaşayan Bursa” ve “Yaşatan Bursa” temaları ile dört grupta, 60 kurum ve kuruluş
temsilcisi toplam 100 kişi ile 9 Kasım 2022 günü saat 09:30’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenmiştir. Çalıştay, “Grup Çalışması” ve “Sunu” olmak üzere iki oturumda
gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın moderasyonu “Kentsel Strateji” kurucu ortağı, Şehir Plancısı Ali Faruk
GÖKSU tarafından yapılmıştır.

Katılımcılar, birinci oturumda Taslak Plan’da yer alan planlama yaklaşımlarını, plan tekniğini ve plan
kararlarını uzmanlık kollarına göre ele almış, her tematik masadan birer temsilci belirleyerek yapılan
değerlendirmeler “Sunu” bölümünde belirlenen tema temsilcileri tarafından tüm katılımcılara
sunulmuştur.

Raporda, katılımcıların tema gruplarında yaptıkları tespitleri, öneri ve eleştirileri tema temsilcilerinin
sundukları şekilde yer almaktadır. Katılımcıları tarafından Taslak Çevre Düzeni Planı’na ilişkin
“Ulaşan Bursa” temasında 15 adet, “Üreten Bursa” temasında 22 adet, “Yaşayan Bursa”
temasında 13 adet ve “Yaşatan Bursa” temasında 22 adet olmak üzere toplam 72 adet tespit, sorun
ve öneri bildirilmiştir.

2040 yılı projeksiyonlu Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin yürütülecek çalışma
program kurgusu raporun sonunda sunulmaktadır. 

1. Bölüm 1



Toplam 21 kurum, kuruluş ve STK temsilcisinin katılımı ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Grup 
çalışması neticesinde plan taslağına ilişkin 15 adet tespit/sorun/öneri, grup sözcüleri Dr.Zeynep 
PEKER ve Şirin RODOPLU ŞİMŞEK tarafından sunulmuştur.

    • Sanayi ve konut alanlarının birlikte planlanmalıdır.
    • Yeni açılacak sanayi alanları varsa doğuda konut alanlarıyla birlikte planlanması. Batı için de 
konut ihtiyacı giderilmelidir. Doğuda sanayi konut planlanırken donatı alanlarının planlanması 
ulaşım-sanayi-arazi kullanımına ilişkin korunması
    • Ulaşım master planı ile Çevre Düzeni Planı birlikte yürütülmeli, uyumlu ilerlemelidir.
    • Sanayi alanları, ulaşım modları ile entegre edilmelidir.
    • Kuzey çevre yolu iç-dış olarak ayrıldı, kuzey dış yolu İstanbul’a bağlayan otoban bağlantısının 
netleşmesi, kuzey iç yolu kent içi çevre yolu projesi hızlanmalıdır.
    • Daha önce gündeme alınan çevre yolunun tapopgrafya, maliyet vb. tüm yönleri ile ele alınarak 
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
    • Raylı sistemler, genişletilip geliştirilerek birbirine entegre olarak çalışmalıdır. Metro, Tramvay, 
YHT gibi raylı sistemler birbirleriyle entegre olarak çalışmalıdır. Kazıklı istasyonundan en batıya 
kadar tüm sistemlerin entegre olarak çalışması önerilmektedir.
    • Mudanya-Gelibolu raylı sistem bağlantısı, Liman ile deniz bağlantısı; TOGG ve bölgeye getire-
ceği faaliyetler, merkez ile ilişkileri sağlayacak bütünleşik raylı sistemler ile entegrasyon ile sağlan-
malıdır.
    • Yenişehir havaalanı daha aktif hale getirilebilir. Yenişehir Havaalanından merkeze, sanayi 
alanlarına tüm alanlara erişilebilmesi için raylı sistem entegrasyonu sağlanmalıdır. Bursa merkez ile 
yolcu ilişkisi, ulaşılabilirlik açısından raylı sistemler ile güçlendirilmelidir.
    • Yapılması planlanan TOKİ alanlarının planda belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü her biri trafik 
artışı ve yoğunluğu yaratacak kullanımlar olduğundan, diğer kurumlarında var ise bu tarz projelerin 
ve planların da Çevre Düzeni Planı’na aktarılması gerekmektedir.

1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel ulaşım kararları ile 
lojistik ve teknik altyapı konularının değerlendirildiği “Ulaşan Bursa” tema masasında

Nilüfer Belediyesi (Aslı DURAL - Şehir Plancısı),
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (Ayşe Asena ATEŞOĞLU SOLAK - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü (Bilal BAL - Yüksek Şehir Plancısı)
Gemlik Belediyesi (Damla DEMİR - Şehir Plancısı),
Osmangazi Belediyesi (Dilek ALTAN TÜRKMEN - Şehir Plancısı),
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (Emrullah AYDIN - Uzman),
Harmancık Belediyesi (Katılmadı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gözde AYDINOĞLU - Şehir Plancısı),
Yıldırım Belediyesi (Gülzade ŞENTÜRK - Şehir Plancısı),
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (Mehmet Tözün BİNGÖL - İnşaat Mühendisi),
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Muhsin KOÇASLAN - Yönetim Kurulu Üyesi),
Karacabey Belediyesi (Necip Fırat YAZICI - Makine Mühendisi - İmar ve Şehircilik Müdürü & Alper ÖZÇELEP - Şehir Plancısı),
BUSKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Nuray YEŞİL - Çevre Yüksek Mühendisi),
TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi (Olcay ÜNAL - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye AKOM Şube Müdürlüğü (Ömer Faruk DÖĞÜCÜ - Şube Müdürü),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü (Selin ŞİŞMAN - Şehir Plancısı),
*TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi (Şirin RODOPLU ŞİMŞEK - Mimar),
*Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı (Dr. Zeynep PEKER - Yüksek Şehir Plancısı),
Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Katılmadı),
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü (Mustafa KARAYEL - Bölge Müdür Yardımcısı),
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü (Esra YAZICI & Serdar AĞBABA),

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

2. Bölüm 2



    • Toplu ulaşımda, alternatif toplu ulaşım sistemlerinin güçlendirilerek entegrasyonu sağlanma-
lıdır.
    • Akıllı şehircilik, akıllı ulaşım, akıllı toplu taşıma sistemleri ile ilgili kararların geliştirilerek plan 
hükümlerinde yer verilmesi
    • TOKİ’nin meralarda ya da tarla vasfındaki yerlerde konut alanına dönüşmesi konularının planda 
görünmesi, kararları belli olup plana işlenmemiş çokça konut yeri binaların haritada ulaşım için net 
olması gerekir
    • Doğru ulaşımın planlanabilmesi adına sanayi olarak planmış, günümüzde planlanan ve gelece-
kte sanayi alanı olarak planlanacak yerlerin Çevre Düzeni Planı’nda şeffaf bir şekilde yer alması 
gerekmektedir. Gizlenen her şey sonrasında kasoa neden olacaktır, kurgu düzeyinde olan gelişmel-
er de haritalarda görülmelidir.
    • Acemler, küçük kavşak düzenlemeleri ile çözülecek bir nokta değildir. Yine arazi kullanımla 
birlikte düşünülerek çözümlenmelidir. Acemler gibi bir düğüm noktasında, hastane, AVM, yeni 
konut projeleri gibi kullanımlar her biri ekstra nüfus ve trafik yoğunluğu yaratacak kararlardır, bu 
nedenle planda bu düğüm noktasına çözüm getirilmelidir.

 

32. Bölüm



Toplam davet edilen 19 kurum, kuruluş ve STK’dan toplam 17 temsilcisinin katılımı ile çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Grup çalışması neticesinde plan taslağına ilişkin 22 adet tespit/sorun/öneri, 
grup sözcüleri Doç.Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ ve Murat İLKME tarafından sunulmuştur.

    • Bursa’nın tarım gerçeği yadsınamaz ve biz bundan vazgeçmek istemiyoruz. Bir yandan sanayi 
ve turizm sektörleri de var. O yüzden koruma-kullanma dengesi çok önemlidir. Koruma-kullanma 
dengesinin korunması açısından tarım alanlarının korunması önemli ama tarımsal üretimin, çiftçi-
nin nasıl destekleneceği, üretimden geri kalmamaları hatta daha iyi nasıl yapılabilir konusunda 
neler yapılabilir, buna ilişkin hükümlerin nasıl düzenlenebileceği değerlendirilmiştir.
    • Tarım arazilerinin çok bölünmüş olması, ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da önemli bir 
problemdir.
    • Tarımsal amaçlı yapılara ilişkin genel problemler bulunmakta, bu nedenle Genel hükümler 26. 
Madde’ye  “Tarıma dayalı sanayi alanlarına plan hükmü olarak öncelikle tarım dışı amaçlı planlama 
alanlarında karşılamalı karşılamadığı durumlarda tarımsal toprak niteliği düşük alanlarda 
gerçekleşmeli” ifadesi eklenmelidir.
    • B.7.1.5 maddesinde küçük parsel büyüklüğü olan yerlerde ki tarım dışı amaçlı yapılaşmalarla 
ilgili talepleri azaltmaya yönelik bir hüküm belirlenmelidir.
    • Onaylı ova bölgesinde tarımsal amaçlı yapılarda max %5 emsal verilmeli. Hükümlerde 10-20-30 
değişen emsaller var. Özellikle Büyük Ova olarak tarımlı, onaylı olan Büyük Ova’nın korunması için 
tarımsal amaçlı yapılardaki emsal oranı yüzde 5 ile sınırlanmalıdır. Marjinal tarım alanlarında tarım-
sal amaçlı yapılar için bu emsal max %30a kadar emsal verilebilir. Bu sayede, Mutlak tarım toprak-
larını arazilerini korunacak ve talepler daha marjinal tarım arazileri üzerine yönlendirilmiş olacaktır. 
    • Zeytinlik alanlarda yoğunlaşan bağ evi vb. yapılaşmalar, B.2.7.3 plan hükmünde zeytinlikle ilgili 
herhangi bir tesis için (salamura, depolama vs.) başvuru min. 1 hektar büyüklüğü ile sınırlanmalıdır.
    • Tarihsel süreç içerisinde genel olarak bakıldığında, 1938 yılında Merinos ve Gemlik’te suni ipek 
fabrikalarının kurulması ile başlayan süreçle, yıllar içinde incelendiğinde 1960 yılındaki Piccinato 
Planı, 1974 ve 1984 planlarında incelendiğinde Bursa’da sanayi lekesinin kentsel gelişmeyle birlikte 
büyüdüğü görülmektedir. Genel rakamlara bakıldığında, Bursa’da 17 adet Organize Sanayi Bölgesi 
bulunmakta, Türkiye’de toplam 347 OSB bulunmakta, bunun 105 adedi Marmara Bölgesi’nde 17’si 

1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım, sanayi ve ticaret konularının değer-
lendirildiği “Üreten Bursa” tema masasında;

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (Barış Bülent AŞIK - Ziraat Yüksek Mühendisi),
Orhangazi Belediyesi (Beyza TUNCA - Şehir Plancısı),
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Cüneyt ŞENER - Yönetim Kurulu Üyesi),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü (Elif SALAR - Gıda Mühendisi),
Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü (Emel KİLİMCİ - Çevre Mühendisi),
*Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı (Doç.Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ, Yüksek Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü (Gülşah KARAKULLUKÇU - Çevre Mühendisi),
Bursa Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (Hacer ÇELT - Mimar),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlamahü Şube Müdürlüğü (Haluk ACAR - Şehir Plancısı),
Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Hülya GÜN ÇAVDAR - Ziraat Mühendisi),
Kestel Belediyesi (İlhan ÇİFTLİK - Şehir Plancısı),
BUSKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Katılmadı),
Yenişehir Belediyesi (Kamüran TORAMAN - İmar ve Şehircilik Müdürü & Firdevs ÇOBAN - Şehir Plancısı),
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Mahmut ÇAKIR - Ziraat Mühendisi),
*TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi (Murat İLKME - Şehir Plancısı - Oda Başkanı),
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği (Sinem LÜLECİ - Maden Mühendisi),
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği (Yasemin HATİPOĞLU - Uzman),
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (Katılmadı),
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Katılmadı),
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43. Bölüm



Bursa’da yer almakta, toplam alan olarak incelendiğinde, Bursa; Ankara, Manisa ve Tekirdağ’dan                           
sonra 4. Sırada yer almakta, istihdam olarak incelendiğinde daha üst basamaklarda olduğu 
görülmektedir. Tüm bu veriler Bursa’nın bir sanayi kenti olduğunu göstermektedir. 
    • Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan analiz raporlarında, sanayi raporunda yer alan verilerin 
plan kararlarına yansıtılmasında eksiklikler bulunuyor. 
    • Büyük sanayi akımları TOGG, Teknosab, İstanbul İzmir otoyolu, Çanakkale köprüsü ile Marmara 
Bölgesi’nde kendi içinde kapalı havza niteliğinde bir ulaşım sistemi oluştuğu ancak, bu gelişmelerin 
Bursa sanayisine ne gibi etkilerinin olduğuna ilişkin analizlerin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 
konudaki çalışmaların hızlandırılması, onaylanmadan önce bu verilerin kente ve plana nasıl etki 
edeceğine ilişkin analizlerin irdelenmesi gerekmektedir. 
    • İl bazında arazi kullanımının %o 8’i sanayi alanıdır, ancak planlı alanlar olarak bakıldığında planı 
olan alanlar %21i sanayi %10 OSB, % 2 küçük sanayi bölgesi kalan %10luk kısım organize niteliği 
olmayan sanayi bölgesi konut dışı kentsel çalışma alanı olarak adlandırılıp bu bölge imalathane 
alanlarıdır. Grup olarak, odak noktasının bu kesim olduğu düşünülmektedir. Bu alanlar, kent içinde 
sıkışmış “merdiven altı” olarak tabir edilen üretim alanlarıdır. BTSO’nun desantralizasyona yönelik 
yaptığı anket çalışmaları da bu alanlarda faaliyet gösteren tesislerin gerek fiziksel gerek teknolojik 
gereksinimlerini yerlerinde karşılayamadıkları görülmektedir. Planın odak noktasının kent içindeki 
sanayi faaliyetlerinin nasıl şekillendirilebileceği olmalıdır.
    • Süreç içinde bakıldığında 1998 yılı planında “Sanayi Planı” yapılması koşulu bulunmakta 
olmasına rağmen günümüze kadar bu planın gerçekleşmediği görülmektedir. BEBKA 2014-2023 
Bölge Planı’nda da “Kent yerleşimi içinde ve dağınık halde bulunan sanayi tesislerinin OSB’lere 
veya Sanayi Alanlarına taşınması” hedefleri bulunmaktadır. Üst ölçekli planlarda bir takım hedefler 
belirlenmesine rağmen, bu hedeflerin mekânsal yansımaları olmadığında bu kararlar ucu açık 
stratejiler olarak kalmaktadır. Alt ölçekli planlar yapılırken, bu stratejilerin çok önemsenmediği 
görülmektedir. 
    • Bursa’nın tarımsal, turistik ve mali değerini koruyarak sanayinin gelişmesi ana hedeflerden biri 
olmalı 
    • Kent içinde kalmış sanayinin dışarı çıkarılması önemli bir konu ya da bunların yerinde 
dönüşümü nasıl sağlanacağı stratejilerini belirleyecek; BEBKA, Sanayi Bakanlığı, BTSO, diğer kamu 
kurumları ve ilgili odalar ile Bursa’nın stratejik sanayi planının hazırlanması
    • Planda 2 yılda yapılması öngörülen birçok proje bulunmakta, bunlardan birinin de “Sanayi 
Alanlarının Organizasyonu ve Desantralizasyonu” projesi olduğu görülmektedir. Önemli olan belir-
lenen 2 yıllık sürece sahip çıkmak ve anılan projelerin yapılmasını sağlamaktır. Alt ölçekli planlar 
revize edileceği zaman bu projelerden çıkan stratejilerin alt ölçekli planlara yansıtılması gerekmek-
tedir.
    • Ticaret lekelerinin bazıları leke olarak işlenmiş, bazıları lejant olarak, burada dil birliği sağlan-
malı
    • Ticaret saçaklanmaya açık bir kullanım olması nedeni ile bu saçaklanmanın nasıl gelişeceği 
tariflenmelidir.
    • Vişne caddesi ticaret merkezi ama bazı bölgelerinde hala üretim var buranın ortak bir ticaret 
kimliğine kavuşturulması gerekmektedir.
    • Sıcaksa kentsel dönüşüm bölgesinin, Çekirge, hanlar ve hamamlar bölgesinin ticaret merkezi 
olarak düşünülmelidir.
    
   

53. Bölüm



    • Merkezin batısında da sanayinin ve konutun geliştiği bölgelerde yeni alt merkez gelişimleri 
düşünülebilir.
    • Planda öngörülen analiz projelerine ticaret ve lojistik alanları başlıkları eklenmelidir.
    • Asıl hedeflerin uygulanabilir olması için önceliklendirmeler yapılmalıdır. Sektörel gelişimlerin 
mekânsal kurgusunda, mevcut kapasiteler ve alan değişim modelleri uygulanmalıdır. 
    • Terk edilmiş maden alanlarının atık yönetiminde kullanımına yönelik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

63. Bölüm



Toplam davet edilen 21 kurum, kuruluş ve STK’dan toplam 22 temsilcisinin katılımı ile çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Grup çalışması neticesinde plan taslağına ilişkin 14 adet tespit/sorun/öneri, 
grup sözcüsü Sercan DEMİR tarafından sunulmuştur.

    • Taslak planda kent makroformu belirgin değildir. ÇDP plan ve notları Bursa’nın lineer, kompakt 
yâda uydu kent makroformlarından hangisi olduğu hakkında bilgi vermemektedir. Buna yönelik 
analizlerin yapılarak plan kararlarının yoğunluk kararları ile kararlaştırılarak düzenlenmeli, aksi 
takdirde ovanın korunmasına ilişkin kararların gerçekleşemeyeceği ve kaçak yapılaşmanın artacağı 
düşünülmektedir.
    • Planda özellikle konut ve sosyal donatı alanlarındaki verilerin ve analizlerin yeterli olmadığı 
görülmüş, detaylı çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
    • Bursa’nın değerlerinin yeterince ön plana çıkarılmadığı ve planın yönlendirici nitelikte hazırlan-
madığı düşünülmektedir. Buna yönelik olarak, özellikle Bursa’nın Sıcaksu bölgesinde sağlık turizmi-
nin gelişimi açısından termal alanların korunması ve projeler geliştirilmesi gerektiği düşünülmekte-
dir. Bu alanın kent merkezi içerisinde açık ve yeşil alanlarla entegre olduğu ve önceki planlarda da 
öngörülmüş olan mevcuttaki yoğunluğunun azaltılmasını sağlayabilecek projelerin geliştirilmesini 
destekleyecek bir öneri olduğu düşünülmektedir.
    • Ticari alanlarla ilgili olarak, yıpranmış imalat bölgelerinin desantralizasyonuna ilişkin plan 
kararlarının getirilmesi gerekmektedir. 
    • Plandaki sanayi alanlarının artmasıyla birlikte ortaya konut ihtiyacının çıkacağı ve bu ihtiyacın 
planda karşılanamaması durumunda, sanayinin geliştiği bu alanlarda kaçak yapılaşmanın artacağı 
düşünülmekte, buna yönelik ucuz konut ve arsa üretimine yönelik plan kararları getirilmelidir.
Kentsel gelişme alanı olarak belirlenen merkez ilçelerin çevresindeki alanların rezerv konut alanı 
mı, gelişime konut alanı mı olarak belirlendiği anlaşılamamaktadır. Buna yönelik stratejik arazi 
kullanım kararları getirilmelidir. Bu saçaklanmaların, mümkünse mevcutta yoğun olan ve 
seyreltilmesi gereken alanlar için rezerv alan olarak kullanılmasına yönelik plan kararları 

1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında konut alanları, sosyal donatı alanları, ticar-
et, turizm ve hizmet sektörlerii tarihi-kültürel müras ve demografi konularının değerlendirildiği 
“Yaşayan Bursa” tema masasında;

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Alparslan ŞENOCAK & Erol KILIÇ - Yönetim Kurulu Üyesi),
Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı (Dr. Arzu TAYLAN SUSAN - Yüksek Şehir Plancısı),
Keles Belediyesi (Katılmadı),
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği (Cansu ÖZGÜR - Uzman),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Ceren PALA & Abdurrahman GÜNEŞ & Murat GÜLER - Şehir Plancısı),
Mustafakemalpaşa Belediyesi (Ecem ORAK - Şehir Plancısı),
BUSKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Emin DENGİN - Kimya Teknikeri),
Yıldırım Belediyesi (Figen BOYNİKOĞLU - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü (Katılmadı),
TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi (Gökçe ARAÇ - Şehir Plancısı),
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği (Güven ARSLAN - Jeofizik Mühendisi),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü (Hatice ÜNLÜ - Çevre Yüksek Mühendisi),
Mudanya Belediyesi (Merve ZIVLAK - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü (Murat AKDAŞ - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü (Pınar BAYOĞLU - Mimar),
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (Semih MESTAN - Çevre Mühendisi),
*Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü (Sercan DEMİR - Şehir Plancısı),
Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü (Sibel ÖZAKSOY - Fizik Mühendisi),
Osmangazi Belediyesi (Ulviye ÖZDAMAR - Yüksek Şehir Plancısı),
Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Serpil ARIK - Arkeolog),
Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü (Ufuk YEŞİLKUM - Şef),
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geliştirilmelidir. Olmadığı takdirde bu alanların, kentsel donatı alanı olarak değerlendirilmesinin-
mevcuttaki sosyal donatı alanlarını iyileştirici nitelikte olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan analizlerin güncelliği ve detay düzeyi önem kazanmaktadır.
    • Ovanın korunması için TİGEM benzeri projelerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. İl 
Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi, tarım alanlarındaki ürünlerin 
verim ve kapasitelerinin bir şekilde analizlerinin yapılması gerekmektedir.
    • Bursa da; sağlık, kültür, turizm, ekokent gibi pek çok potansiyelin bulunmakta ve bunlara 
yönelik plan kararları geliştirilmelidir.
    • Fiili durumda hava koridorlarını kapatacak nitelikte uygulamalar ortaya çıkacağı için, özellikle 
merkez bölgesinin, yüksek yapılaşmaya müsaade edilmemesi gereken bir bölge olduğuna ilişkin 
plan kararları bulunmalıdır. Yapılacak planların ana odağı insan ve sağlık olmalıdır.
    • Doğu-batı arasındaki mekânsal ayrışmayı azaltacak plan kararları alınmalı. İnsanların doğu ile 
batı arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmaması için homojen sektörel dağılım sağlanmalıdır.
    • Kentsel dönüşüme yönelik doğru uygulamalar yapılmalı ve buna yönelik plan kararları getir-
ilmelidir. Genellikle Bursa’da kentsel dönüşüm uygulamalarının ticari kaygılar ile gerçekleştiği, 
öncelikli kentsel dönüşüm uygulamalarının fiiliyatta gerçekleşmediği görülmekte, kentsel dönüşüm 
uygulamalarının insan odaklı sonuçlar doğurmasını sağlayacak plan kararları önerilmelidir. 
    • Plan taslağında belirlenen terminlere göre Çevre Düzeni Planı onayından sonra hazırlanması 
öngörülen projeler, planın onayından önce yapılmalıdır.
    • Atık bertaraf tesislerinin planlanmamış olması.
    • Planda belirlenen stratejik eksenlere ek olarak, dengeli büyümeyi sağlayacak şekilde şehrin 
doğu kesimine ilişkin bir stratik eksen eklenmelidir.
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Toplam davet edilen 25 kurum, kuruluş ve STK’dan toplam 23 temsilcisinin katılımı ile çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Grup çalışması neticesinde plan taslağına ilişkin 14 adet tespit/sorun/öneri, 
grup sözcüsü Cenk KÖKLÜ tarafından sunulmuştur.

    • “Karma Sit” olarak geçen açık ifade “Çakışan Alanlar” olarak ifade edilmelidir.
    • Sulak alanlar yönetmeliğinde yetkili “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak geçen ibarenin “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmelidir.
    • Arıtma ve temiz eneri tanımlarının netleştirilmesi gerektiği; deşarj sistemi ifadelerinde endüstriyel   
atıklar tarif edilirken evsel atıklar da eklenmelidir.
    •Temiz enerjinin kullanılması desteklenmesi ifade edilirken nükleer santral temiz enerji kabul ediliyor, 
ancak bunun yan etkilerinin çok fazla olduğu ve uygulamalarının oldukça zor olduğu düşünülmektedir.
    • B.3.1.8 maddesinde tehlikeli atıkların yönetmeliğinde, bartarafın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir 
açıklama bulunmuyor, ayrıca söz konusu plan hükmü sadece Merkez Planlama Bölgesi’nde yer  almaktadır. 
İlgili hüküm diğer planlama bölgelerine de eklenmelidir.
    • Güncel olarak TOKİ tarafından yürütülen “İlk Evim” ve “İlk Arsam” projelerinin etkileri 
değerlendirilmelidir.
    • Bir strateji kararı olarak taslak planda yürürlükteli imar planlarının korunarak alan kullanımlarının 
aktarıldığı görülmüştur. Ancak alt ölçekli gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan kullanımların yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Yenişehir bölgesinde yer alan “Ototest Alanı”nın gerçekten 
uygulanıp uygulanmayacağı netleştirilmeli, gerek yoksa eğer kaldırılmalıdır.
    • Maden işletme alanları ile ilgili olarak kapasite artışına ve yeni maden alanlarının açılmasına izin 
verilmemeli, yeni alan açılacaksa mevcut kapasite doğru değerlendirilmelidir.
    • B.2.16 maddesinde Çevre Sorunları ve Kentsel Risklerin Azaltılması süreçlerinde üniversiteler sürece 
dâhil edilmeli, akademik destek alınmalı, yürütülen bu çalışmaların senede 2 veya 4 kez paydaşlarla 
paylaşılmalıdır.
   

1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı kapsamında doğal yapı, çevre sorunları, enerji ve iklim 
değişikliği konularının değerlendirildiği “Yaşatan Bursa” tema masasında;

Bursa Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü (Ayşegül FAKI - Çevre Yüksek Mühendisi) 
*TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi (Cenk KÖKLÜ - Şehir Plancısı) (Grup Temsilcisi)
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü (Katılmadı)
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi (Katılmadı)
Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Engin ÖZTÜKR - Ziraat Yüksek Mühendisi)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Prof.Dr. Ertuğrul AKSOY - Ziraat Yüksek Mühendisi)
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Fatih ERSOY - Yönetim Kurulu Üyesi)
Yenişehir Belediye Başkanlığı (Firdevs ÇOBAN - Şehir Plancısı)
İznik Belediye Başkanlığı (Gülşen YILDIZ - Mimar)
Gürsu Belediye Başkanlığı (Harun ÖZTÜRK - Şehir Plancısı)
Orhaneli Belediye Başkanlığı (İbrahim ÇİÇEK - İnşaat Mühendisi)
Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü (Özge MARABA ÜTENLER)
Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Kürşat VERAL - Yüksek Şehir Plancısı)
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi (Merve ERSOY MİRİCİ - Öğretim Üyesi)
Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı (Doç.Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ - Yüksek Şehir Plancısı)
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü (Müge GÜRSOY - Şehir Plancısı)
BUSKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Müjgan KARADAĞ - Çevre Mühendisi)
BEBKA Genel Sekreterliği (Nalan TEPE ŞENÇAYIR - Uzman)
negöl Belediye Başkanlığı (Semih KARAKAŞ - Harita Mühendisi)
Nilüfer Belediye Başkanlığı (Seray HATİPOĞLU - Şehir Plancısı)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü (Tuğba ŞENGÖK ÇAKMAK - Jeofizik Mühendisi)
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (Nihat TUNCAL - Orman Mühendisi)
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü (Gül AKAR - Çevre Mühendisi)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Handan KESKİN - Şehir Plancısı)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü (Dr. Fazilet ALTINIŞIK - Jeoloji Yüksek Mühendisi)
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    • Su havzalarının mutlak ve kısa mesafeli koruma bantları gösterilmiş, bunların orta ve uzun mesafeli 
koruma bantları da plana eklenmelidir. 
    • Cilimboz Deresi ve Nilüfer Çayı gibi akarsuların öncelik değerlendirmesi yapılarak, bu akarsuların 
çevresinde yer alan kentsel yerleşimler taşkın etkilerine yönelik doğru bir organizasyonla kontrol edilmelidir.
    • Orman alanlarına ilişkin “kesinleşmiş” ibaresi kullanılarak, birçok orman alanının tarım alanı olarak 
değerlendirildiği görülmüştür. Orman Kanunu kapsamında, 3 ha alan üzerinde kalan yerler, niteliği sağlıyorsa 
orman alanı olarak değerlendirilmelidir. Kurumlardan plana ilişkin alınan verilerin çakışması ve birbiriyle 
tutarlılık göstermemesi çalışmanın yürütülmesinde bir eksiklik oluşturmaktadır. Bu nedenle, orman alanları 
şematik gösterimle bölgelenmeli ve plan hükümlerinde açıklanmalıdır.
    • Güneş enerjisi santralleri orman alanlarında aşırı ısınmaya sebebiyet vererek yangın riski oluşturmakta 
olup bu kullanımların kuru marjinal tarım alanlarında desteklenilmesi daha doğru olacaktır.
    • Rüzgâr ve güneş enerji sistemlerinin genleşme alanlarının uzak olması gerekmektedir. Yapılacak detaylı 
bir çalışma ile rüzgâr haritaları oluşturularak bölgeler plan üzerinde belirlenebilir ya da plan hükümlerinde 
açıklanabilir.
    • Enerji Piyasayı Denetleme Kurumu’na göre, yapılarda kapasitenin iki katına kadar güneş enerjisi sistemi 
yapılabileceğine ilişkin bir hüküm var, bu yeni yapılacak binalara şart olarak getirilebilir. (Sanayi yapılarının 
çatılarının kullanılması vb.)
    • Konut alanlarında ve sit alanlarında yükseklik arttıkça iklim değişikliğine uygun hale getirilmelidir. Bursa 
genelinde ısı haritalarının oluşturulması gerekmektedir.
    • Mevcutta atıl vaziyette bulunan alanların konut alanları olarak değerlendirilmesi dağınık yerleşmenin 
önüne geçilmesi gerekmektedir.
    • Atıkların bertarafına tönelik olarak bir Atık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Geri Dönüşüm 
Amaçlı) kurulmasına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır.
    • Planlamalar yapılırken her mahalleye atık getirme merkezi kurulmalıdır.
    • Hafriyat döküm sahalarına kentsel dönüşüm ile yılıkan binaların hafriyatları dökülmemelidir.
    • Mahalle ölçeğinde ortak tarım alanları oluşturulmalı, sit alanları da buna dahil edilmelidir.
    • Arazinin verimli kullanılması açısındandan raylı sistemlerin organize sanayi bölgelerine entegre 
koridor planlaması yapılmalıdır.
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1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Tematik Değerlendirme Çalıştayı’nın ardından, daha geniş 
bir katılım düzeyine ulaşabilmel, yapılan değerlendirmeler neticesinde doğru plan kararlarının 
oluşturulabilmesi için Bursa MEPS Toplantı Salonu’nda 5 Aralık 2022 ile 30 Aralık 2022 tarihleri 
arasında, yine belirlenen tema başlıkları altında sektörel çalıştaylar düzenlenecektir.

Her tema haftasında yapılacak çalışmalar, listedeki yaklaşık 200 kurum/kuruluş/STK tesmsilcilerinin 
katılımıyla, çalıştay günleri sabah ve öğleden sonra iki oturumda ikişerli gruplar halinde 
gerçekleşecek, Plan Taslağına ilişkin sorun ve öneriler tespit edilerek plan kararları geniş bir katıım-
la alınmış olacaktır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, toplamda yaklaşık 800 temsilci/katılımcının 1/100.000 Ölçekli Bursa 
Çevre Düzeni Planı’na ilişkin sorun, görüş ve önerileri alınmış olacaktır.


